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Szeged: Galgóczy Carmen-képei

Galgóczy Judit másodszor állította színre Bizet
remekművét, a Carment. Nyilatkozatai szerint
nem néhány évvel ezelőtti miskolci produkcióját
újította föl, hanem új előadást hozott létre.

Galgóczy állandó tervezőjével, Juhász Kata-
linnal a darabot négy különböző karakterű kép-
ben képzelte el, amelyek ugyanarra a trapéz ala-
kú emelvényrendszerre vannak fölépítve. Ebből
az utolsó fölvonásban természetesen aréna
lesz, ami némi fantáziával már az elején kitalál-
ható. A Carmen arénában - ez oly nyilvánvaló

és elkoptatott ötlet, hogy szinte észrevenni is
röstelli az ember.

Az első felvonás színpadképe olyan, mint egy
koncentrációs tábor és egy kihalt gyár keveréke
valamikor a század közepe táján. Fekete rácsok,
félhomály, piszkos ruhájú munkások, elöl kopott
terepjáró. Ez utóbbi válik a felvonás központi ele-
mévé. Többek között ebből száll ki maga Car-
men, de Don José is fölmászik rá, és a végzetes
virágot is ennek szélvédőjéhez tűzik. Nem
mondhatnám, hogy különösebben zavaró, de

Jelenet a Carmenből (llovszky Béla felvétele)

nem is épp reveláció. Sajnos a dohánygyárat a
színpad mélyére, egy emelvény tetejére tette a
rendező, ráadásul alig világítja meg, aminek két
hátrányos következménye is van. Az egyik, hogy
az énekkar nemigen látja a karmestert és alig
hallja a zenekart, így aztán rendszeresen hami-
san és pontatlanul énekel. A másik, hogy a jele-
net vizuálisan legizgalmasabb része, nevezete-
sen, hogy a lányok valóban a combjukon sodor-
ják a szivart, homályban marad. Ha már valaki
úgy dönt, hogy ezt a mozzanatot színpadra viszi,
akkor ennek csak látható helyen van értelme.

A rendező kerüli a spanyol folklórt, ehelyett
nyomasztó, kietlen világot teremt. Csak az a baj,
hogy ez ellentétben áll a zene pittoreszk jellegé-
vel.

A második kép nagyjából szabályos kocsma,
némi kuplerájhangulattal. Vannak székek, asz-
talok, bárpult, sőt még egy-két apró szeparé is.
Carmen nem kasztanyettel, hanem kettétört tá-
nyérral kíséri táncát. Ez miskolci ötlet, csakúgy,
mint az a vészbanya, aki rendszeresen
megjelenik a darab fordulópontjain. Ő hozza a
virágot; a második felvonás végén mintegy
összeadja Car-
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Egri László (Malatesta) és Iván Ildikó (Norina) a
debreceni Don Pasqualéban (Máthé András
felvétele)

ment és Josét (vajon miért?); a harmadikban
kártyát vet, a fináléban pedig vészjóslóan néz.
Funkciója nincs, és persze szólama sem. Egy
operai jelenetbe szerepeket betoldani vagy nem
éneklő szereplőket színrehozni többnyire prob-
lematikus. Az operadramaturgia lényege, hogy
csak az van jelen, aki énekel, illetve fordítva: aki
jelen van, az énekel. Persze régebbi korokban
divat volt néma szereplőket alkalmazni, sőt ezzel
a fogással maga Verdi is élt korai Machbethjé-
ben, ám ezt a zeneszerző mindig külön megjelöli.

Escamillo színrelépése aggasztóan szürke.
Mintha egy tehénpásztor érkezne, nem pedig bi-
kaviador. Ez megint csak ellentétben áll a zené-
vel, Bizet ugyanis nagyszabású, sőt talán kissé
hatásvadász entrée-t komponált a torrerónak.
Ezek után José bátortalan színrebotorkálása
már nem is okoz különösebb meglepetést. Az
ember azt gondolná, több nap börtön után egy
férfi nagyobb tempóban igyekszik szerelmesé-
hez.

Ebben a felvonásban váratlan haláleset törté-
nik: José megöli Zuniga hadnagyot. Ez új lele-
mény, az eredetiben csak megsebesül, majd
megkötözik. Persze megölni biztosabb, csak hát
az esetnek furcsa következményei vannak: ha
José o l yan gyilkolós f a j t a , akkora végén Carmen
megölése nem is olyan nagy ügy.

