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Mi sem bizonyítja jobban az opera műfaj
újabb föllendülését, mint hogy igen
megnőtt az operarendezők száma. Régebben
az Állami Operaház Erkelestől jól elvolt
két-három rendezővel, s akadttovábbi két-három,
akit nagy néha beengedtek a „szentély-be".
Vidéki operaházaink évtizedekig egyetlen saját
rendezőre voltak berendezkedve. Ehhez képest
az utóbbi években hallatlanul megnőtt a kínálat,
mind az Operaházon belül, mind azon kívül.

Ezzel párhuzamosan került előtérbe az utóbbi
évtizedekben az opera színházi jellege. Persze a
műfaj legjobbjai mindig is igyekeztek az opera-
színpadon élő, valódi színházat csinálni. A közel-
múltban megnézhettem néhány videofelvételt az
ötvenes-hatvanas évek előadásáról , s elképedve
láttam, mennyire korszerűnek tűnnek ma is az
akkori nagyok. Mario del Monaco például 1961-
ben, tehát harmincöt évvel ezelőtt úgy játszotta
a Bajazzók Canióját, hogy a felvétel készülhetett
volna akár tegnap is. (Persze abból, ahogy éne-
ke/te, nyilvánvaló, hogy nem tegnap készült. Ma
nincsenek ilyen énekesek, ilyen hangok.) Renata
Tebaldival és Franco Corellivel is hasonló a hely-
zet A végzet hatalmában, amelyet 1958-ban rög-
zítettek. Nem mondom, a díszleteket nehezen
tudnám elképzelni mai színpadon, néhány jelmez
felett is eljárt az idő, de a művészi jelenlét s az
alakítások teljes mértékig korszerűek.

A változás tehát annyiból áll, hogy az „ágáló
csodák" helyét jó hangú, képzett, intelligens szí-
nészek foglalták el az operaszínpadon. Ezzel a
képlettel már csak azért sem megyünk semmire,
mert ellentmond az operai szerep és alakítás
lényegének, amely így hangzik: a hang-a jellem.
Kivételesen nagy hangok és művészek esetében
pedig az állítás így módosul: a hang - a sors.
Ebben a műfajban ugyanis az emberi hang nem
puszta eszköz, hanem a jellem szubsztanciája.
Bejön valaki a színre, és azáltal van jelen, hogy
énekel. Egyéniségét, korát, darabbéli funkcióját
is alapvetően a hangja határozza meg. A
sorsszerű hangokból azonban nemcsak ezek a
tulajdonságok következnek, hanem egész
élettörténet is kirajzolódik. Ha meghallom az ifjú
Carreras édes-bús tenorját, nyomban úgy
érzem, ezt az embert valami nagy baj fogja érni.

A magyar operajátszás történetében mindig
megszólaltak „sorsszerű hangok". Igen sok
olyan énekesünk volt, akinek hangszépsége,
énektechnikája ugyan nem érte el a világszínvo-
nalat, ám lehengerlő egyéniségükkel s főképp
sorsszerű hangjukkal aranykorszakot hoztak a
magyar operajátszás történetében; ilyenek voltak
például az ötvenes években Losonczy György,
Takács Paula, Delly Rózsi, Joviczky József, Laczó
István, Fodor János és mások. (Svéd Sándor és
Székely Mihály kivételek, ők hangfenoménok
voltak, s ez világhírt hozott számukra, ráadásul
Svéd minden idők egyik legjobb technikájú és
legsokoldalúbb énekese is volt. Van erre a típus-
ra egy rendkívül kifejező szó: operabölény.
Őserejű, kipusztulóban lévő faj.)

Manapság két közhelyszámba menő panasz
tér vissza újból meg újból: egyfelől vokális ha-
nyatlásról, másfelől a nagy egyéniségek apályá-
ról, személyiségvesztésről beszélnek. Az
Operában a probléma mélyebb gyökerű.
Egyéniségek azért vannak, akad néhány jó hang
is: a gondot még csak nem is az okozza, hogy e
két adottság ritkán találkozik. A leglényegesebb
változás, hogy eltűntek a sorsszerű, végzetesen
nagy hangok. Ha Svéd Sándor kijelentette
magáról, hogy ő az etióp király, ott senkinek nem
lehetett több kérdése. Vagy milyen mélységes
megalázottsággal énekelte ugyancsak az Aidában
Takács Paula: „Apám, soha nem voltam szolga!"
Hangütéséből mindenki számára egyértelmű
volt, hogy király-lánnyal van dolga.

