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bekeríti a „civil" nézőket is, akiket rögtönözve
bevon a játékba, majd a sikeres kunsztok után
empátiájával, kedvességével elkábítja őket, s vé-
gül akaratátvitelének egyre visszatetszőbb mó-
dozataival készíti elő a Marióval való találkozást.
Mácsai hű a szerző által leírt figurához: pontos a
szedett-vedett eleganciájú lovag viselkedése,
csípőből lendített lábú, sántikáló járása - amihez
finom megfigyelésként hozzáteszi a mikrorealista
mozdulatot, ahogy leüléskor kézzel teszi keresztbe
a lábát -, pontosak a kellékek, az, ahogy lyukat
beszél hallgatósága hasába, s ahogy fáradt kéjjel
élvezi a közönségre gyakorolt hatást.

A színészi bravúr azonban nem ezekben az
ügyesen reprodukált részletekben van. Hátbor-
zongatóak a váltások: amikor Mácsai-Cipolla
behízelgő hangjának lágyságával kiváltja a kívánt
hatást, gúnyosan csippent a szemével - elértem,
amit akartam. Íme a vezető és a vezetett kapcso-
lata. Kiszemelt áldozatának kedves, megértő en-
tellektüelként a bizalmába férkőzik, majd hidegen
átveri és megalázza. A következő kuncsaft ellen-
állását is legyőzi hízelgéssel, finom eleganciával -
majd újabb hideg zuhany következik. A decens
ezredesné (Pádua Ildikó) sikoltozva retteg hipno-
tikus révületében a leprás koldus érintésétől, az
egykori énekesnő (Bajza Viktória) elbűvölten
hagyja faképnél köztiszteletben álló férjét (Lesz-
nek Tibor), hogy kövesse a nyomorékon is hódító
mágust, akinek kérésére énekelni, majd táncolni
kezd. S amikor mára fél falu - köztük a szép
pincérlánynak nagyszájúan imponálni akaró, már
többször pórul járt legény (Crespo Rodrigo) is -
járja a kényszeres vitustáncot, akkor kerül sorra a
halk szavú pincérfiú, Mario.

Thomas Mann elbeszélése negyvenkét oldalt
szentel Cipolla műsorának, ebből nyolcoldalnyi a
Marióval lezajló végkifejlet. Minden, ami addig
lezajlott, ezt a rövid jelenetet készíti elő. A
hipnotizőr erőfitogtatásának csúcspontján a leg-
utolsó mutatvány a fiatal férfi elcsábítása. Az
italokat felszolgáló Mario - aki végignézte, hogy mit
művelt a mágus, s egy alkalommal ki is jön a pult
mögül, hogy együttérzőn összeszedegesse a
felzaklatott ezredesné holmiját - mégis a lovag
hatalma alá kerül, kitárulkozik előtte, és
szerelmesének képzelvén őt, megcsókolja. Az
előadásban mégsem ez a híres csóka csúcspont,
hanem Kelemen István Mariójának hirtelen felol-
dódó, zokogó magánya. Mert akkora boldogság,
hogy miközben imádottunk éppen egy másik
férfival ölelkezve táncol, valaki végre észrevesz,
és odafigyel a bánatunkra. Mert olyan jó azt
hallani, amit szeretnénk...

Csak a kijózanodás utáni gyilkosság elkapko-
dott kissé. A lecsengés nélkül hagyott tett hirtelen
vet véget az estének. A szétfoszló varázs-lat utáni
sötétben színházban találjuk magunkat. Igaz: egy
minden ízében kidolgozott elő-

adásban, amelyben valamennyi szereplő s még a
Karinthytól becsempészett kvízmondat, a kiszera
méra bávatag is a helyén van.

Thomas Mann: Mario és a varázsló (Madách Színház)
Spiró György átdolgozása nyomán írta Kolos István és

A bolygó hollandi, avagy
az emlékezet próbája

„Nagykínnal eltelt újra hét hosszú év!"- ezekkel a
szavakkal lép színre a Hollandi Wagner operá-
jában. A mondatot az elátkozott hajós magára
érti, akit a Sátán arra ítélt, hogy örökké
bolyongjon a tengereken, küzdjön az elemekkel.
Száraz-földre csak minden hetedik esztendőben
léphet. Mikor máskor kezdődhetne egy opera,
mint a hetedik esztendőben? Az előző hatról
nehéz darabot írni.

