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• KRITIKAI TÜKÖR •

Virágkorában, az elmúlt két évszázadban, az
pera rendkívül populáris műfaj volt. Szinte
yanúsan népszerű. Legjobb német
agy olasz mestereinek bemutatói
emzeti üggyé váltak.
Ennek vége. Operai szempontból a múlt szá-

ad 1924-ben, Puccini halálával és a Turandot
emutatójával ért véget, s a régi korszak még

artott, amikor elindult az új. Bartók például 1918-
an írta A kékszakállút. De a XX. századi operák
em tudtak népszerűvé és közismertté válni. A
ai ember számára az opera fogalma száz-két-

záz éves művek által válik érzékletessé.
Persze más színházi műfajokban is játsszák a

lasszikusokat, de a prózai színpadok program-
án a kortárs alkotók művei is rendszeresen jelen
annak. Miközben egy „közönséges" színház si-
errel játszik például Ionescót, Beckettet, Ör-
ényt vagy Spirót, zenei párja nem vagy alig tűzi
űsorra Sztravinszkijt, Sosztakovicsot, Brittent,
etrovicsot vagy Vidovszkyt. (Ugyanakkor
ztravinszkij balettjei például a színházak klasz-
zikus repertoárdarabjaivá váltak.)
Magyarországon ma alig lehet modern operát

lőadni. Ha egy színház rá is szánja magát a be-
utatóra, eleve gyér érdeklődésre számíthat,

üldetésről beszél, szakmai sikerre, esetleg kül-
öldi meghívásra áhítozik, s nem a hazai közön-
ég széles körű igényeire apellál. Szokolay Sán-
or vagy Durkó Zsolt új műveit színpadra viszi
gyan a Magyar Állami Operaház, de inkább el-
ötelezettségből, és persze minisztériumi támo-
atással.
Az egyetlen kivétel talán Vajda János Mario és
varázsló című műve. Ez merőben más igénnyel

észült: sokkal inkább figyelembe veszi a közön-
ég szempontjait, a hallgathatóságot és az ért-
etőséget. Nem véletlen, hogy ebből a darabból
pesti bemutató mellett tévéfilm készült, s elő-

dták Kolozsvárott is.
Ilyen értelemben tehát kockázatot vállalt a
zegedi Nemzeti Színház operatársulata, ami-
or az idei évad utolsó bemutatóján két modern
arabot tűzött műsorára: Igor Sztravinszkij
edipus rexét és a kortárs Marco Tutino 1990-
en írt La Lupa (A nőstényfarkas) című művét.
Sztravinszkij egyfelvonásosának alapja az is-
ert mítosz Jean Cocteau-féle földolgozása. A
ű első változata az 1910-es években keletke-

ett; Szegeden az 1948-as változatot játsszák. A

műfaji megjelölés „operaoratórium". Ez azt je-
lenti, hogy leggyakrabban koncertszerűen adják
elő; Magyarországon ez az első eset, hogy szín-
padi változatban jelenik meg. A mű a görög tra-
gédia építkezését követi: általában egy, maxi-
mum két szereplő áll szemben a kórussal. A
legtöbb alak, a Pásztor, a Hírnök, Tiresias
„egyáriás" szerep, egyetlen szólójukon kívül
nem vagy alig szólalnak meg. Kreónnak és
lokaszténak is alig jut több, Oedipus az
egyetlen, aki folyamatosan jelen van a darabban,
s akivel többféle szituációban is találkozhatunk.

Az ének nyelve latin, alig értjük, mit énekelnek
a színpadon. Annál jobban értjük, hogy miről
énekelnek, hiszen az Oidipusz-legenda általá-
nosan ismert. Aztán van egy elbeszélő, aki vé-
gigvezet bennünket a történeten, s minden jele-
net előtt elmondja, miről lesz szó.

Galgóczy Judit rendező ragaszkodott az ora-
torikus jelleghez. (Persze ezt a művet színpadi
zenedrámaként nehéz is volna értelmezni.) Az
elbeszélő, Ladányi Ferenc hangja magnóról
szól, ám a narrációt mindig Cocteau eredeti fran-
cia szövege indítja s fejezi be. Ez zeneileg is erős
effektus, hisz' három nyelv kerül egymás mellé: a
francia, a latin s a magyar. Ugyanakkor Cocteau
magas, éles orgánuma, izgatott beszéde éppen
ellentettje Ladányi búgó hangjának, nyugodt
tempójának.