Az efféle mondatokkal ma nagy baj van. Nincs,
aki meggyőzően el tudná énekelni, „oda tudná
tenni" őket. Persze a mondatok elhangzanak, ám
számtalan kérdést hagynak maguk után: ki ez?
milyen király? honnan jött? Az úgynevezett
rendezői színházra főképp azért támadt igény az
operában, mert kivesztek az önmagukban hiteles
egyéniségek és hangok. Valamit ki kellett találni
ennek a személyiségre épülő műfajnak az életben
tartására: jött háta koncepció.

Az operai színjátszás az elmúlt ötven esz-
tendőben alig fejlődött. A változás abban áll,
hogy az előadások kerete egységesebb és átgon-
doltabb lett. A sorsszerűséget már nem az egyes
művészek hordozzák, hanem a produkció egé-
szének színpadi megformálása, vonalvezetése.
Ez nem jelenti azt, hogy az énekes nem fontos

többé, csak azt, hogy már nem ő az előadás
centruma. Nem köré épül a koncepció, hanem
annál nagyobb hatású az előadás, minél tökéle-
tesebben valósítja meg az énekes a koncepciót.

Hármaskép az Operaházban

Talán ennek a fölismerésnek is része volt abban,
hogy a nyolcvanas évek elején Vámos László
zenésszínház-rendezői osztályt indított a Szín-
művészeti Főiskolán. Amikor az Operában
főrendező lett, az az ötlete támadt, hogy egykori
osztályának három tagjával megrendezteti Puc-
cini Triptichonjának három darabját. Az ötlet ér-
dekesnek tűnt, de nem vált elementárissá. Jó tíz
évvel korábban az lehetett volna, ha az illetők
vizsgafeladatként vagy épp a vizsga után kapják
ezt a lehetőséget. (Vizsgaként meg is kapták:
Tímár Béla A köpennyel, Kalmár Péter pedig a
Schicchivel diplomázott.) Az Opera akkori
vezetőiben azonban nem volt elég merészség
vagy hajlandóság efféle vállalkozáshoz.

Azóta történt egy s más. Tímár Béla meghalt.
Kalmár Péter szinte pályaelhagyó lett, Galgóczy
Judit mögött miskolci főrendezőség, a szegedi
operatagozat művészeti vezetése s tucatnyi sike-
res rendezés áll, Nagy Viktornak pedig még az
Állami Operaház főrendezői pozíciójában is volt
szerencséje megbukni. Szóval ez már nem az az
ifjú csapat, amely az „Ide nekem az oroszlánt is!"
lendületével vág bele egy ilyen feladatba.

A kész előadások felől nézve az ötlet se nem
rossz, se nem jó. Mindhárom produkció elfogad-
ható, jellegzetes. Am egymás mellett nem hor-
doznak külön tartalmat, egymás tükrében nincs
egyedi fénytörésük. Nem rímelnek egymásra,
nem is feleselnek, igaz, nem is ütik egymást.

Puccini Triptichonja több szempontból is
problematikus alkotás. A hármaskép darabjai
egymástól független művek. Csak hangulatilag
egészítik ki egymást, ez helyezi őket egymás
mellé, egyébként sem szerkezetileg, sem stilári-
san, sem más szempontból nemigen lehet ben-
nük párhuzamot vagy ellenpontot találni. Kis túl-
zással: semmi közük egymáshoz. Számtalanszor
hagyják el a három darab közül az egyiket, vagy
párosítják más darabokkal. Az Operaház legutóbbi
Gianni Schicchi-bemutatóját Donizetti Csen-
gőével együtt adták. (Nota bene: a Csengő volt
Galgóczy első és sokáig egyetlen operai rende-
zése.) Utoljára valamikor a nyolcvanas évek ele-
jén ment együtt a három Puccini-darab.