Am a híres mondat ezúttal többletjelentést kap,
hisz érthető magára az előadásra is, amely épp
hét éve ment utoljára a Szegedi Nemzeti
Színházban. A felújítás operaszínházban - min-
dennapos dolog. A mostani mégsem egészen az.

A bolygó holland/t kilenc éve mutatták be.
Oberfrank Géza szegedi éveinek egyik legna-
gyobb sikere lett; az egykori operaigazgató és
Kerényi Miklós Gábor együttműködésének „leg-
ízletesebb gyümölcse". Oberfrank 1983-ban azzal
a programmal vállalta el a szegedi operatársulat
vezetését, hogy meghonosítja a felsensteini
értelemben vett zenés színházat. Olyan operaját-
szást akart, amely szorgos ensemble-munkára
épül, s amelyben a művek érdekes színpadi meg-
valósítása legalább oly fontos, mint a zenélés ma-
gas színvonala. Oberfrank maga is kísérletezett ren-
dezéssel, sőt ebben az időszakban nemcsak fordítói
munkáját folytatta, de egyszer (igaz, kényszerhely-
zetben) énekesként is színpadra lépett... Nyilvánvaló
volt azonban, hogy a rendezői operajátszáshoz
szüksége van egy igazi rendezőre. Ezt találta meg
Kerényi Miklós Gáborban, akit az Operettszínházból
hívott meg. Kerényi öt évadon át rendezett egy-egy
bemutatót Szegeden, az utolsó, a Don Giovanni
kivételével izgalmas, kitűnő előadásokat.

Mácsai Pál. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Szakács
Györgyi. Bűvészszakértő: Ungár Anikó. Mozgás: Mol-
nár Ferenc. Rendezte: Kolos István.
Szereplők: Mácsai Pál, Kelemen István, Bajza Viktória,
Lesznek Tibor, Bodor Tibor, Pádua Ildikó, Crespo
Rodrigo, Kuthy Patrícia, Pozsonyi Takács László,
Pirovits Árpád, Szöllősi Györgyi, Zámbó Viktória.

A bolygó hollandi volt minden bizonnyal a zenit.
A Nyugat lányával Kerényi még csak megmutatta
tehetségét. A Macbethben rálelt az igényeinek
megfelelő tervezőre, Makai Péterre, s egyre
karakterisztikusabbá alakította stílusát. A
bolygóban pedig már érett alkotóként állt előttünk.
Mindez akkoriban egybeesett Szegeden a
nagyszínház épületé-nek újbóli megnyitásával. Az
első két darabot az úgynevezett „Szegedi Nemzeti
Moziban" játszották, amelynek színpadi lehetőségei
korlátozottak. Akkor viszont egyszerre ott állta
frissen felújított színház-épület a maga
hatványozott lehetőségeivel.

Es ott állt a darab - tele szcenikai problémával.
Hajók érkeznek-távoznak. A valóság és a
látomás-világ keveredik egy-egy jeleneten belül
is. Kerényinek és Makainak azonban ez nem
nyomasztó terhet, hanem izgató lehetőséget
jelentett. Szinte fürödtek a nehézségekben, a
problémákat nagyvonalúan és érvényesen oldották
meg. Mindez akkoriban újszerűnek és revelatívnak
számított. Igy is fogadta mind a közönség, mind a
szakma, mind a kritika.

Milyen lesz most? Az eltelt hét év nemcsak a
legendában, a magyarországi operajátszásban is
igen hosszúnak tetsző, jelentős időszak volt. Rövi-
den azt mondhatjuk, hogy Magyarhonban polgár-
jogot nyert az operaszínház. Kerényi és Galgóczy
Judit sorozatban „gyártották" az efféle produkció-
kat „vidéken", jobbadán elég jó kivitelben, és Békés
András is megcsinált néhány újszerű, nagy hatású
produkciót. Mennyire fog A bolygó ma érdekesnek
és hatásosnak bizonyulni? Ez volt a kérdés a be-
mutató előtt.