A harmadik felvonás olyan, mint egy régi fran-
cia film. Az eredeti történetben szereplő hegyvi-
déki táj helyett Galgóczy kültelki barakkokat
vagy garázssort képzel el, ahová második világ-
háborús ellenállók szivárognak be. A csempész-
zsákokban talán dohány van, talán indiai kender,
de az is lehet, hogy puskapor, a ládákban Kalas-
nyikov-lőszerek. Micaela ballonját a Cherbourg - i

esernyőkből kölcsönözték, Escamillo fekete gar-
bóját meg valamelyik háborús filmből.

A szünet nélkül következő negyedik felvonás-
ban váratlanul megpezsdül a színpad, egy má-
sik, egy igazi Carmen-előadás kezdődik. Zászlók
lengenek, gyerekek bakszekérrel bikaviadalt
játszanak, a matadorok igazi, nagy fölvonulást
produkálnak. Escamillo teljes díszben pompázik,
és Carmen is szép, romantikus ruhát kap; olyan
az egész, mint egy Goya-festmény. Mintha a
végére a rendező megadná magát a zenének.

Galgóczy szokása szerint a zenekari árok elé
is építtet egy járást, amelyhez kétoldalt híd vezet.
Ezt a lefedettséget a zenekar sínyli meg - fakóbb
lesz a hangzása -, ám e szcenikai megoldás
színpadi előnyei az utolsó felvonásban válnak
igazán látványossá. Eddig is közlekedtek ezen
az első járáson, hisz ha már ott van, illik ki-
használni, de igazi funkciót csak most nyer. Car

men és Escamillo például az árok két oldalán
énekli kis szerelmi duettjét; lehetetlen szerelem
ez. No és persze a zárókettős, José és Carmen
leszámolása is itt történik, tőlünk négy méterre.
Egyrészt az összecsapásnak ilyen közelről ele-
mentáris hatása van. Másrészt így a színpad
egésze fölszabadul. Galgóczy ott imitáltatja a bi-
kaviadalt, s így megvalósítja Bizet nagyszerű le-

leményét: mialatt bent Escamillo a bikával, kint
José Carmennel vív. Ott bent vidámság, itt kint
dráma, s ez a kettő állandóan összekapcsolódik.
A kint játszódó duettbe folyton betolakodik a bi-
kaviadal zaja. S persze Escamillo éppen akkor
szúrja le a bikát, amikor José a lányt. Amikor
Bizet partitúrájában megszólal a bikaviadal,
akkor Galgóczy színpadán megelevenednek a
háttér
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alakjai, s fény vetül rájuk. Amint visszatérünk
Carmen és José párbeszédéhez, a háttér félho-
mályba borul, az alakok lassított filmmé mere-
vednek. Ez egy lényeges színpadi probléma iz-
galmas és érvényes megoldása.

Szegeden két nagyszerű Carmen áll rendel-
kezésre. Szonda Éva hangja világosabb,
figurája kislányosabb, kiszámíthatatlanabb.
Erdélyi Erzsébet sötétebb tónussal énekel, az ő
cigány-lánya inkább különös, szemtelen,
kihívó, sem-mint csábító. Wendler Attila ugyan
a Magyar Állami Operaház tagja, de Szegeden
állandó vendégnek számít, sőt karrierje az
utóbbi párév során ebben a színházban
teljesedett ki. Joséként most újabb csúcsra ért.
Magabiztosan énekel, és hitelesen el is játssza a
kisszerű katonát. A záró-kettős minden előadás
csúcspontja.

Zeneileg a produkció nehezen dicsérhető,
amiről részben a rendezés tehet. Másfelől a ze-
nekar nem a színház zenekara, vezető karmes-
tere nem a színház tagja, a dirigáló Molnár László
pedig nem diszponál az orkesztra fölött. Így az-
tán nem mindig tökéletes az egyeztetés, nincs
idő és energia a kellő mennyiségű próbára.

A szegedi Carmen-előadás határozott gesz-
tussal megváltoztatta a darab korát és helyszí-
neit. Gyakran játszik a zene ellen, a muzsikálás
szempontjait időnként figyelmen kívül hagyja. Ez
három felvonáson át inkább érdekes, semmint
élményszerű. A finálé viszont valódi színház,
amit az operában nagy értékként kell számon
tartanunk.

Debrecen: a tradíciók jegyében

A debreceniek Don Pasqualéja merő ellentéte a
Carmennek. Ezt Horváth Zoltán rendezte, a ha-
gyományos iskola szellemében, amelynek lé-
nyege, hogy a művet nem szuverén módon ke-
zeli, csak annak interpretálására törekszik. A
rendező nem avatkozik a mű viszonyrendszeré-
be, látványvilágába, ötletei illusztratívak, Varga
Mátyás, a magyar díszlettervezők doyenje hajto-
gatós képeskönyvet állított a színpadra.