Ráadásul föltűnő a színvonalbeli különbség is.
Az Angelica nővért szokták legtöbbször el-

hagyni, mondván: unalmas, meg túl sok
énekesnő kell hozzá. A Magyar Állami Operaház
viszont mindig jól állt karakteres énekesnők dol-
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gában, úgyhogy az Angelica számos kisebb-na-
gyobb szerepét többnyire jól ki lehetett osztani,
és egy repertoárszínházban a foglalkoztatottság
sem utolsó szempont. A köpeny túl sötét, túl
véres és nem is elég jó opera. Csak a Schicchit
dicséri mindenki egyöntetűen. Már csak azért
sem szerencsés három különböző rendezőt vá-
lasztani a Triptichon színre állításához, mert már
a rajtnál egyenlőtlen a verseny: adott egy remek-
mű és két kevésbé sikerült darab. Márpedig az
összehasonlítás óhatatlanul fölmerül, különösen,
hogy egykori osztálytársakról van szó.

A három produkció nem törekszik semmiféle
összefüggésre, mindegyik önmagával van elfog-
lalva. Még a stílusuk is különböző. Nagy Viktor A
köpenyt naturalista színdarabnak fogta föl.
Horesnyi Balázzsal kietlen, vastraverzes külvárosi
folyópartot terveztetett. A köpeny amúgy is szinte
reménytelen díszlettervezői feladatot jelent, a
kötelező bárka olyannyira megköti a hely-színt,
olyannyira betölti a színpad leghasznosabb
részét. Horesnyi azért megpróbált valamit tenni.
A rendezői jobbon csigaállvány található, de so-
ha nem húznak föl rajta semmit, ezért fölösleges.
A balon is van valami, amit tán kormánykeréknek
szántak, de inkább gigantikus varrógépre emlé-
keztet. Marcel rendre emellé roskad le kínzó fáj-

A köpeny színpadképe

dalommal, s a nézőben önkéntelen hasonlat szü-
letik: olyan magányos, mint egy elhagyott varró-
gép.

A játékvezetés értelmes, de a darab láthatóan
nem ragadta meg a rendező fantáziáját. Legin-
kább a zsánerfigurák élnek: Szarka néni, Vakond
vagy az utcai szerelmespár. A férfi-nő kapcsola-
tot Puccini legalább három korosztályban pró-
bálta bemutatni. Az előadás ezzel nem kezd sem-
mit, nem helyezi el az utcai szerelmesek és az
öreg házaspár koordinátarendszerében Geor-
gette-et és a két férfit. Pedig a néző elmeditálhat-
na azon, hogyan lesz Georgette-ből Szarka néni,
vagy hogy Henrira a részeges Csuka sorsa várna,
vagy épp ellenkezőleg: egykor ő is bárkatulajdo-
nos lenne, mint Marcel. A töprengésre bőven
lenne idő, hiszen a cselekmény olyan vontatottan
halad, mint egy hosszú, megrakott uszály a fo-
lyón fölfelé. Nagy Viktor a darabot komor alap-
hangban, félsötét színpadon indítja, s ebben meg
is marad végig. Még azt a kevés világosabb
tónust se mutatja meg, amit Puccini azért elhe-
lyezett ellenpontként a partitúrában. Bejön, aki-

nek be kell jönnie, kimegy, akinek távoznia kell,
és kész. Igy aztán A köpeny menthetetlenül unal-
mas, ingerszegény előadássá válik.

Ebben a szereposztás is ludas. Ami az emberi
sorsokból egyáltalán nincs vagy sematikusan van
megkomponálva, azt fajsúlyos művészeknek a
hangok eléneklésén túl is érzékeltetniük kellene.
Gurbán János vérbeli anti-Marcel. Képességei
kifejezetten ellentétesek a szerep kívánalmaival.
Markáns, öreg arcra volna szükség, Gurbáné
pedig reménytelenül joviális, kerekded. Kevés
igazi énekelnivalója akad, viszont folyton jelen
kell lennie a színpadon. Hangsúlyosan, té-
veszthetetlenül. Gurbán viszont, amint elhallgat
vagy leül, mintha ott se lenne. Leroskad a gigan-
tikus varrógép mellé, és eltűnik. Marcelé a darab
egyetlen igazi „nótája", voltaképpen minden az ő
nagyáriáját készíti elő, amit Gurbán hangilag jól
meg is old, de lelkileg és színészileg nem old meg
semmit. Talán az sem véletlen, hogy az áriát záró
hatalmas felső gé is alig szólalt meg. (Az ide való
elsöprő gét Sólyom-Nagy Sándor fújta meg jó
másfél órával később a Schicchi-ária végén.)
Mindig elszomorít, amikor ennek a jó hangú
baritonistának végletes érzelmeket, tragikus sor-
sokat kellene ábrázolnia, holott adottságai effé-
lére egyáltalán nem predesztinálják. De Gurbán
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sorra énekli a nagy hősbariton szerepeket,
Wotantól a Hollandin keresztül egészen
Rigolettóig. Nagy az ínség. (Kár, hogy nem a
másik szereposztás Marceljét, Miller Lajost fog-
tam ki, ő egy tévéfilmben nagyszerű volt ebben a
szerepben.)