Juhász Katalin színpadképe a görög színhá-
zat idézi: középen kifelé lejtő körpódium, körülöt-
te szalagszerű emelvény, alatta áll a kórus feke-
tében, kottáikat gyertyák világítják meg. A hátte-
ret két lelógatott szürke téglalap jelenti. A szín-
pad hangsúlyosan előre lejt, előre nyitott. Szinte
felénk billen.

A kar nem mozdul. De keveset mozognak a
szereplők is. Ennek persze technikai oka is van:
magas talpú koturnust viselnek - „mindig fél lé-
péssel a föld fölött". Galgóczy felfogása szerint
ugyanis a szereplők csak passzív elszenvedői
sorsuknak; azt kívülálló erők alakítják. Ezek az
erők táncosok alakjában jelennek meg, ők azok,
akik mozognak, s akik mozgatják a szereplőket.
Közben fönn, az emelvényen két „sorsnővér"

moiraként pergeti kalapjába az idő homokját. (A
moirák hárman voltak ugyan, de az ember ebben
a pillanatban könnyen átsiklik a létszámhiány fö-
lött.)

A szereplők számára a mű s az előadás nem

jelent hagyományos értelemben vett színészi
feladatot. Mozdulatlan jelenlét a kívánalom;
semmi játék. Valamennyien megértették ezt, s
merevségüknek megvan a súlya. Vágvölgyi Ilona
nagyvonalúan stilizált jelmezei feketében és vö-
rösben fogantak, hozzá hófehérre festik arcukat
a játszó személyek. Az egyetlen hangsúlyos „já-
ték" az arc.

Amikor Oedipus (Normai József) megtudja,
hogy apja nem Polybos király volt, leveti nehéz
palástját, otromba cipőit, ingét kihúzza: így örül
civil származásának. Ezek után még szeren-
csétlenebbnek, elesettebbnek tűnik a bűnére rá-
ébredő hős. A fináléban a két sorsnővér vezeti
előre a királyt, aki jobb s bal kezével a két kalapba
markol, s a homokot markából egybe csorgatja.
„Sorsunk összefoly" - a két sors, Laiosé és
Oedipusé a tragikus végben kapcsolódik össze.

A szép és fájdalmas gesztus után az előadók
a nyitott színpadon fogadják a tapsot, amikor a
közönség háta mögül váratlanul bejönnek a férfi-
kar tagjai, s félkörben fölsorakoznak a zsöllye
szélén. Így döbbenünk rá, hogy a színpad másik
fele a nézőtér, s a kórus végül minket is bezár a
történetbe. Oedipus sorsa, tévedése, tragédiája
bennünket is fenyeget.

Merőben más mű hangzik föl a szünet után.
Marco Tutino La Lupa (A nőstényfarkas) című
műve egy másik mítoszra íródott: Mascagni Pa-
rasztbecsületére, amely az operairodalom egyik

legismertebb és legnépszerűbb darabja. Hason-

ló összetételű zenekart és hangkarakterű éne-
keseket használ, játékideje körülbelül egy óra, a
művet zenekari' közjáték osztja ketté. Tutino ha-
gyományos operát írt: a zene jellemeket, szituá-
ciókat, hangulatokat próbál festeni, szabályos
áriákat, duetteket hallunk, s az ábrázolás fő esz-
köze, mint a klasszikus olasz operában, a dal-
lam. Ennek az a következménye, hogy ez a mű
sokkal jobban hasonlít egy mindennap játszott
romantikus operára, mint Sztravinszkijé: noha
mintegy nyolcvan évvel később íródott, sokkal
hagyományosabbnak tűnik.

A történet egy észak-olasz kisvárosban ját-
szódik. Huszonéves baráti társaság bulizik - a
szövegkönyv szerint - egy garázsban. Az ifjú
Nanni Lasca és a középkorú La Lupa egymásba
szeretnek. A nő azonban lemond a fiúról, lányát,
Marát adja neki, s egy bárt hozományul. Vállalja,
hogy eltűnik az életükből, de előbb még a fiúval
tölti az éjszakát. A második rész három évvel ké-
sőbb Nanni bárjában játszódik. Nanninak és Ma-
rának kislánya született már, s megjelennek a ré-
gi barátok is. Nanni egyedül marad, s ekkor
érkezik La Lupa. Kiderül, hogy szerelmük nem
múlt el. Szenvedélyes kettősük végén La Lupa
Nanni késébe rohan.