Nos, a válasz: érdekes és hatásos még mindig.
Ahogy az első felvonás közepén szétnyílik egy

hátsó díszletfal, s a félhomályban hatalmas tépett
hajóorr jelenik meg a hajóhídon a kapitánnyal, majd
a hajó megindul felénk, s amikor már végképp az
az érzésünk, hogy eltapos bennünket, a zene
megfelelő akkordjára nekiütközik a partnak, s
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Wendler Attila (Erik) és Busa Tamás (A bolygó
hollandi) a szegedi előadásban (Veréb Simon
felvétele)

ugyanebben a pillanatban leomlik vörös vitorlája -
ez ma is elementáris effektus. Ugyanakkor
hajszálpontosan a zenei hatást valósítja meg,
formálja képpé. Ez a legerősebb pillanat, de sok
van hasonlóan döbbenetes.

Áriája végén Senta álmodozva burkolózik egy
hatalmas, vörös lepelbe, majd egy óvatlan pillanat-
ban a drapéria a földre hull, mögötte pedig ott áll az
apja - s az a férfi, akiről egész életében álmodott.

A bolygóaz első igazi Wagner-opera.
Ugyanakkor még erősen keveredik benne az érett
mester stílusa a hagyományos romantikus opera
hangvételével. Az új hang elsősorban Sentához és
a Hollandihoz, a régi a többi szereplőhöz kötődik.
Kerényi a színpadon is nyomatékot ad e kétféle
hangnak. A látomásos, mitikus részeket egészen
másképpen világítja meg: éles oldal- és felső
fényekkel. Ilyenkor időnként a reális tér is
fölbomlik. Senta szobájában a hatalmas árboc és a
tépett halászháló a magasba emelkedik, s a
háttérben holmi oltárféle rémlik föl.

De legfontosabb talán a finálé pillanata; ebben a
rendező megengedi magának, hogy kicsit tovább-

gondolja a történetet. A szövegkönyv szerint Senta
a tengerbe öli magát, s ezzel véget vet a Hollandi
szenvedéseinek: a férfi hajója elsüllyed, hisz
megtörik a2 átok, egy nő haláláig hű volt hozzá.
Ebben a pillanatban megindul a forgó, középen
hatalmas üres tér keletkezik (ha tetszik, maga a
tenger), s itt a két ember összeölelkezik. A halálban
egymásra találnak. A kiengesztelődés effektusa
nincs meg a szövegben, de ott van a zenében, ezért
a zárókép indokoltnak tűnik.

Ugyancsak kivételes erejű a harmadik felvonás
elejének hosszú kórusjelenete. A hazatért matrózok
vidám handabandázása lassan szinte haláltánccá
fokozódik, majd belekeveredik a Hollandi matróza-
inak vészjósló megszólalása. A férfikar fantasztikus
mozgásetűdöt produkál. A csúcsponton Kerényi
még a diszkókból ismert töredezett világítást is
beveti.

Mindez nagy biztonsággal és ökonómiával van
fölrakva. Kerényi későbbi munkáiban gyakran je-
lentett problémát az ötletek és effektusok túlzott
bősége. Itt ez még nem jellemző. A rendező már
megtalálta saját nyelvét, de még nem beszéli olyan
jól, hogy túlzásokba eshetne. Kerényi Bolygó hol-
landja mai szemmel nézve is kitűnő produkció. Sőt
immár a későbbi 'fejlemények szemszögéből nézve
talán még jobb.

Kilenc évvel ezelőtt a sikernek volt még két igen
fontos tényezője.' Az egyik Oberfrank Géza vezény-
lése. Lobogó szenvedélyű előadásokat dirigált
estéről estére, ám az olasz operák esetében mindig
éreztem előadásában valami szemérmességet. A
pontosan kidolgozott hangzáson, a magabiztosan
fölrakott drámai arányokon túl képtelen volta zené-
lés spontán örömének közvetítésére. Nem itt kell
elemezni ezt a problémát, de az kétségtelen, hogy A
hollandiban ennek nyomát sem találtam. Ebben
Oberfrank interpretációja lelkesítőnek és vitathatat-
lanul nagyszerűnek bizonyult. Pedig ez is romanti-
kus zene.