B. Nagy János ötven fölött is kitűnő diszpozí-
cióban, ép hangon énekel. Henri szólama azon-
ban igen egysíkú. Csekély szerzői invencióra utal
például, ha a tenor elragadtatását úgy fejezi ki,
hogy hússzor ismétli el egymás után forte
ugyanazt a magas hangot. B. Nagy fő erőssége
a hangmatéria s a szenvedély. Itt az utóbbit ke-
véssé tudja szolgálni az előbbivel. Zempléni Má-
ria villant föl valamit abból a színjátszásból,
amely egy Köpeny-előadást izgalmassá tudna
tenni. Szarka nénit hagyományosan a színház
idősödő nagy énekesnőire osztják, ám nem
annyira kegyeleti aktusként, inkább azért, mert a
szerep lényege a fizikai öregség, amelynek az
énekes hangjában is meg kell mutatkoznia.
Csengery Adrienne azonban még nem elég idős
hozzá, még „túl jól" szól a szopránja. Kovács
János volta bemutató dirigense, s bizony régen
hallottam az Operában ilyen összefogott, plasz-
tikus dirigálást.

Az eleve több volt bizonyosságnál, hogy Gal-
góczy Judit nem a hagyományos édes-bús tó-
nusban állítja majd színre az Angelica nővért. Az
előadás szikár, kemény. Ismét csak látszólag jó
ötlet, hogy ezt a női darabot nő rendezze: Gal-
góczy ugyanis elég különös nő. Valahogy úgy áll
vele a helyzet, mint amikor Lucifert Berek Katira
osztották. Az ötlet lényege nem az volt, hogy
Lucifer nő, hanem hogy Berek Kati. Nos, Gal-
góczyt is egészen más érdekli a darabban, mint
egy „tipikus" nőt. (Ha ugyan van ilyen.)

Ha jól értem az előadást, Galgóczy a zárdát
borzalmas helynek tartja. Perverz intézménynek,
amely szükségszerűen idézi elő a benne lakók
lelki torzulását. Gondoljuk meg, micsoda szörnyű
vágyaik vannak ezeknek az apácáknak: barikák,
gerlicék, gyümölcsök, levendulamagok!
Egészséges nő egészen más dolgokra vágyik. A
zárda régen a világtól való elvonulás intézménye
volt, akkor választották a nők, ha életük csődbe
jutott. Ilyenformán bizonyos társadalmi funkciót
ugyan betöltött, ám a problémákat nem oldotta
meg, hanem lefojtotta. Angelica házasságon kí-
vül esett teherbe, valószínűleg rangján aluli fér-
fitól. Ezért kellett kolostorba vonulnia.

Galgóczy rendezésében nincs semmi föltűnő,
ám ahogy a szereplőit mozgatja, egyszer csak az
az érzés hatalmasodik el rajtunk, hogy itt bizony
mindegyik nővér bejárta a maga kálváriáját.
Mondják, Puccinit azért is érintette meg annyira
a téma, mert a nővére apáca volt. Szerintem
Puccinit, a szenvedélyes férfit, aki annyira sze-
rette az életet, enélkül is taszította ez az ember-
telen világ. Az előadás azért jó, mert azt sugallja,

hogy mindegyik fátyol ugyanolyan tragédiát,
szomorú sorsot rejt, mint Angelicáé, csak éppen
ezzel az eggyel ismerkedünk meg közelebbről.