A buliban Tutino nem képes karakteres figurá-
kat festeni, a későbbi főszereplők zeneileg nem
emelkednek ki a tömegből. Igaz, a parti egyik he-
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ves pillanatában Nanni rágyújt a
ParasztbecsüIet Bordalára, s aki valamelyest
ismeri az eredeti művet, ekkor már rájön, hogy a
leendő főhőssel van dolga. Nanni és La Lupa
első kettőse azonban sem nem elég dallamos,
sem nem elég szenvedélyes.

A második rész sokkal erősebb. Mara érdekes
áriájával indul. Vajda Juli ezt szépen elénekli, bár
játékával alig éreztet valamit abból a furcsa hely-
zetből, hogy ifjú férje az ő anyjába szerelmes.
Wendler Attila viszont pontosan hozza Nanni
alapvetően puhány, a könnyebb ellenállás irá-
nyába sodródó karakterét. A fiú szólama a máso-
dik részre megkeményedik, ekkor dallamaiban
igazi szenvedély feszül. Ez sejteti, hogy közeleg
számára a sorssal való szembenézés pillanata.
La Lupát belépésekor a szövegkönyv így jellem-
zi: „Harmincöt éve ellenére kihívóan szép, feszü-
lő keblek, sötéten ragyogó szempár, sápadt ar-
cában érzéki száj, öltözéke feltűnő... A nők aka-
ratlanul másfelé néznek, a férfiak pillantása ráta-
pad, meg szeretnék érinteni, de ő nevetve kitér
előlük, csak Nannit figyeli, aki kerüli őt." Pompás
belépő, kár, hogy a muzsikában egyetlen taktus
sem jelenik meg belőle. Szonda Éva nem a
szív-döglesztő típust hozza, inkább egy
kiszolgáltatott, sérülékeny nőt. Persze ilyen
fölfogás is el-képzelhető, a zene nem zárja ki. A
második rész-ben kitűnően, erőteljesen énekel;
ekkor viselt frizurája valódi fodrászati remek.
Ritka, hogy egy

Wendler Attila (Nanni) és Szonda Éva (La Lupa)

hajviselet ilyen pontosan definiálja a figurát és
drámai helyzetét.

Pál Tamás mindkét darabot igényesen
dirigálta. Bár tiszte szerint csak beosztott
karmester a színháznál, nagy szerepe volt
abban, hogy e két darab által a modern opera
kriptába zárt műfaja most új életre kelt. A
bemutató egyben azt is jelezte: érdemes
keresni a műfaj színpadi életre-keltésének új
lehetőségeit.

Amikor meghallottam, hogy Ruszt József A va-
rázsfuvolát rendezi a kiscelli Romtemplomban,
különleges előadásra számítottam. Hisz jól is-
merem Rusztot, és ismerem A varázsfuvolát is,
amely látszólag nem sok alkalmat kínál a forma-
bontásra; másfelől nincs Mozartnak még egy
olyan műve, amely ennyire kevéssé kötődne
konkrét korhoz, meghatározott helyszínekhez,
előadói stílusokhoz.

A Die Zauberflötét Singspielnek szokás ne-
vezni. Énekes játék, fordíthatnánk, hogy ne té-
vesszük össze a daljátékkal, ami a magyar termi-
nológiában mást jelent, nem az opera egyik vál-
faját. A cselekményt prózai párbeszédek viszik
előre, s az így létrejött szituációkat zenésíti meg
Mozart. A varázsfuvola esetében a zeneszerző
gyakran próbál becsapni bennünket. Azt
hisszük, amit hallunk, könnyű kis betétdal
csupán, ám az alaposabb zenei elemzés
ráébreszt:: a legmagasabb fokú, kifinomult
zenei ábrázolás részesei vagyunk.