A mostani felújítás két karmestere közül Molnár
László a bemutatón nem szerzett ilyen élményt.
Almosan, élettelenül szólt a zenekar. Pár nappal
később viszont Gyüdi Sándor keze nyomán egy
csapásra megelevenedett a zenés legenda. Nem a
bizonytalan rezekért izgultunk, vagy a vonósok
hangzását méregettük, hanem az elgyötört tengeri
vándor, a zaklatott lány vagy a zsugori apa szenve-
délyeit hallottuk.

Különös műfaj ez. Pár napon belül ugyanaz a
produkció ugyanazzal a kórussal, zenekarral, két
igen hasonló kvalitású szólistagárdával teljesen
eltérő hatást képes kiváltani. A bemutatón például
konstatálta az ember, hogy Busa Tamásnak jól fek-
szik a címszerep, de bizonyára nem lehet a legjobb
formában, mert az első felvonás magas hangjaiért
ugyancsak kapaszkodnia kell. Muzikálisan, biztosan
énekelt, ugyanakkor feltűnő volt az ellentét alkata
és a szerep jellege között. Egy Papageno vagy egy
Figaro szelíd arcát láttuk; erről a rokonszenves
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fiatalemberről senki nem hitte el, hogy időtlen idők
óta a tengereken kóborol, és mérhetetlen
szenvedés kínozza. Mint ahogy Misura Zsuzsa
sem tűnt vágyakozó fiatal lánynak. Az operában
gyakorta van némi meg nem felelés szerep és
alakítója között. Misura azonban túl messzire van
már Sentától, hogysem az alakítás hitelesnek
hasson, még akkor is, ha szólamformálása ar-
tisztikus. Kár volt a kitűnő művésznőt ezzel a
meghívással ilyen helyzetbe hozni. Ha a két
főszerep problémáihoz hozzászámítjuk Kenesey
Gábor érdektelen Dalandját, akkor talán nem is
kell tovább bizonygatni, hogy az előadás zátony-ra
futott.

A másik gárdában Réti Attila volta címszereplő.
Ahogy megjelent fekete üstökével, bozontos sza-
kállával, elkeseredetten markolva hajója orrát, egy
csapásra nyilvánvalóvá vált, hogy itt a Hollandi
érkezett meg. Réti sötétebb hangszíne sokkal in-
kább megfelel a figurának, mint Busa világosabb
orgánuma. Noha az előbbi zeneileg gyakran bizony-
talan, s a mélyebb fekvéseket nehezen győzi, egé-
szében mégiscsak ott áll előttünk az elgyötört em-
ber, a titkokkal teli férfi. S akkor az ember egyszer
csak nem az egyes hangok színét, az intonációt
mérlegeli, hanem úgy érzi, ő is benne van a játék-
ban. Óriási sikerrel debütált Sentaként Farkasréti
Mária. Nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő évti-
zed(?) prominens drámai szopránját hallottuk. Ma-
gabiztos formálás, homogén, sötét hangmatéria.
Es legalább ilyen sötét, sokatmondó, titkokkal teli
a tekintete is. Csapong, ide-oda szalad a
színpadon, igazi vadóc, aki nehezen viseli kör-
nyezetének földhözragadtságát. Előző alakítása-
ihoz képest valóságos metamorfózison esett át
Altorjay Tamás. E szép hangú, jó technikájú mű-
vész mintha most fedezte volna föl az emberfor-
málás, a színpadi játék gyönyörűségét, azt, hogy
ebben a műfajban a jó orgánum meg a zene tisz-
tességes megszólaltatása alig több a semminél, itt
bizony a véres szívet kell kitenni a színpadra.

A bolygó hollandi Szegeden ma kicsit más
képet mutat, mint bemutatása idején. Ez a kép
másképpen, de ugyanannyira érdekes.

A trubadúr,
avagy a koprodukció bosszúja

Szinetár Miklós mint az Operaház új főigazgatója
beiktatása alkalmából azt nyilatkozta, hogy két-
fajta előadást tud elképzelni. Az Aida-féle nagy
klasszikusoknál tessék hagyományt tisztelni, új
műveknél, kamaradaraboknál vagy ritkán játszott
operáknál pedig lehet művészkedni. Az előbbinél a
publikum a műre vágyik, meg arra, hogy neves
vendégek bármikor beállhassanak az előadásba.
Utóbbi esetben viszont érdekességet kell teremteni,

akkor hát jöhet a színpadi szertelenség, a rende-
zői ötlet!