Angelica Kincses Veronika alakításában
számtalan problémát vet föl. Egyfelől ő az Opera
egyik nagy tekintélyű, ám zenitjén túljutott
énekesnője, aki a lírai szoprán kategóriába tarto-
zik, amelyet ifjú lányok ábrázolására használnak a
zeneszerzők. Ugyanakkor Angelica kétségkívül
„azon" lányszerepek közé tartozik, amelyet egy
„asszonyos", negyvenes éveinek végén járó
énekesnő még eljátszhat. Kincses sok mindent
megőrzött hangjának értékeiből, elsősorban a
lágy tónust, a muzikális formálást. Néhány ma-
gas hang erőltetetten szólal meg. Ugyanakkor
azonban címszereplésével a darab lényege vész
el. A nyilvánvaló meg nem felelés, az alak leta-
gadhatatlan gáborzsazsás karaktere állandóan
arra figyelmeztet, hogy ez csak színház, puszta
komédia. Hogy mi a megoldás, azaz milyen sze-
repekben kellene foglalkoztatni ezt a nagytudású
énekesnőt a jövőben, illetve ki lehetne az Opera
adekvát Angelicája; nos, többek között efféle dol-
gokon kellene elgondolkodnia az új direkciónak.

Annál zavaróbb a címszerep felemás megol-
dása, mert a másik főalak, A hercegnő viszont
„telibe van találva". Mészöly Katalin elegáns fe-
kete ruhája a vállán hanyagul viselt szőrme-
keppel ebben a sivár zárdai környezetben felér az
istenkáromlással. Dévényi Rita érthetően nem
mutatott valami nagy lelkesedést a számtalan
egyforma apácaruha megtervezésében. Am ez az
elementáris entrée feledteti az eleinte kissé egy-
hangú látványt. S ahogy Mészöly enyhe megve

téssel körbenéz, majd lehengerlő altján énekelni
kezd, uralja a színpadot. Igy azonban a drama-
turgiai egyensúly megbillen, hisz ő lesz a főalak,
inkább vele érzünk együtt, mint Angelicával.

A darabot a zenei betanítás egyik korrepetito-
ra, Kaposi Gergely dirigálta. Igen jól. Hogy a
zenei megformálásból mennyi a saját ötlete s
mennyi az eredeti karmesteré, Kovács Jánosé,
nehéz megállapítani. Mindenesetre jól kézben
tartotta az együttest.

Még jobb benyomást keltett a másik korrepe-
titor, Pfeiffer Gyula, aki a Schicchit dirigálta az
általam látott estén. Fergeteges tempót diktált,
amelyben nem sikkadtak el a részletek. Pedig a
Schicchi partitúrája sokkal nehezebb, s teli van
bonyolult együttesekkel.

Magyarország mindig bőviben volt komédiás
baritonoknak. Maleczky Oszkár és Mélis György
örökébe most Sólyom-Nagy Sándor lépett. Egy
komolyabb hangi krízisből kilábalva remek for-
mában énekelt. Fölényesen uralta a szólamot, s
pontosan közvetítette a nem mindig egyszerű
vígjátéki szituációkat.

Az előző két komoly darab halállal végződik. A
Schicchi épp ellenkezőleg: halállal kezdődik.
Hozzávetőleg a darab feléig egy halottat kerülget-
nek a színpadon, ráadásul rokonai a kegyelet
legcsekélyebb jelét sem mutatják. Kalmár Péter
úgy gondolta, ez morbid szituáció, s a darabot a
némafilmek vagy az olasz neorealista alkotások

Takács Tamara (A hercegnő) az Angelica
nővérben



• KRITIKAI TÜKÖR •

modorában vitte színre. Kentaur díszlete ennek
megfelelően eklektikus, Benedek Mari pedig
jampizakókat és micisapkákat alkalmazott. Ez a
jelmez különösen Albert Tamásnak áll jól. A leg-
ígéretesebb opera-előadásokat is komolytalanná
tudja tenni, ha ez a kerekded, esetlen fiatalember
hősszerelmesként próbál föltűnni. Ezúttal azon-
ban fölszabadultan komédiázott, s egyáltalán
nem feszélyezte magát amiatt, hogy úgy néz ki,
mint Renato Salvatori pályájának „érettebb" kor-
szakában. A többiekről keveset lehet mondani, a
jó együttesmunkát dicsérni pedig kicsit unalmas
mára Schicchi kapcsán. Pedig erről van szó, sőt
talán többről, hisz az énekesek láthatóan élvezték
a komédiát, meg a Jackson-family-szerű effektu-
sokat, amelyek időnként a horrorfilmek világítási
technikáját is fölhasználták.

Falstaff Debrecenben:
„Hanyatlik minden!"

A Schicchit szokás Verdi Falstaffjával összevetni,
mondván: mindkét nagy olasz pályájának zenit-
jén, bölcs korszakában nyúl vissza az olasz víg-
operához, mintegy összegezve a műfaj eredmé-
nyeit, ugyanakkor túl is lépve rajta. A hasonlóság
mellett számomra nem kevésbé föltűnőek a kü-
lönbségek is.

