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Muzsika című folyóirat januári és
februári számában Fodor Géza
szívhez szóló szavakkal búcsúztatta
el a magyar operakultúrát. A nagy

tekintélyű szakíró egyben bejelentette:
berekeszti kritikusi működé-
sét, mert kilátástalannak tartja a helyzetet, nincs
miről írnia. Már akkor is némi indulattal fogadtam
nézeteit, tekintve, hogy neki leginkább a buda-
pesti operakultúráról vannak élményei, vidéki
előadásokra csak igen kivételes esetben látogat
el. Aztán az áprilisi szegedi operafesztivál -
amelyen Fodor Géza szintén nem vett részt - az
ő egyik kedvenc kifejezésével élve „sűrítve és
tü-

netszerűen" mutatta meg, mennyire igaza volt a
szerzőnek Budapesttel kapcsolatban - s milyen
alapvetően téved az ország egészét illetően.

Hogy az Andrássy úttól a Köztársaság térig
valóban baj van, azt szépen mutatta, hogy az or-
szág egyetlen kifejezett operaszínháza képtelen

Gulyás Dénes, Monica Gonzalez és Káldi Kiss
András a Tancred és Clorinda párviadala című
Monteverdi-operában (Budapesti Kamaraope-
ra) (Karnak-fotó)

volt komplett produkcióval megjelenni az ország
kifejezett operafesztiválján. Az egyik előadást
nem találták elég sikerültnek, a másiknak ellop-
ták a díszleteit, a harmadikra nem tudtak megfe-
lelő szereposztást összeállítani. Így aztán ösz-
vérmegoldás született: az Erkel Színházban
nemrég bemutatott Lammermoori Lucia szerep-
lői beálltak egy régebbi szegedi rendezésbe, a
szegedi zenekarral és kórussal egyetemben. A
kar az itteni jelmezeket hordta, a szólisták az ot-
taniakat. Az Opera küldött egy betegeskedő, ám
így is élményt adó Luciát - Kertesi Ingridet, egy
második vonalbeli Edgárt - Csák Józsefet s egy
sokadik vonalbeli karmestert - Bartal Lászlót.
Nem csoda, ha az eredményt legföljebb énekesi
produkcióként, esetleg jelmezbemutatóként le-
hetett értékelni, operaelőadásként nem. Történt
mindez a nyitónapon, elsején, szombaton. Gon-
dolom, áprilisi tréfaként.

Vasárnaptól viszont eltérő színvonalú, ám
egytől egyig életerős előadásokat élvezhetett a
publikum és a szakmának az az elenyésző ki-
sebbsége, amely végignézte a fesztivált.

M Á R O K TAMÁS

VÉGE AZ OPERÁNAK?
JEGYZETEK A SZEGEDI FESZTIVÁLHOZ
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Stagionerendszerben

A Budapesti Kamaraopera létezésétől fogva
úgynevezett stagionerendszerben játszik. Ez azt
jelenti, hogy nincs társulata, az énekeseket, a
karmestert és a rendezőt egyes darabokra szer-
ződteti. A stagione nagy előnye, hogy nem kell
ráerőltetni szerepeket a társulat tagjaira, hanem
össze lehet szedni a legalkalmasabb szereplő-
ket. Mondhatnám, a Budapesti Kamaraopera
társulata az egész ország, sőt, az egész világ. Ez
az operaműfaj esetében különösen nagy előnyt
jelent, hiszen itt nemcsak a művészi, de az alkati
és a hangi megfelelés is fontos. A Kamaraopera
vezetői nagyon pontosan osztottak szerepet -
mindenféle operai szempontot figyelembe véve.
S ők léptették föl a legnevesebb énekest: Gulyás
Dénest.

Egy fesztivál persze nem képes reprezentálni
az ország operaéletének egészét. Arra azonban
alkalmas, hogy tendenciákat jelezzen. Az egyik
ilyen tendenciának a nagy énekes egyéniségek
hiánya mutatkozott. Tokody Ilona és Gregor Jó-
zsef jelen volt - a nézőtéren. Ám a színpadon
sem ők, sem például Rost Andrea. Komlósi Ildi-
kó, Kelen Péter, B. Nagy János vagy Polgár
László nem jelent meg.