A trubadúrt Szinetár nyilván az első csoportba
sorolja. Ezért aztán elégedett lehetne a mostani
tradicionális, látványos, unalmas előadással. Vá-
mos László utolsó utáni rendezése a darab. Az
egykori főigazgató tavaly nyáron állította színre a
Szegedi Szabadtéri Játékokon a Verdi-művet, s a
két intézmény együttműködésének keretében az
előadás most az Erkel Színházba került. Vámos
egykori asszisztense, ifj. Palcsó Sándor elevenítette
föl a szegedi emlékeket. Egy elkészült előadás
azonban, amely a közönség elé kerül, nem
hivatkozhat a szomorú haláleset mentségére.

Csikós Attila artisztikus falakat szobort a háttér-
be. A reliefeken meztelen alakok hajlonganak, ágas-
kodnak, buknak. Első pillantásra szuggesztív a lát-
vány, ám a második felvonásra kicsit, a negyedikre
pedig már nagyon egyhangúvá válik. Ezen még
világítási effektusokkal sem lehet segíteni. A Dóm
téren előny volt, hogy az állandó keretben gyors a
színváltás, itt inkább hátránynak tűnik, különösen,
hogy a trapéz alaprajzra fölrakott három fal lezárja
és statikussá teszi a színpadi teret - a koprodukció
bosszúja. Hamar kínossá válik a meddő igyekezet,
hogy a színpad közepére tenni kell valamit, ami
mégiscsak definiálja az egyes helyszíneket. Az első
kép asztala és Leonóra kertjének padja még csak
hagyján, hanem a kolostorkép fallikus jegenyéi már
nagyon kínosak. Hasonlóképpen az utolsó jelenet.
Ilyen tágas, kényelmes, komfortos börtönben öröm
a raboskodás! A trubadúr dramaturgiailag nem
sokat igényel a tervezőtől. A történet kevés térprob-
lémát vet föl. Már ha a tervező nem veselkedik neki,
hogy ennek a különös szenvedélyvilágnak, az
érzelmek irracionális áradásának valamiféle
adekvát tér-beli elrendezést adjon. Nem a látványra
gondolok, hanem a színpadi irányokra, fentre és
lentre, lépcsőre, oldalirányra.

Ilyenre ezúttal kísérlet nem történt. Van tűz, van
fegyvercsörgetés, kalapácsolás, cigányasszony őr-
jöng, ifjú lány epekedve integet a karjaival, gróf
bosszankodik, lovag magát siratja. Szereplők be,
majd ki, jobbadán logikus rendben. Történet elme-
sélve, látványosság kipipálva-darab semmi. Mert-
hogy egy vadromantikus sztorit így, direktben ját-
szatni szinte képtelenség. A trubadúrban annyi az
őrület, hogy meg kell bolondulni tőle. Már ha valaki
logikusan, szépen, hagyományosan akarja mindezt
elmondani, ha „hülyére veszi a figurát" (mint Nagy
Viktor legutóbb Debrecenben), nos, akkor semmi
baj, akkor minden világos. Ráadásul Palcsó csak
homályosan emlékszik Vámos tanár úr eredeti
szándékaira, ami különösen a világítási effektusok-
nál teremt mulatságos pillanatokat. Vámos eredeti
szándéka szerint másképpen világította volna az
úgynevezett „kimerevített pillanatokat", amikor
megáll a cselekmény, s a szereplők csak reflektál-
nak a történtekre, mintegy kívül kerülve a drámai
időn. Ez a fajta ábrázolás valóban az operaműfaj

sajátja, ám Verdi A trubadúrban inkább mozaiksze-
rűen alkalmazza. Míg A bolygóban hosszú perceken
át állunk az időn kívül, itt gyakran frázisonként
ugrálunk ide-oda. Ezért a kétféle világítástechnikát
nehéz következetesen és hatásosan alkalmazni. Az
ötlet leglátványosabban a második felvonás nagy
fináléjában mond csődöt.

A trubadúrt a szegedi Dóm téren időnként ját-
szani kell. Azon tíz-egynéhány remekmű közé tar-
tozik ugyanis, amelyek valóban hatalmas szabad
térre valók. Meg aztán van benne négy pompás
szerep, amelyekre érdemes összetrombitálni pár
hangfenomént. Ez nyáron, két-három estére nem
jelent különösebb problémát.