Puccini operája hamisítatlan olasz vígopera,
cselszövéssel, szerelemmel, váratlan fordulatok-
kal. Megmutatkozik benne a szerző csodálatos
dallaminvenciója, hangszerelési zsenije, de egy
csipetnyi sincs Puccini drámai erényeiből. Figu-
rái egyszerűek, áttetszőek, nincs semmi titkuk, s
főleg nincs sorsuk. Az egyetlen előre nem látható
esemény, hogy Schicchi önmagára hagyomá-
nyozza a vagyon három legértékesebb darabját,
de amint az elsőt elmondja, nyomban mindenki a
homlokára csap, „hát persze"!

A Falstaffban viszont benne rejlik Verdi min-
den drámai tapasztalata. Az alakok bonyolultak,
kiismerhetetlenek, a címszereplő még a harma-
dik felvonás elején is képes meglepetést okozni. S
a darab utolsó jelenete is csavarást hoz: egy
csapásra megváltozik vagy legalábbis viszonyla-
gossá válik, hogy ki kit csapott be. Ugyanakkor a

Falstaff szereplői igazi hősök, sorsuk van. Bár-
mennyire elítélendő a címszereplő a jó erkölcs
nevében, s bármennyire együttérzésre méltó
Ford, a néző ösztönösen épp ellenkezőleg érez.
Pedig Verdi nem jellemez hamis egyoldalúság-
gal, minden alakot a maga bonyolultságában,
ellentmondásaival ábrázol. A különbséget Paul
Henry Lang fogalmazta meg a legélesebben: a
Falstaff nem opera buffa. Hogyan is férne bele a
bullába, mondjuk, Ford féltékenységi monológ-ja,
amelynek hangütése és hevülete az Ote l lo

nagymonológjáéhoz fogható? Vagy milyen víg-

opera az, amelynek a címszereplője egyik áriájá-
ban az erkölcsről értekezik, a másikban pedig a
világ hanyatlását elemzi?

A debreceni Csokonai Színház Falstaffjának
rengeteg erénye ellenére van egy kardinális hibá-
ja: úgy mutatja be a darabot, mintha az igazi
vígopera lenne. Pedig nem az. Igy aztán ez az
operai este nagyon színvonalas, megbízható,
időnként szórakoztató, de abból, ami a Falstaffot
egyedi műalkotássá teszi, alig valósít meg vala-
mit.

Az általam látott estén a zenekarban nem a
bepróbált zenészek ültek, így csak erős fantáziá-
val alkothattam képet arról, milyen is lehet
Kocsár Balázs interpretációja. Következtetésem
szerint fiatalos, lendületes és kidolgozott. A
Falstaff partitúrája igen nehéz, rengeteg kényes
együttes van benne, a szokásos olasz operánál
jóval több próbát igényel. Ezért helyes döntésnek
tűnik, hogy Debrecenben egy szereposztásban
játsszák. (Csak Mrs. Quicklyből van kettő.) A
darab filozofikus, elmélkedő részei kevésbé
hite-lesek. A partitúra csillogó lapjai mellett nem
elég sötétek a borongás ellenpontjai.

Ezt a darabot akkor érdemes elővenni, ha van
hozzá címszereplő; a Falstaff az operairodalom
jellegzetes szerepdarabja, amelynek sikeres
előadásai mindig egy-egy nagy énekesegyé-
niséghez fűződnek: Palló Imréhez, Radnai
Györgyhöz, Melis Györgyhöz vagy Gregor Jó-
zsefhez. Debrecenben is megtalálták a méltó
Falstaffot. Olyan énekes személyében, aki igazi

Sólyom-Nagy Sándor a Gianni Schicchi
címszerepében (Korniss Péter felvételei)

egyéniség, s a régi nagyokhoz hasonlóan puszta
megjelenésével is légkört teremt, egy csapásra
kétségtelenné tudja tenni, hogy ő Falstaff.
Gyimesi Kálmán elmúlt hatvanéves, nem keve-
sebb mint tizennégy Verdi-szereppel, tucatnyi
vígoperai feladattal a háta mögött, ám még ép
hanggal vállalkozott a feladatra. Sőt korábban
számtalanszor elénekelte Fordot is. Mindezt nem
az életrajzi hitelesség kedvéért citáltam, hanem
mert a tapasztalat, a színpadi rutin, a zenei biz-
tonság, Verdi dallamépítkezésének tökéletes is-
merete s bizonyos emelkedett életbölcsesség is
benne foglaltatik Gyimesi Falstaffjában. Szöveg-
mondása mintaszerű, karakterizálókészsége
kitűnő, a szólamrajz dinamikailag rendkívül ár-
nyalt: Falstaffja az operaévad egyik legfontosabb
eseménye lehetett volna.