Kincses Károly, Tréfás György, Mohos Nagy
Éva és Albert Miklós a debreceni Trubadúrban
(Máthé András felvétele)

Pécsett az új zeneigazgató, Blázy Lajos azzal
kezdte működését, hogy kilenc
magánénekeséből hármat elküldött, hogy a
megspórolt pénzből vendégeket hívhasson.
Komolyan lehet-e venni egy olyan
operatársulatot, mely hat magánénekesből áll?
Aligha. Persze lehet, hogy nem is társulatokban
kell elképzelni a jövőt. Albert Miklós Pécsett
Caniót énekli, más napokon Debrecen-ben
Manrico; a másik szereposztásban pedig
Juhász József, aki Szegeden nyugdíjas, de
Pestre is följár néha. Frankó Tünde ősszel ola-
szul énekelte a Pillangókisasszonyt Győrben, ta-
vasszal magyarul Szegeden. Ma már a Magyar
Állami Operaház tagja, de további feladatok vár-
nak rá Győrben és Szegeden is. Az egész ország
egyetlen nagy társulat.

(A győriek egyébként még kompromisszum
árán sem tudtak eljönni a fesztiválra. Egy operát
mutatnak be évente, s azaz évi, a
Pillangókisasszony egyszerűen nem fért be a
szegedi szín-padra. Pedig a koreográfus Imre
Zoltán első operarendezése érdekes vállalkozás
volt.)

Ám ha az ember nem veszi is komolyan a pé-
csi operatársulatot, a pécsiek Parasztbecsület-

Bajazzók előadását föltétlenül komolyan kell
vennie. Horváth Zoltán tradicionális rendezésén
nyilván fanyalognak azok, akik szerint a műfaj
ma már színpadi újításokat követel. Ám vannak,
akik szerint fontosabb, hogy a rendező ponto-
san ismerje a darabot, és ne dolgozzék a zene
el-len. A zene pedig szépen, bepróbáltan
szólal meg Blázy keze alatt, aki nagyon reális
szerep-osztást hozott össze, néhány
kiemelkedő énekessel.

Utazó produkciók

Debrecenben néhány éve egy fiatal, ambiciózus
karmester, Kocsár Balázs vette át a hatalmat.
Saját színházi zenekart szervezett, énekeseket
szerződtetett, fiatalokat keresett. Nagy Viktort
hívta meg Trubadúrt rendezni, aki az Operaház-
ban nem tudott sikert aratni, de itt váratlanul ha-
tározott vonalú, érdekes előadást produkált.
Mármost két eset lehetséges. Az egyik, hogy
Debrecenben inspirálóbb a légkör, megfelelőb-
bek a munkafeltételek, más a művészek hozzá-
állása, mint az Operaházban, avagy Nagy Viktor
a Hajdú expresszen megtanult operát rendezni.

Debrecen egyébként az évad végén átvette a
pécsi Parasztbecsület-Bajazzókat. Pontosab-
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ban a díszleteket, a jelmezeket és a rendezést.
„Több milliót spórolunk meg így, ráadásul biztos-
ra megyünk, hisz a produkció bevált" - érveltek
az effajta együttműködés hívei. Luxus egyetlen
évadban öt helyen, öt díszletben, öt jelmezben,
öt rendezésben, öt betanulással előadni, mond-
juk, A varázsfuvolát vagy a Traviatát. A magyar
operaszínházaknak össze kellene hangolniuk
tevékenységüket, és kész produkciókat utaztat-
ni.

De hát mivé lesz akkora művészi sokféleség,
a tévedés kockázata, a merész vállalkozások le-

hetősége? - tiltakoztak mások. Az összehan-
golás mellett érvelők többnyire a színházak ve-
zetői voltak, az ellene tiltakozók pedig a kritiku-
sok. Persze a kritikus az a különös állatfajta,
amelyik - ha komolyan veszi feladatát - meg-
nézi mindaz öt Varázsfuvolát, s érthetően ideges
szegény, ha ötször kell ugyanazt a produkciót
megnéznie. Ám az ellenérvek korántsem szub-
jektívek, nagyon is meggondolandók.