Annál inkább szezon derekán az Erkel Színház-
ban.

A dalszínháznak jelenleg nincs elsőrangú csapata
A trubadúrhoz. A két szereposztás prominenseit úgy
válogatták össze, mintha egy ötösfogatúba eltérő
nagyságú, színű, testalkatú lovakat fognának. A
premier Manricójául Kelen Péter jelöltetett ki. Erről
az alakításról pontosan meg lehetett jósolni, hogy
milyen lesz. Bárki nagy összegbe lefogadta volna,
hogy a művészszépen elénekli majd azf-moll áriát
vagy a negyedik felvonás kettősét Azucenával, s
legalább ennyire nyilvánvaló volt, hogy a tercett-
ben, a második felvonás fináléjában vagy a
strettában kevés lesz a hangvolumene. Csak az a
kedvetlenség volt meglepő, amellyel mindezt vég-
hezvitte. Ha már egy eredendően lírai spintotenor
arra szánja el magát, hogy drámai szerepeket éne-
kel, úgy gondolná az ember, az neki igen fontos,
azzal valami halaszthatatlan, életbe vágó közlendője
van. Aki a bemutatón hallotta Kelen visszafogott
éneklését, s látta unott játékát, nem értette, miért
erőltette a dolgot. Meg aztán - a fenébe is! -
mégiscsak Manricóról van szó, az olasz operahős
prototípusáról, a jó katonáról, érzelmes költőről,
szerető fiúról egy személyben, akiben mindezeken
túl végig ott lappang a kérdés: ki vagyok én? S
bizony meghal anélkül, hogy ezt megtudná. Kell-e
ennél izgalmasabb figura, elképzelhető-e szomo-
rúbb vég? S van-e rá szebb tenor szólam?

Az is világos, hogy ehhez a lírai Manricóhoz jól
illik annak a Tokody Ilonának a Leonórája, aki pá-
lyája csúcsán is éppen csak képes volt megbirkózni
a Leonóra-féle szólamokkal. Ma időnként kevés
mára volumen, a magasságok pedig csak bűvész-
mutatványokkal szólalnak meg. Am Tokody szop-
ránja még mindig varázslatos színnel szól, s magas
fokú muzikalitása még mindig megkapó. Különö-
sen a negyedik felvonásban, ahol a figura és a
szólam drámaibbá válik.

Az ember érteni véli, hogy a szerelmespárt ezúttal
„egy számmal kisebb" hangok éneklik, s lassan
elfogadja, hogy a rendezéssel együtt nem hozták föl
Szegedről a mikroportokat meg az erősítőket, bár
az efféle kuriózumok inkább lemezfelvételen érvé-
nyesülnek. A „lírai Trubadúr bimbózó koncepció-
jába azonban hamar belehasít Luna gróf és
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Azucena, akiket viszont kifejezetten haragnagy-
birtokosok énekelnek. Mészöly Katalin a premieren
föltűnően bizonytalanul énekelte régi szerepét,
birkózott a magasságokkal (és legtöbbször alul
maradt), ám legjobb pillanataiban mégiscsak egy
valódi drámai mezzo zendült meg. Anatolij
Fokanov pedig nem sokat bíbelődött olyan bizony-
talan dolgokkal, mint alakítás, „emberformálás",
effélék. Mintegy négy mozdulatból álló gesztus-
készletét leleményesen váltogatva inkább a hangját
zengette. S az zengett is, mindvégig meggyőzően.
Különösen az áriája sikerült szépen.

Ebből akár le is vonhatnánk a nem létező kon-
cepciót: a nagy hangok megölik a kis hangokat.
Leonóra és Manrico meghal, Azucena és Luna
pedig életben marad.

Csakhogy így sok minden értelmét veszti. A
második felvonás egyik legszebb dallamában pél-
dául Manrico arról énekel anyjának, hogy amikor
már legyőzte a párbajban Lunát, és le akarta döfni,
hirtelen elgyöngült, karja megdermedt, és képtelen
volt megölni régi ellenségét. Érdemes kicsit eltű-
nődni ennek a mozzanatnak a jelentőségén. Hisz
katonáról van szó, aki száz halált kiosztott már, s a
középkorban lennénk, ahol teljesen természetes,
hogy a párbaj vesztese meghal. Mondhatnánk, ez
az élethez tartozik. Innen nézve kap igazán jelen-
tőséget Manrico elgyengülése. Ám Kelen a maga
hangi lehetőségeivel eleve gyenge fiút formál, aki
ezért képtelen elgyöngülni.