Ahhoz, hogy azzá váljon, kicsi hiányzott. S
ebben a rendező, Horváth Zoltán a ludas, aki már
többször színre állította a darabot. Egyfajta álta-

lános Falstaffot játszat el Gyimesivel is. Elfelej-
tett, vagy nem tudott, az énekes egyéniségére
szabott, összetéveszthetetlen figurát teremteni.
A rutinos baritonista, aki oly sokszor dolgozott
már a rendezővel, ismert vígoperai gesztusait,
poénjait hozza, ám magára hagyatva ezen nem
tud túllépni.
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A hatvanas Gyimesi mellett a többi szerepet
harmincas-negyvenes énekesek alakítják. Gyi-
mesi egymaga többet járt a Zeneakadémiára,
mint a körülötte lévő nyolc énekes együttvéve,
Kodálynál tanult, és Gina Cignánál, majd Vaszy
Viktor keze alatt dolgozott évekig, s azok az évek,
tudjuk, duplán számítanak. Persze ebből a szín-
vonalra, a tehetségre nézve még nem következik
semmi. Ám a kultúrára nézve igen. Ő ugyanis
még egy egységes zenekultúrában lett énekes,
ahol a fiatalok tanultak összhangzattant, volt ide-
jük dalokon csiszolni kifejezőkészségüket, s
nagyjából egységes feltételei voltak annak, hogy
kiből lehet operaénekes. Ma a kultúrában meg-
szűnt az egységes szabvány. A jó hangú, tehet-
séges emberek aránytalanul rövidebb úton, ke-
vesebb tudás megszerzése után s mindenekelőtt
kevesebb háttértudással lépnek színpadra.

S azt talán már fölösleges is mondanom, hogy
Verdi Falstaffja éppen erről szól: a régi, jó kultúra
elvesztéséről. „Hanyatlik minden!" - énekli Sir
John a harmadik felvonás elején. Falstaff alapál-
lása e hanyatlás felett érzett keserűsége. A „gaz
világ" már nem elég tehetséges, s ezért az én
tehetségemet sem értik meg - mondja. Ráadásul a
megtollasodott, ám kulturálatlan polgárság a mai
kor egyik legjellemzőbb képződménye, s innen
ered a darab szinte megkerülhetetlen ak-
tualitása.

A mű mélyebb értelméből Horváth Zoltán ren-
dezése semmit nem közvetít. A rendező szabato-
san végigvezeti a cselekményt. Hatásos kis poé-
nokat helyez el: Bardolphot egy heves pillanatban
szögre akasztják, Ford pedig monológja végén az
ütésre emelt söprűvel söprögetni kezdi az utat a
visszatérő Falstaff előtt. Rutinosan színre állítja
az opera buffát, ám alig kezd valamit azzal, ami
azon túl van. A rendezőknek ahhoz a generáció-
jához tartozik, akik szolgálni és nem interpretálni
akarják a darabot. Nem saját, erős képzetét pró-
bálja megalkotni, hanem, úgymond, a szerző
szándékát kívánja érvényre juttatni. Ez a mai
operaszínpadon még lehet sikeres, de úgy vé-
lem, anakronisztikus. Főleg azért, mert jórészt
megszűntek a feltételei. Horváth abból indul ki,
hogy a színpadon nagy egyéniségek vannak, s az
ő figurájukat nem megalkotni kell, csak eligazítani.
Szerencséjére egy nagy egyéniség most is
működőképessé teszi az előadást - működő-
képessé, de nem revelatívvá. A többiek viszont
csak jó énekesek, akik hatékony támogatás hiá-
nyában egyenalakításokat nyújtanak. Busa
Tamás tartalmas baritonja nagyon is illik
Fordhoz. Különösen, hogy színben markánsan
eltér Gyimesi tónusától. A figurában feszülő
hatalmas ellentmondások azonban mind
hangban, mind játékban csak korlátozott
mértékben, szelídítve kerülnek felszínre.