A nyitány alatt hátulról látjuk a díszletet, s a le-
endő címszereplő mint színigazgató keres sze-
replőket az előadandó darabhoz. A falak hátol-
dalára rá is pingálták: Don Pasquale. A megfele-
lő témákra megjelennek a szereplők, a nyitány
végén befordul a forgó, s máris bent vagyunk a
szobában - s a darabban. Az utóbbi időben
nagy divat, hogy a rendezők a nyitány időtarta-
mára színpadi eseménysort eszelnek ki. Pedig
hát az előjáték eredeti funkciója épp az átveze-
tés, a ráhangolás, hogy a mindennapokból átha-
józzunk a darab világába. A kitalált színpadi cse-
lekmény gyakran nem túl szerencsés. Ezt a mos-
tanit történetesen kedvesnek és tartózkodónak
érzem. Csak az a baj vele, hogy később nem tér
vissza. Pedig a fináléban szinte várjuk, hogy a
rendező visszahozza a „színház a színházban"
képzetét.

Libor Katalin jelmezei kicsit korszerűbbek a
díszletképeskönyvnél, bár hangulatuk illeszke-
dik ahhoz. Néhány évtizeddel későbbi kort idéz.
Ernesto teniszpartiról érkezik, Norinának a kert-
jében függőágya van.

A rendező gondosan ügyel rá, hogy szereplői

a kényesebb pillanatokban elöl álljanak, jól lás-
sák a dirigenst, s hangjuk a legkedvezőbb irány-
ból áramoljon a közönség fülébe Ugyanakkor az
első fölvonásban Malatesta doktor áriája alatt
Pasquale vérnyomását méri, a mandzsettát pe-
dig látványosan az ária ritmusára pumpálja. Nem
éppen jeles zenei ötlet!

A négy főszerep közül háromban vendégek
léptek színre. Egri László már több produkcióban
énekelte Malatestát. Igazi gavallérbariton: fess
énekes, ügyel a jó tartásra, világos, kellemes
hangjával hajlékonyan formálja a szólamot. Eb-
ben a szerepkörben a jó megjelenés, a könnyed
játékmód lényegi követelmény, szervesen hoz-
zátartozik a frazírozás fölszabadult eleganciájá-
hoz. Iván Ildikót a premieren betegnek jelentet-
ték, de ebből szerencsére nem sok érződött. Épp
csak óvatosabban trillázott, rövidebb ideig tar-
totta a magas hangokat. Egyébként alkatilag ő is
ideális Norina. Lágy, ám mozgékony hang, forró
temperamentum. Igazi leckéztető típus. Az a faj-
ta, akinek nehéz ellenállni, bár a baljós vég előre
sejthető.

A debreceniek felfedeztek egy tenoristát. Ez a
mai világban nagy érték, hiszen alig-alig tűnnek
föl új tenortehetségek. Ahogy Szeged kinevelte
magának Wendlert, talán Debrecen is művésszé
érleli majd Balogh Lászlót. A huszonéves fiatal-
embernek fényes hangja van, jó magassággal.
Nem a legnemesebb színű, de használható te-
nor. A színpadon oldottan mozog. Nem született
lírai tenor, ezért a harmadik fölvonás szerenádjá-
nak és szerelmi kettősének átszellemült pianóit
nem győzi, de tehetséges énekes. Ha nem hal-
mozzák el hamar nagy szerepekkel, szép karri-
ert futhat be.

Az egyetlen „hazai" Tréfás György volt, aki elő-
ször énekelte a címszerepet. Komoly dolog az
ilyen debütálás hatvannégy éves korban, még
akkor is, ha a szerep vokálisan nem túl megeről-
tető. Tréfásnak pompás basszusa van. Igazi rep-
rezentatív orgánum. A művész megjelenésében
ideális Fülöp király, Fiesco, Kékszakállú, de Don
Pasquale már nem jutna róla eszembe, távol áll
karakterétől. Tréfás azonban vérbeli komédiás
(tényleg tréfás), ezért megfelelően alakítja a sze-
repet. Nála azonban nagyon hangsúlyosan ala-
kitásról, illusztrációról van szó. Ez a Pasquale
végig „el van játszva", egy percig se tudunk azo-
nosulni vele, nem tudjuk sajnálni sem. A második
fölvonásban műpofont kap, s az utána következő
„Te kívántad Don Pasquale" kezdetű szomorú
dallamot is elbohóckodja. Ezzel elszalasztja az
egyetlen lehetőséget, hogy a szerepben eredeti
egyénisége és hangja is érvényre juthasson.
Sajnos a könnyebbik megoldást választotta: víg-
operai konfekcióruhát vett magára, ahelyett,
hogy megpróbálta volna kidolgozni a saját, spe-
ciális szerepváltozatát. (Szólamtársa, Gregor
József valódi pofont kér partnernőitől. S utána

Bellai Eszter (Csocsoszán)
(Ilovszky Béla felvétele)
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a már kiábrándultan, megrendítő szomorúság-
al énekli ezt a jelenetet.)