A másik gárdából kiemelkedik Sümegi Eszter
Leonórája. Éppen az a fiatal drámai szoprán, ame-
lyet a szólam megkíván, pontosan az a csapongó
ifjú lány, aki a darab folyamán válik felnőtté, mert
felnőtté teszi a szerelem és a sors. Kálmándy Mihály
karakteres Luna. Baritonja sötétebb, színgazda-
gabb Fokanovénál, ami viszont azt is jelenti, hogy
az áriával csak nehezen birkózik meg. Róka István
biztonságos Manrico lehetne egy sokadik szerep-
osztásban.

A „lírai Trubadúr" végül csak kósza ötletnek
bizonyul, nem emelkedik a koncepció szintjére.
Nem akadt senki, aki ezt konzekvensen végiggon-
dolta és a következtetéseket levonta volna. S így
aztán az ember elkezd vágyakozni az igazi Manricók,
például B. Nagy János és Bándi János után.

Oberfrank Géza álmos lassúsággal indította a
darabot. Az elején még reménykedtünk, hogy
ebből a vészjósló vontatottságból fölszikrázik majd
a dráma, mintegy lelkesítő kontrasztként. De nem
szikrázott föl semmi. A drámai arányok nem
nevezhetők épp rossznak, íve is volt a ve-
zénylésnek, csak ez az ív igen alacsonyra sikere-
dett. Alacsonyra és unalmasra.

Egyszóval a Szinetár-doktrína csődöt mondott.
Ez A trubadúr így, ahogy van, aggasztóan
ingerszegény, közepes produkció. Nem tud érde-
kessé válni, akárhonnan nézem. Pedig talán nem
volna menthetetlen. Ha például tényleg jönnének
azok a nagyszerű vendégénekesek, sokat segít-

hetnének rajta. Már ha lenne rájuk pénz. Persze ma
másutt se nagyon hányják-vetik magukat a Man-
ricók, Lunák vagy Azucenák.

Hoffmann meséi,
avagy próbáljuk meg hangok nélkül

Debrecenben a Hoffmann meséit adják, s alig-alig
hallottam benne jó hangú énekest. A címszerep-
lő Kovács Etele torkában mocorog valami.
Időnként szépen megszólal, a strapás szólamot

Róka András (Manrico) és Kovács Anna-Mária
(Azucena) A trubadúrban (Korniss Péter felvé-
tele)

végig győzi, még a nehéz magas hangok is
előkerülnek valahonnan. Hogy miképpen, az rej-
tély, hisz technikája valahol a negyedik énekóra
szintjén rekedt meg. Minden nyers, naturális,
formátlan. Nagy kár. Ha kitanulna, tenorista is
lehetne belőle. Mosta gyönyörű szólamnak meg
az igéző dallamoknak „annyi". Amúgy, ha eltekin-
tünk a hangtól, Kovács igen jó Hoffmann. A
hosszú, gyűrött ballon meggyőzően lóg rajta, s



 KRITIKAI TÜKÖR 

Balogh László (Hoffmann), Kolonits Klára
(Olympia) és Böjte Sándor (Spalanzani) a deb-
receni előadásban (Máthé András felvétele)

puha kalapját is egy unott költő modorában ra-
kosgatja le s föl. Pontosan hozza a léha, iszákos,
de azért illúziókkal teli figurát. Andrejcsik István
még szuggesztívebben játssza az összevont né-
gyes intrikusszerepet. Parókája, maszkja kitűnő, s
ahogy a magas, szikár alak megáll a színpad
egyik szélén, tartásában több a fenyegetés és a
vészjósló jel, mint abban, ahogy időnként a ze-
nekar és a kórus szétcsúszik. Még a hangját is
egészen a szerephez idomította. Markánsabban,
sötétebben szólal meg, mint általában. Muzika-
litása, zenei intelligenciája fölényesen úrrá lesz
azon a kellemetlen tényen, hogy az övé valójá-
ban Mozart-orgánum. A hallgató tiszteleg a fel-
adat legyűrt nagysága előtt, s nem a szólamot
élvezi. Iván Ildikó néhány éve egy szegedi pro-
dukcióban lélegzetelállító virtuozitással énekel-te
Olympia bravúrkoloratúr szólamát. Az ifjú
énekesnő elhúzódó hangi krízise miatt ebben a
produkcióban Miklós mezzo szólamát énekli, s ő
adja Antóniát, a tüdőbajos ifjú lányt is. Szomorú
karrier egy kegyetlen pályán. Most viszont a sze-
mélyes sors összetalálkozik a szereppel, s ettől
izgalmas, feszültséggel teli alakítás jön létre.
Meg aztán csak a hang kopott meg, a művészi
erő változatlan.