A darab keletkezésének körülményeiről pár
éve Szikora János írt igen figyelemreméltó dara-
bot, amelynek szolnoki előadása több tekintet-
ben vitatható volt ugyan, azt azonban jól
érzékeltette, hogy A varázsfuvola egy halódó
társulat számára készült, amelynek feltétlenül
sikert kel-lett produkálnia. Továbbá azt is, hogy a
betanulás során a művészek torzsalkodásai
miatta szerepek miként alakultak át. Meg hogy
miképpen korlátozta Mozart lehetőségeit az a
körülmény, hogy művét lényegében véve prózai
társulatnak írta. Vagy mit jelentett az, hogy
Papagenót a be-mutatón maga a szövegíró-
rendező, Schikaneder formálta meg? Minden
Varázsfuvola-bemutatón elmosolyodom, amikor
a tűz- és vízpróba után a finálé helyett még a
madarász hosszú jelenete következik, holott a
darab dramaturgiai értelemben lezárult. De hát
az alkotótárs itt még beiktatott magának egy tuti
jelenetet, áriával, pánsíppal, akasztással,
bravúrkettőssel.

A varázsfuvola megrendezése kivételes kihí-
vás. Akkor érdemes elővenni, ha az alkotók haj-
landók szembenézni a vázolt ellentmondások-
kal, s képesek ezek színpadi megoldására. A Bu-
dapesti Kamaraopera előadásában benne volt
ennek az ígérete. Az izgalmas előadás lehetősé-
gét elsősorban a helyszín, a templom kínálta. A
hagyományos színpadtól különböző tér és közeg
szinte provokál a szokványostól eltérő megoldá-
sok keresésére. De templom ide, műemlék oda,
itt tradicionális teátrumot rendeztek be, minde-
nekelőtt a nézőtér-zenekari árok-színpad operai
szentháromságának szellemében.

Másfelől különleges előadást ígért az a körül-
mény, hogy a darabot alkalmi társulat adta elő,
amelynek tagjai többségükben főiskolások vagy
pályájuk elején álló művészek, akiket még nem
fertőztek meg az operai sablonok. Többen közü-
lük a Zeneakadémián Békés András vezetésével
másfajta színészi képzést kapnak, mint amilyen
eddig uralkodott az intézményben. S hozzájuk
társult volna Polgár László, a mai operajátszás
világviszonylatban is egyedülálló egyénisége,
akinek tehetségét Európa színpadain a világ leg-
jobb rendezői csiszolták.

Ruszt József úgy rendezte meg az operát,
mintha azt vándorszínészek adnák elő egy né-
met kisvárosban. Díszlet nincs, csak a templom
falai; ha a rendezőnek feltétlenül szüksége van
kiegészítő díszletre, akkor statisztákkal hangsú-
lyozottan stilizált fákat, bokrokat hozat be, bábos
karakterű állatfigurákat jeleníttet meg, vagy óriási
fehér tüll-lepleket eresztet le a magasból. A tér
kihívását tehát nem fogadta el, s végül is
mesejátékként vitte színre a történetet, amelyből
viszont sok minden nem jelenik meg az
előadásban. El-sikkad például az, hogy a három
hölgynek milyen kétértelmű, sőt erotikus a
viszonya Taminóhoz. Ez a zenéből kiolvasható
lenne. Vagy ha az Éj királynőjét olyan szépségű
és művészi erejű éne-
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kesnő alakítja, mint Miklósa Erika, akkor elkép-
zelhetetlen, hogy lénye ne érintse meg a fiatal
Taminót. Ez azért is feltűnő, mert a produkcióban
egyébként kényesen ügyelnek a szereplők élet-
kori viszonylataira: a három gyermek kisiskolás
korú, a négy szerelmes húsz év körüli (Papagena
tizennyolcnak mondja magát). Ebből kiszámít-
ható, hogy Pamina anyja, tehát az Éj királynője
legkevesebb harminchat, Sarastro negyvenes
lehet, s az Öreg papa legidősebb; képzeljük hat-
vanöt-hetven évesnek. Ebben az előadásban
Miklósa Erikát kivéve minden szereplő pontosan
megfelel szerepbeli életkorának. Persze nem
különösebben baj, ha az Éj királynője egykorú
Paminával, de ha ez megjelenésében is ennyire
föltűnő, számolni kellene a következményeivel.
Mint ahogy azzal is, hogy udvarhölgyei is ugyan-
abból a korosztályból valók.