(Van egyébként példa olyan együttműködés-
re, amely évek óta jól szuperál. A Szegedi Sza-
badtéri Játékok és az Állami Operaház idén már
harmadik éve tart közös bemutatókat. A nyári,
Dóm téri előadás a rá következő évadban az
Operaházba vagy az Erkel Színházba költözik. A
közös jelmezekkel és díszletekkel a Szabadtéri

az idei Trubadúr-előadáson nyolcmillió forintot
spórolt. Ennyivel többe került volna ugyanis, ha
külön bemutatót tart. S a megtakarításból tud
ugyanezekbe a produkciókba nemzetközi rangú
vendégénekeseket hívni. Az Operaháznak is
hasznos volta dolog, hisz bérleti díjként kétmilliót
kasszírozott. Nem is beszélve arról a most induló
akcióról, amely ezeket a produkciókat Nyugaton
is forgalmazni szeretné.)

Új utakon

Kocsár Balázs debreceni működésének máso-
dik évében saját színházi zenekart szervezett. A
Karolos Trikolidis vezette Debreceni MÁV Szim-
fonikusokkal ugyanis nem bizonyult elég haté-
konynak az együttműködés. Hasonló mondható
el a fesztivál legfiatalabb társulatáról, a miskolci-
ról is. Hegyi Árpád Jutocsa igazgató és Tóth Ar-
mand karmester egybehangzóan amellett érvelt:
a városi szimfonikus zenekar nem alkalmas rá,
hogy alkalmanként operazenekarként működjön.
(Pedig a miskolci az ország egyik legjobb
szimfonikus zenekara, s a kitűnő Kovács László
vezeti.) A miskolciak Traviatájának zenei színvo-
nala azonban nem győzött meg az önállósági tö-
rekvések létjogosultságáról.

Szegeden is „bővítik" a színházi zenekart,
amely már nemcsak musicalt, de operettet, sőt
Denevért is játszik. Itt is függetlenedni akarnak a
sokat koncertező-turnézó helyi szimfonikusoktól.
Ez persze a színházak szempontjából érthető; a
kérdés csak az, hogy egy Debrecen vagy
Szeged méretű város képes-e két nagy szimfo-
nikus zenekart eltartani? S ésszerű-e a kettőzés
éppen ma, a fokozott pénzhiány időszakában?
Művészi szempontból pedig az a kérdés: vajon
kiállítható-e jó színvonalon két együttes? Ha pe-
dig mindkettőben hetven-nyolcvan százalékig
ugyanazok az emberek játszanak, akkor mi az
értelme az egésznek? Mintha nem jó helyen len-
nénk túlzottan gazdagok...

A Traviatát egyébként a legjobb választás egy
induló operatársulat számára. Verdi „legszebb
operettjében" csak három operaszerep van, a
többit prózai színészekre is ki lehet osztani. Így
tettek Miskolcon is. Hívtak három vendéget: egy
hírneves visszatérő szopránt (Nádor Magdát),
egy nagyszerű baritonistát (Bede Fazekas Csa-
bát) és tévedésből egy Mozart-tenort (Laczó
Andrást). A végeredmény több mint biztató kí-
sérlet: kiegyenlített színvonalú, időnként élveze-
tes operaprodukció. „Nagyváros az, ahol estén-
ként operába lehet menni" - hangoztatta a mis-
kolci direktor. Úgy tűnik, eltökélte, hogy ő nagy-
városi színházat csinál.

A debreceni Trubadúrt Nagy Viktor keretjá-
tékra építi. Azt találta ki, hogy a darabot alkalmi
színtársulat játssza a Törpe Herceg palotájában

Szonda Éva és Frankó Tünde a szegedi
Pillangókisasszonyban (Karnak-fotó)
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a nagyúr mulattatására. Játék az egész, fejedel-
mi mulatság. Nem valami rafinált ötlet, de illik a
darabhoz. Nem okoz zavart, A trubadúrral meg
amúgy is kezdeni kell valamit: a vadromantikus
sztorit ma nehéz egy az egyben eljátszani a ne-
vetségessé válás kockázata nélkül. Csak igazi
operabölényekkel sikerülhet; márpedig az olyan
énekesek, akik kivételes személyiségükkel és
emberfeletti hangi képességeikkel minden pilla-
natban képesek elhitetni e hihetetlen történetet -
nos, az ilyenek nemhogy Magyarországon, de a
világ legnagyobb operaszínpadain is ritkaság-
nak számítanak.

Ebben az irracionális műfajban A trubadúr a
különösen képtelenek közé tartozik. E nehéz
problémára érvényes megoldás Nagy Viktor idé-
zőjele, amelyet találóbb lenne jófajta blöffnek ne-
vezni.