A hölgykoszorú tagjai, Sudár Gyöngyvér
(Alice), Bódi Marianna (Meg) és Kolonits Klára

Gyimesi Kálmán (Falstaff), Böjte Sándor
(Bardolph), Busa Tamás (Ford) és Ürmössy
Imre (Pistol) a debreceni előadásban (Máthé
András felvétele)

(Annuska) üdítő jelenségek. Nemcsak szépen
énekelnek, hanem csinosak is. Könnyen el tudják
hitetni, hogy az idősödő lovag beléjük habarodik,
s nem veszi észre, hogy a bolondját járatják vele.
Simon Katalin tekintélyes megjelenéssel, ám ke-
vés színnel formálta meg a küldönc szerepét
játszó Quickly asszonyt. Régi gyakorlat, hogy
Caius doktort a színház vezető hőstenorja énekli.
Debrecenben is ezt a hagyományt követték. Fű-
szerezte az ötletet, hogy Balogh László magas,
karcsú fiatalember, és szerencsére nem is igye-
keztek paprikajancsivá maszkírozni. Így aztán na-
gyon is ütőképes vetélytársnak bizonyult az apró
termetű Fenton (Bogáti Szabó István) számára.
Így Annuska választása nyomban jelentőséget
kap. Nemis beszélve arról, hogy a karakterszerep
milyen jó tréning a feltörekvő fiatal énekes szá-
mára.

Merész vállalkozás fiatal vidéki társulattól a
Falstaff-bemutató. A debreceniek előadása na-
gyobbrészt sikeres. Csak az elmulasztott
lehetőséget sajnálja a telhetetlen kritikus, hogy
nagyszabású, egyedi, érdekes interpretáció he-
lyett csak dicséretes előadás született.

Puccini: Triptichon (Magyar Állami Operaház)
A köpeny
Szövegkönyv: G. Adami. Fordította: Nádasdy Kálmán.

Díszlet: Horesnyi Balázs m. v. Jelmez: Benedek Mari m.
v. Karigazgató: Szalay Miklós. Mozgás: Pintér Tamás
m. v. Vezényelt: Kovács János. Rendezte: Nagy Viktor.
Szereplők: Gurbán János, Zempléni Mária, Bándi Já-
nos, Kecskés Sándor, Rácz István, Csengery Adrienne,
Pataki Antal, Lao Bai, Székelyhidi Hajnalka.

Angelica nővér
Szövegkönyv: G. Forzano. Fordította: Nádasdy Kálmán.
Díszlet jelmez: Dévényi Rita m. v. Vezényelt: Kovács
János. Rendezte: Galgóczy Judit m. v.
Szereplők: Kukely Júlia, Mészöly Katalin, Somogyi Esz-
ter, Balatoni Éva, Számadó Gabriella, Markovics Erika,
Benei Katalin, Ghillány Márta, Fülöp Zsuzsanna,
Christu Olympia, Lóry Andrea, Felber Gabriella,
Wiedermann Bernadett, Földi Melinda.

Gianni Schicchi
Szövegkönyv: G. Forzano. Fordította: Nádasdy Kálmán.
Díszlet: Kentaur m. v. Jelmez: Benedek Mari m. v.
Vezényelt: Kovács János. Rendezte: Kalmár Péter m. v.
Szereplők: Gárday Gábor, Péter Anikó, Kovács
Annamária, Wendler Attila, Gerdesits Ferenc, Pelle
Erzsébet, Martin János, Hantos Balázs, Németh
Gábor, Lukin Márta, Kecskés Sándor, Vrabac Szása,
Tóth G. Zoltán, D. Rácz István.

Verdi: Falstaff (Csokonai Színház, Debrecen)
Szöveg: Arrigo Boito. Fordította: Lányi Viktor. Átdol-
gozta: Blum Tamás és Oberfrank Géza. Díszlet jelmez::
Gyarmathy Ágnes. Koreográfus: Poroszlay Éva.
Rendezőasszisztens: Iványi Csilla. Vezényelt: Kocsár
Balázs. Rendezte: Horváth Zoltán.
Szereplők: Gyimesi Kálmán, Busa Tamás, Bogáti Szabó
István, Balogh László, Böjte Sándor, Ürmössy Imre,
Sudár Gyöngyvér, Kolonits Klára, Molnár Anna, Simon
Katalin, Bódi Marianna.