A két bűvös erejű hangszert ebben az elő-
adásban a legfiatalabbak, a gyerekek adják Ta-
minónak és Papagenónak. A három fiút valóban
fiúk éneklik, s nem fiús alkatú énekesnők, mint az
lenni szokott. A fiúk leselkednek, egy felső bolt-
hajtásból lógázzák a lábukat, s amikor szólamuk
van, a színpadra jönnek és énekelnek. Talán la-
kói lehetnének a német kisvárosnak, ahol az al-
kalmi vándorszínészek a darabot játsszák, ám
szerepük homályos. Ez a megoldás Békés And-
rás szegedi Varázsfuvolájából ismerős, ám ott az
ötletet végigvitték.

Eljátszhatunk a gondolattal, hogy milyen Sa-
rastro lett volna Polgár László, de ő maga meg-
betegedett, a szerepébe Kováts Kolos ugrott be,
aki statikus alkat, s hangilag sem legjobb szere-
pe a főpap. Szólamát biztonságosan elénekli, de
csak E-dúr áriáját nevezhetjük zenei élménynek.
Ami a figurát illeti, az szokványosan papos,
ugyanakkor híjával van a lelki emelkedettség-
nek, a hatásos pátosznak. Alakja sehogyan sem
illeszthető az előadásba, mint ahogyan Marczis
Demeter Öreg papja sem, mivel a művész nem
volt képes megidézni az idős ember mély böl-
csességét, nyugalmát.

Mukk József többször énekelte már Taminót,
többek között az Állami Operaházban és Szege-
den. Meglehetősen kötődik a hagyományokhoz,
már ami sztereotip játékmódját és kerekded po-
cakját illeti. „Ich bin ein Prinz" - lép elő teljes ön-
tudattal, de sem alkata, sem orgánuma, sem a
művészi ereje nem hitelesíti bemutatkozását. Kis
volumenű hangja az előadás nagy részében
fénytelennek, jellegtelennek tűnt, csak a máso-
dik felvonásban akadtak jobb pillanatai.

Ezt A varázsfuvolát a fiatalok éltetik. Elsősor-
ban Miklósa Erika, aki huszonkét esztendősen
már igazi drámai művész. Az sem mindennapi
teljesítmény, hogy technikailag győzi az Éj király-
nőjének nyaktörő koloratúráit, ráadásul gyönyörű
nő: magas, karcsú, sötét szemű és sötét hajú -
jelenség a színpadon. Kálmán Péter különö-

Kosztolányi Márta (Pamina) és Kálmán Péter
(Papageno) A varázsfuvolában (Ilovszky Béla
felvételei)

sebb színpadi rutin nélkül is úgy játssza Papage-
nőt, mintha öröktől fogva komikus szerepeket
alakítana; ugyanakkor tévedhetetlen ízlése van,
amely mindenfajta túlzástól megóvja. Értékes
orgánuma nemcsak e szerepre teszi alkalmas-
sá, hanem olyan feladatokra is, mint Don Gio-
vanni vagy Jago. Kosztolányi Márta citromsárga
ruhájában igazi fiatal lánynak játszotta Paminát,
szertelennek, könnyen elszomorodónak és felvi-
dulónak. Hangja kis terjedelmű ugyan, de intoná-
ciója biztos. Fontos, mégis ritkán fordul elő, hogy
a három énekesnő hangja jól illeszkedjen egy-
máshoz. Most így választották ki őket.

A szintén fiatal Vashegyi György magabizto-
san és lendületesen dirigálta az előadást. Speci-
ális igény nem merült föl vele szemben,
mindössze Papageno ment ki második dalakor a
nézők közé. Ez volt az összes formabontás.
Persze nehéz egy előadástól olyasmit számon
kérni, amire az alkotók eleve nem vállalkoztak.

A Dózsa Györgyöt a kiegyezés évében, 1867-
ben mutatták be. Hogy 1994. hoz-e újabb ki-
egyezést Magyarországon, az egyelőre nem vi-
lágos, mint ahogy az sem, hogy az Állami
Opera-

ház vezetői miért gondolták úgy: eljött az ideje az
ősbemutatója óta soha sehol nem játszott Erkel-
opera felújításának. (Egyetlen rádiófelvétel ké-
szült belőle 1991-ben, amikor is Németh Amadé
és Ruitner Sándor három felvonásba „sűrítette
össze" az eredetileg ötfelvonásos darabot.)