Mindez persze nevetséges, sőt bosszantó is
lehetne, ha nem állna mögötte zenei fedezet. De
áll. Kocsár arányos, drámai előadást dirigál, s
minden szerepre talált alkalmas énekest. Érde-
mes tán végignézni, hogy mennyire eltérő alkal-
masokról van szó! A huszonéves Balogh László-
nak élete második szerepe Manrico. Hangja már-
is erőteljes, ám technikája még nyers. Van érzéke
a színpadhoz, úgyhogy ha idő előtt el nem ka-
patják, jó hőstenor válhat belőle. Simon Katalin
épp az ellentéte. Hangjának már csak egy része
van meg, de még ez is elegendő ahhoz, hogy
szuggesztív Azucenát formáljon. Papp Vilhelmi-
na (Leonora) a klasszikus operaprimadonna,
szép hanggal, fejlett technikával, sztereotip
gesztusokkal. Az is elég tipikus, hogy láthatóan
régen elhagyta a szerep életkorát. Bancsov Ká-
roly biztos bariton, biztos és kicsit unalmas. Ám
szerepe és jelmeze a produkcióban olyannyira ki
van poentírozva, hogy ez a probléma alig merül
föl. Luna gróf páncélinge piros műanyagból ké-
szült. Ugyancsak élénkpirosban pompázik a ne-
gyedik felvonásban Leonora, aki korábban
hófehér csipkefátylakban lebegett. Közöttük pedig
ott a hollólovag, Manrico, aki az egész történetet
csak elszenvedi - természetesen feketében.
Azucena meghatározhatatlan színű rongycsomó.
Az alkalmi stagione direktora Ferrando. Tré-fás
Györgyön ennek megfelelően bohócruha-szerű
jelmez van, kék is, piros is. Ha a színelosztás
olyan didaktikus, mint amilyent Benedek Mari
alkalmazott, az legtöbbször kínossá válik, ebben
az előadásban azonban egyáltalán nem bántó,
inkább szinte poénszerű.

Dramma per mucica

Egészen másféleképpen értelmezte újjá Puccini
Pillangókisasszonyát a szegediek produkciója. A
rendező, Kerényi Miklós Gábor eleddig nagy-
szabású drámai előadásaival és színpadi hu-

morérzékével aratta sikereit. S ezek bizony nem
épp a legfontosabb adottságok a Pillangószínre-
állításához. Papírforma szerint nem is neki való a
darab. Ám épp ez a meg nem felelés vagy inkább
a megszokottól eltérő nézőpont tette izgalmassá
az előadást.

No és Kerényi tehetségének lényege. Ő
ugyanis az az operarendezőnk, aki talán a
legpontosabban elemzi a muzsikát, az abból
következő drámai viszonyokat, s aki megtalálja
hozzájuk a legötletesebb színpadi kifejezési
formákat, mondhatnánk, ő a legjobb
zenedráma-rende-zőnk. Ő érti legmélyebben az
operaműfaj lényegi vonását, nevezetesen azt,
hogy ez „dramma per mucica", azaz dráma a
zene által, s épp ezért az opera igazán lényegbe
vágó értelmezése csak a zenére épülhet. A
zenei ábrázolással mindenkor szembe kell
néznie, azt kell fölerősítenie, vagy épp
ellenkezőleg: feleselnie vele. Sok, amúgy iz-
galmas operarendezés e szembenézés hiányá-
tól nem tud igazán lényegbe vágóvá lenni.

Nagy Viktor Trubadúr-változata érdekes és
elfogadható, ám nem a darab, nem is a műfaj,
hanem az interpretáció problémáiról szól. Gal-
góczy Judit szintén szegedi Carmenje a Pillan-
gókisasszony mellett a fesztivál legnagyobb si-
kerét aratta. E híres és méltán méltatott előadás
azonban csak az utolsó felvonásban ér el arra a
szintre, amelyen Kerényi egész előadása mo-
zog.

„Pillangóasszony" - sulykolta a rendező min-
den egyes nyilatkozatában. Madame Butterfly,
semmi kisasszony. Végzetes fordítói tévedés
csupán, amelyre hazug értelmezési paradigma
épült. Puccini eredeti darabja a küzdelemről
szól, amellyel Cso-cso-szán be akarja bizonyíta-
ni, hogy ő igenis asszony, Pinkerton felesége.
Nem szenvedésről, nem vágyakozásról, hanem
harcról van szó. Kerényi Pillangóasszonyában
nincs egy csepp édesség sem. Élesség van ben-
ne a hitetlenkedőkkel szemben, hajlíthatatlan-
ság, irónia, elszántság. Ezt a Cso-cso-szánt egy
percig sem kell sajnálni. Szánalomra nem tart
igényt, csak megértésre és némi együttérzésre.
A sajnálattól irtózik.