Kocsár Balázs összefogottan, jó tempóban
rányította az előadást. Néhány év előtti szege-
i Hamupipőkéje óta ez volta legjobb operave-
énylés, amit hallottam tőle. Úgy látszik, illik
ozzá az olasz vígoperák világa. Debrecennek
aját színházi zenekara van. Persze sok kisegí-
ővel játszanak, ami a hangzáson alaposan meg
s látszik, de legalább lehet velük rendesen
róbálni.

A debreceni Don Pasquale meggyőző tradici-
nális operaelőadás. Nem törekszik újfajta meg-
ldásokra, de a régieket értelmesen, időnként
zellemesen használja.

Győr: az elfelejtett koncepció

yőrben operarendezőt avattak. Imre Zoltán, a
agyszerű koreográfus vállalkozott a Pillangó-
isasszony színreállítására. A kockázat persze
em volt rendkívüli, hisz Imre eddig is a zenés
űfajban dolgozott, s a Pillangókisasszony nem
z a darab, amely dramaturgiailag különöseb-
en bonyolult volna. Az újdonságértéke azonban
em lebecsülendő.

Két végletesen különböző kultúrát képviselő
mber találkozásáról szól a darab, sugallja a ren-
ező, azzal, hogy az előfüggönyre kitesz egy pil-

angót s egy hadihajómakettet. Ez ugyan kissé
idaktikus, de nem különösebben zavaró.

Khell Csörsz három emeletes lépcsősort ter-
ezett a színpadra, minden sor elején elhúzható
aravánokkal. Amikor Goro (a pompásan hajlon-
ó Györgyfi József) fontoskodva bemutatja Pin-
ertonnak új házát, a paravánok ide-oda mozog-
ak, Goro hol itt, hol ott tűnik föl, s a derék sorha-

óhadnagy azt se tudja, hol áll a feje. A ház labi-
intus, mondja Imre, s az amerikai tengerésztiszt
em tud tájékozódni benne - ahogy magában az
gész japán kultúrában sem. Ezek után azonban

rendező nagyvonalúan elfelejtkezik kon-
epciójáról, s hagyományos
illangókisasszony-előadást bonyolít le. Persze
ehéz is volna e gondolatot végigvinni, hisz az
sak a dráma szintjén értelmezhető, a
enedráma szintjén kevéssé. A két kultúra
ülönböző zenei anyaga ugyanis alig jelenik
eg: a japán gésa és az amerikai tengerésztiszt

gyaránt olasz dallamokat énekel. Márpedig egy
enedráma előadásának lényeges, elementáris
atású központi gondolata csak a zenei
oncepción alapulhat.

Imréből csak egyetlen alkalommal, a Zümmö-
őkórus alatt bújik ki a koreográfus, amikor finom

ámpás táncot komponál a sötét színpadra. Vé-
ül Csocsoszánt látjuk a lépcsősor tetején, amint
távolba nézve férjét várja, kisfia pedig lent, a ri-

alda előtt alszik. S a színpad teleszórva cse-
esznyevirággal, a paravánok nyitva. A pusztu-
ás, a reménytelen remény csodálatos színpadi

pillanata ez. Kár, hogy efféle kevés van az elő-
adásban.

A Pillangókisasszony meglehetősen ese-
ménytelen opera. Alig történik benne valami.
Csaknem két felvonás telikel azzal, hogy Pinker-
tont várjuk, amikor pedig megérkezik, vége a da-
rabnak. Drámailag szinte reménytelen ügy.
Hangulatokból, érzésekből, apró
hatáselemekből van fölépítve, fontos szerepet
kap benne a képi megjelenítés. Ezért is tűnt jó
választásnak Imre Zoltán, aki balettjeiben
mindig erősen alapoz a vizualitásra, s szinte
irtózik a dramaturgiai következetességtől.