Most az Operaházban ezt a háromfelvonásos
változatot vették elő, s a szövegkönyvet is
átdolgoztatták a bemutatót vezénylő Oberfrank
Gézával és Mészöly Dezsővel. Nem épp
szokatlan eljárás ez az Erkel-operák esetében,
hisz például a Bánk bánt sem a szerző által
elképzelt formában adják elő, hanem Nádasdy
Kálmán átdolgozásában. (Az eredeti Bánkot
csak a közel-múltban ismerhettük meg, amikor
Oberfrank Géza lemezre vitte, igaz, ő Egressy
Béni szöveg-könyvét írta újra.) A Brankovics
György szövegét pedig Romhányi József,
zenéjét Kókai Rezső fésülte át.

Nagy élmény olvasni-hallani: az átdolgozók
milyen színes fantáziával keresik a minél
tapintatosabb kifejezéseket munkájuk
körülírására, pedig amit tesznek, az mégiscsak
a szerzői szándék megváltoztatása. Átírás.
Csak hát az opera nemcsak dráma, hanem
zene is, és a zenei interpretációban jelenleg
épp a historikus elő-adásmód a divat.
Elgondolkodtató, hogy korunk operaművészete
egyfelől fontosnak tartja a nemzeti romantika
múlt századi alkotásait, más-felől meg van
győződve róla, hogy azok eredeti formájukban
életképtelenek, s így a mai előadók s főképp a
nézők alapos átdolgozást várnak el.
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Pitti Katalin (Csáki Laura) és Csák József
(Dózsa György) az Erkel-operában (MTI-fotó -
Rózsahegyi Tibor felvétele)

Szívesen megnézném egyszer az eredeti Bánk
bánt, hiszen egy drámai mű autentikus lét-
formája mégiscsak a színpadi előadás, tehát
csak színházban bizonyíthatja életképességét. A
nyolcvanas években a Hunyadi László eredeti,
teljes változatát lemezre vették. Akkor Fodor Géza
elemezte, mennyire más megvilágításba helyezi
Erkelt az, hogy megismerhettük a teljes
kompozíciót. Az eredeti Hunyadi László, ha
egyenetlen színvonalú is, de mindenképpen ke-
rek egész benyomását kelti, míg az átdolgozott,
alaposan meghúzott változat, amelyet színházaink
rendre játszanak, torzószerű, töredezett.

A Dózsa eredetijét nem ismerem, de a mosta-
ni sűrítmény alapján nem is igen vágyom megis-
merni. A zene kevésbé dallamos, minta Hunyadi
vagy a Bánk sikerültebb részletei. Egyáltalán:
kevés benne a „szám", kicsit a wagneri átkompo-
náltság érvényesül benne. Dallamait nem lehet
megjegyezni, a muzsika kifejezőereje csekély.

A librettót Jókai Mór drámája alapján Szigligeti
Ede írta. A sztori középpontjában egy gubancos
szerelmi történet áll: Dózsa menyasszonya, Rózsa
feláldozza életét vőlegényéért, aki viszont a
főnemesi származású Laurát szereti, akiért két
főúr, Bornemissza és Zápolya is eped. Ja, hogy el
ne feledjem, Zápolya Rózsára is szemet vetett!
Kicsit sok ez a jóból, s mindezt tetézi, hogy a

látás. Van Tiborc, úgy hívják, hogy Barna, s Dó-
zsa barátja. A librettó szerint középkorú férfi -
ám az előadás reflexből öregnek maszkírozza -
s tulajdonképpen közönséges gyilkos, aki a haza
érdekeire hivatkozva öl.

Nehéz tehát komolyan venni ezt az operát. Az
Erkel Színház felújítása mégis komolyan veszi.
Tóth János úgy csinált, mintha igazi történelmi
darabot rendezne. Szép, korhű jelmezeket ter-
veztetett Vágó Nellyvel, a kórust és a szereplőket
méltóságteljes pózokba állítja, buzgón és
ötletesen alkalmaz különféle világítási
effekteket. Csikós Attila szép és szellős díszletet
tervezett, az egyik oldalon gótikus palota- vagy
templomfal-rész, a másikon a helyszínváltás
szerint kereszt, újabb falrészlet vagy épp semmi.
Amikor azonban a tervező rongyos lepellel
takarja le a palotát, kínossá válik az elképzelése,
arról nemis beszélve, hogy ez a
látványkompozíció alkalmatlan az utolsó kép
börtönének megidézésére, hiszen képtelen a
bezártság képzetét kelteni.