A Butterfly, a jenkik kifejezésével élve, one-
man(woman)-show. Ám soha nem láttam még
Pillangó-előadást, ahol a címszereplő ekkora
erővel irányította volna az egész darab működé-
sét, s életét ennyire sorsszerűen élte volna meg.
Öngyilkossága ebben a változatban, mondhat-
nám, logikus lépés.

Kentaur (Erkel László) most debütált operai
díszlettervezőként. Különösebb elfogódottságot
nem mutatott, ellenben érzékényen követte Ke-
rényi elképzeléseit. A látvány lenyűgöző, ugyan-
akkor könnyedén teremtődnek meg a jelenetek
változatos helyszínei.

Egy opera új előadásának értelmét az adhat-ja,
hogy mind a rendező, mind a karmester hatá

rozott, érvényes, netán újszerű elképzeléssel
rendelkezik a műről. Az operainterpretáció
legmagasabb szintje, ha ez a két koncepció
egybe-cseng. Itt most erről volt szó. Pál Tamás
éppen azt dirigálta az árokban, amit Kerényi
színpadra állított. Élénk tempókat vett, nagy
súlyt fektetett a karakterek pontos definiálására
s azok szembe-állítására. Semmi elmosódottság,
semmi könny. Különösen Cso-cso-szán szólama
s a hozzá kapcsolódó részek határozott
kontúrjai és drámai vonalai föltűnőek. Ez a
muzsikálás, ahogy Várnai Péter egykoron José
Carrérasról mondotta, nem a könnyzacskókra,
hanem a szívekre hat. Nem megríkatni akar,
hanem megrendíteni.

Persze az sem utolsó dolog, hogy mindehhez
a világ egyik legjobb Cso-cso-szánja állt az elő-
adás rendelkezésére. Frankó Tünde hajlékony,
ám törhetetlen, mint az acél. Humorában hajlít-
hatatlanság, kedvességében elszántság van. S a
szólam is éppen ezt a sötétebb színű lírai hangot
kívánja, amely ma a legjobb kvalitás ebben a
fachban. A bemutató februárban volt; az áprilisi
fesztiválra a produkció beérett, legjobb formáját
mutatta.

Összegzés

Voltak a fesztiválon szakmai tanácskozások is. A
műsorpolitikáról, az énekesképzésről, valamint
a sajtó és az opera kapcsolatáról szóltak. Ezeket
jobbára a mérhetetlen szertartásosság jellemez-
te. Persze a műfajnak magának is van ilyen jelle-
ge, ám a tanácskozók jó része, a jelek szerint,
meglehetős értetlenséggel szemléli az újabb fej-
leményeket. Az ízlés elkorcsosulásáról beszél-
tek, s hosszan éltették a régi szép időket. A ta-
nácskozásokat még az a nemzedék uralta, mely
az operát elsődlegesen zenei műfajnak tekinti, s
a befogadást, a kritikát is inkább a muzsika
összefüggésében értelmezi. Ebben a légkörben
szinte renitens vadócnak hatott Petrovics Emil,
aki egy neki címzett fölkérésre (,,...megkérem P.
E. professzorurat, az Operaház volt főigazgató-
ját stb...") egyszerűen annyit mondott: „Köszö-
nöm, nincs hozzáfűznivalóm." Miközben a jelen
levő tekintélyes szakemberek elsiratták az egy-
kori magyar operakultúrát, mintha nem vették
volna észre, hogy időközben - kialakult egy új.

Kialakult - mégpedig a kisebb színházaknál,
ahol inkább a színházi szerkezet és a pénzügyi
korlátok okoznak fejtörést az operacsinálóknak,
semmint a művészi problémák. Miközben na-
gyon határozott zenei és színpadi elképzeléseik
vannak róla, hogyan kell ma eljátszani, mondjuk,
Puccini Turandotját, komoly fejtörést az okoz,
hogy milyen konstrukcióban lehet a leggazdasá-
gosabban előállítani a hozzávaló díszleteket, és
miből lehet kifizetni a vendégtenort. Ez a mai
magyar oparajátszás szűk keresztmetszete.