Csodálatos hangok és/vagy nagy művészek
kellenek ahhoz, hogy ez a statikus darab hatásos
legyen. Győrnek saját társulata van. Az éneke-
sek tisztességesen megoldják feladatukat, de
érdekessé nem tudják tenni az előadást. Bellai
Eszter szépen elénekli Csocsoszán szólamát, fi-
noman hajlong, tipeg, de együttérzést nem tud
kelteni az alak iránt. Rózsa Sándor magas, dara-
bos alakja a nyitóképben megfelelne az „elefánt
a (japán) porcelánboltban" képzetének, később
azonban nem képes érzékeltetni, hogy a flegma

namenák Istvánt - úgy tűnik - mostaná-
ban olyan darabok foglalkoztatják, ame-
lyekkel az agresszió kibontakozásáról, az
erőszakkal szembesülő emberek viselke-
déséről szólhat. Hasonló az alaphelyzete
az előző évadbeli Tótéknak és most A

gondnok-nak: egy kialakult szabályok alapján
működő, zárt világba betör az agresszió, és
saját törvényei szerint elkezdi átrendezni a
viszonyokat. Az Őrnagy is, Davies is - bár
különböző módon és ember volta más-más
fokán - az őket befogadó családot (testvérpárt)
próbálja hatalma alá kényszeríteni.

A zárt világot A gondnokban - mint Pinternél
annyiszor - egy szoba jelenti. A Znamenák ter-
vezte szűkös lakótér valahol egy színház közelé-
ben lehet: Aston naponta hazahurcolt limlomjai
között színházi utazóládák, kellékek, jelmezek,
nézőtéri székek, újság- és dossziétorony (talán
szövegpéldányokkal), sőt a Tótékban szerepelt
dobozok kötege is megjelenik, az előtérben pe-
dig ott az ugyanonnan ismerős régi rádió. De
más módon is beszüremkedik a szobát környező
külvilág: ajtók nyikorognak, csapódnak, repülő-

hadnagy megérintődik ettől a szokatlan kultúrá-
tól, szokatlan szépségtől s a lánynak az ő számá-
ra merőben idegen életnormáitól. Pedig enélkül
nem izzik föl a szerelmi kettős, és értelmét veszti
a darab. Rózsa elfogadható tenorista, aki kielé-
gítően elénekli a szólamot, csak épp a lényeg
vész el. Az pedig végképp elkeserítő, ahogy az
énekesek időnként kiállnak a rivaldára áriázni.
Ez olyan hagyománya a konzervatív operaját-
szásnak, amely a mai közönséget, különösen a
fiatalokat végképp elidegenítheti a műfajtól.

A zenekar és Csala Benedek csak hozzávető-
leges képet adott arról a csodálatos hangzásvi-
lágról, amely Puccini minden alkotásában lenyű-
göző, de ennek a darabnak mindenképpen a lé-
nyegéhez tartozik.

Azt mondják, a másik szereposztás sokkal
jobb. Igaz, ott (csupa vendég énekel a főszere-
pekben, s a karmester is más színháztól érke-
zett.

Ez a produkció egy új, kifejezetten ehhez a da-
rabhoz illő formanyelv ígéretét hordozta magá-
ban. De csak néhány pillanatában teljesítette be
ezt az ígéretet.

gép húz el a ház fölött, többször vonat rengeti
meg a falakat, kint lámpa ég, eső csorog az ab-
lakból, a plafonról. És hangsúlyt kapa kor is: a
falon Beatles-képek, Chaplin-fotó és a wembleyi
angol-magyar focimeccs plakátja; a magnón
Beatles-slágerek forognak.

Fura menedékhely ez a raktárszerűség mind-
három szereplőnek. Aston életében az egyetlen
biztos pont, ahová meg lehet érkezni és be lehet
zárkózni, ahol helyet találhat Buddha-szobrának
éppúgy, mint egy autó leszakadt, valamire-biz-
tos-jó-lesz ajtajának. Ő a lakó. Micknek a lakás
az álmok színtere, amit majd bécsifehér szőttes
szőnyeggel, indiai tölgyfalemez borítású afro-
mosiafa asztallal, zablisztszínű karosszékkel
rendez be igazi „enyhhelynek". Ő a tulajdonos. A
kétes egzisztenciájú jövevénynek, Daviesnek elő-
ször rejtekhely a szoba egy balhé elől, később
hosszabb távú clochard-létre alkalmas helyszín.
Ő a betolakodó. Míg a külvilágban valamiképpen
mindegyikük idegenül érzi magát, a szobát
egyaránt otthohuknak szeretnék tudni. A nézőtől
karnyújtásnyira berendezett, roppant életszagú
szoba a maga konkrétságában a dráma életkép-
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