Oberfrank Géza elkötelezetten és precízen
tanította be a zenekart és az énekeseket; zenei-
leg szólal meg a mű. Az énekesgárda zöme az
operai középmezőnyből verbuválódott. Persze
sztárjainkat nehéz lett volna rávenni arra, hogy
betanulják ezt a hosszú és ismeretlen művet,
amelyet külföldön sehol nem énekelhetnek s ide-
haza is csak néhányszor. Az általam látott máso-
dik szereposztásban Bándi Jánosra próbálták
ráhúzni Dózsa szerepét. Bándi lírai tenorként in-
dult, de néhány éve már hőstenori szerepkörben
alkalmazzák, jövőre állítólag Otellót fog énekelni.
Orgánuma a közép- és alsó regiszterben kellően
sötét és erőteljes, csak hát az igazi hőstenort ép-
pen azért a két-három fényes, érces fölső han-
gért hallgatja az ember, ami nála viszont fényte-
lenül, gyöngén szól. Bándi ügyesen játszik, ám
alkata komikus ellentétben álla szilaj népvezéré-
vel. Talán jobb is, hogy nincs tüzes trón... Cson-
ka Zsuzsa viszont mind alkatilag, mind zeneileg
ideálisan formálta meg Rózsa alakját. Nemes
tartású Laura Csavlek Etelka, bár ő inkább nagy-
asszonyt formái, semmint fiatal lányt.

A csehek rendszeresen műsoron tartják Sme-
tana vagy Janaček történelmi operáit. Azt mond-
ják, Prágában telt házakat vonzanak ezek a pro-
dukciók. Én viszont még nem láttam ilyen kevés
embert az Erkel nézőterén; a Dózsa második
előadásán az erkély üresen tátongott, a földszin-
ten alig háromnegyed ház volt. Azóta kiderült: a
Dózsa megbukott. Mondják: mégsem volt ha-
szontalan a bemutatása, mert bebizonyosodott,
hogy ezt a darabot nem érdemes játszani. Ez a
felismerés kicsit sokba került. Ütő Endre, az
Operház főigazgatója nemrégiben azt nyilatkoz-
ta, hogy be akarja mutattatni az összes Erkel-
operát. A Brankovics György vagy a Sarolta a
Dózsánál jobb mű, de ez a bukás azért elgondol-
kodtató lehetne.

darab kifejletét történelmietlen körülmények
ha-tározzák meg: Dózsáék elfogják Laurát és
a fő-urakat, de a vezér a lánynak tett gáláns
gesztussal mindenkit szabadon enged.

Erkel más operáiban - a Bánkban, a Hunya-
diban, sőt még a Brankovicsban is - a hős
első-sorban korával kerül konfliktusba. A
szerelem nem helyettesíti, hanem elmélyíti az
alapproblémát. A komolyan vehető, súlyos
konfliktusok számos igazi drámai szituációt
eredményeznek. A Dózsában azonban
nincsenek ilyen jelenetek ez az áltörténelmi
opera teljes egészében a szerelmi szálra épül.
Az opera legnépszerűbb áriája Dózsa esküje -
nehéz lenne ennél drámaiatlanabb jelenetet
elképzelni. A leghatásosabb mozzanat a
katonák botos tánca: banális zene (állítólag
Erkel fiai írták), szokványos szituáció, de leg-
alább van benne lendület és erő. Dózsa
György történetének legérdekesebb és
legszínpadibb mozzanata kétségkívül a halála.
Erkelnél és Szigligetinél nem tüzes trónon
végzi életét a nép-vezér (Nemeskürty István
szerint különben is legenda csupán az izzó
vastrónmotívum), náluk Dózsa csendesen
kínszenved. Ha valami, ez a legendás vég
mozdíthatná meg az alkotó fantáziát! Micsoda
monumentális finálét írt volna ebből Wagner! S
milyen rafinált színpadi trükkök kellenének az
ilyen darab látványos bemutatásához.

Ehelyett szinte minden felvonul, ami a
romantikus operában és Erkel életművében
egyszer már bevált. Van jósnő, rejtélyes jóslat,
udvari dalnok, szökés, ruhacsere, téves
gyilkosság, halott-