Különösen, hogy a rendező képzeletét is ez az
utolsó „mese" ragadta meg leginkább. Galgóczy
állandó tervezőjével, Juhász Katalinnal sivár szín-
padi környezetbe helyezi a történetet. A szín több-
nyire sötét, éles fények szeletelik oldalról. Jobb-
oldalt ismét megjelennek a szegedi Végzet
hatalmában megismert, meredeken dőlő falak,
bár itt az effektus nem jut diadalra, kósza ötlet
marad csupán. A színészi játék takarékos, rossz
maníroktól mentes. A rendezés konzekvens, de
inkább különös, semmint hatásos. Galgóczy a
hangsúlyt nem a szerelemre, inkább a költő
látomására helyezi. A felébredő, majd elhamva-
dó illúzióra. Az első két látomásban Hoffmann
nem egy nagyszerű érzelemmel számol le, csak
néhány pici illúzióját veszíti el olcsó áron. Az
éneklő babával nem kezdett semmit a rendező.
A Giulietta-képben a bujaságot trapézon belóga-
tott, egymást ölelgető artisták voltak hivatottak
érzékeltetni. Tűz, az lángolt ebben a képben, az
alkotói képzelet kevésbé. Érdekes volt viszont, hogy
a Barcarolát Giulietta nem Miklóssal, hanem egy
másik fiatal lánnyal énekelte. Ennek persze van egy
profán, zenei oka: Iván Ildikó nem mezzoszoprán,
s két világos színű hang nem túl hatásos egymás
mellett. Am a játék azt sugallta, hogy az idősödő
kurtizán ifjú lányszeretőt tart. Persze hogy lányru-
hába öltözött fiúról vagy fiú ruhába bújtatott lányról
van-e szó, ezt ebben a képben sokszor nehéz eldön-
teni. Ahogy a szerelemben is gyakran összezava-
rodnak a szerepek.

Aztán jön Antónia, aki ebben az előadásban az
igazi nagy szerelem. Galgóczy gazdag képzelettel
az Antónia-jelenetben a színpadi hatáselemek
valóságos tűzijátékát zúdítja ránk. Antónia halott
anyja például több különböző helyen jelenik meg,
csak kapkodjuk a fejünket, hogy melyik is az
igazi. Amelyik énekel. Nemcsak a szereplők, a
néző is elveszti a fejét.

S talán a legfontosabb dolog: az előadás ezzel a
jelenettel véget ér. Nem térünk már vissza a kocs-
mába, nincs Múzsa, nincs újabb remény. Antónia
meghalt, talán meghalt maga Hoffmann is. De
legfőképpen a Szerelem halt meg. Nincs mentség,
nincs remény - ezt mondja a látvány, ezt mondja a
színpad.

Erős állítással fejeződik be a debreceni
Hoffmann, operaszínpadon szokatlanul erőssel.
Galgóczy azonban - Kerényivel ellentét-ben -
nem a zenéből vonta le konklúzióját, hanem
inkább a világból, talán saját életéből. Hisz'
elképzelését nem is a darab keretei között
valósítja meg. Persze a következtetés útja nem is
fontos. A lényeg, hogy kiolvasható a darabból, jól
artikulált és érvényes. Galgóczy Judit ezzel a
Hoffmann-előadással határozottan akart valamit
mondani, s azt keményen és világosan ki is
mondta. S nem a műsorfüzet-ben vagy
lapinterjúk útján, hanem a színpadon.

Ha innen nézzük, az eredmény nagyobb, mint
„a hiányosságok összege".


