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hatatlan. Egész jó, mert szinte minden adottsága
megvan a szerephez. Az elegáns megjelenés, a
játékkészség, komikum és tragikum iránti érzék,
hajlékony éneklésmód. Hangja viszont fénytelen,
és semmi érzéki varázst nem hordoz. Ha tehát a
szükséges képességek összességét és a mai ma-
gyar baritonmezőnyt nézem, akkor Andrejcsik
egészen jó. Ha viszont a szerep kívánalmait és
hagyományát, akkor nehezen fogadható el. Mo-
zart Don Giovannijának ugyanis nem tulajdonsá-
ga, hanem lényege a szép hang. Az érzéki varázs
hordozója az operában leginkább az érzékien
szép hangszín. Ebből Andrejcsik István semmit
nem képvisel.

Az előadás többi szereplője hangilag, alkatilag
megfelelt feladatának. Az igazi operai ábrázolás-
ra, egy-egy sűrített pillanatra azonban csak
Timothy Bentch volt képes. Az amerikai tenor
különösen Don Ottavio első áriáját emelte termé-
keny pillanattá. Kocsár Balázs unalmasan indí-
totta a darabot. A vészt jósló nyitány elhangzása
után azonban följavult, és jó drámai arányokkal
irányította az együttest.

Mozart operáját nálunk eredetileg Don Juan
címmel játszották, ami a történet spanyolországi
színhelyére utal. Pár éve azonban Don Giovan-

A bolygó Hollandi fontos állomás Wagner
életművében. Átmeneti korszak terméke: a
szerző látszólag megtartja ugyan a régi operai
sémákat (áriák, kórusok, duettek), ugyanakkora
motivikus szerkesztés, a zenei cselekmény
folyamatos, megszakítás nélküli áramlása, a
balladai hangvétel már az új zenedráma felé
mutat. Valószínűleg ez a kettősség is oka
annak, hogy A bolygó Hollandi mind a mai napig
az egyik legnépszerűbb Wagner-opera: a
Wagner-rajongók szinte ki-vétel nélkül
megtalálhatják benne mindazt, ha csírájában is,
ami a mester kiforrottabb műveire jellemző; az
operabarát számára pedig a dallamos, áradó
zene, a még „emberi léptékű" játékidő (két és
negyedóra) teszi „fogyaszthatóvá" az operát.

Maga a téma, az örök időktől fogva bolyongó,
elátkozott hajós mint egy opera lehetséges
főszereplője, egy viharos északi-tengeri utazás

nira keresztelték át, hisz a libretto olasz nyelvű, s
a darabban ezen a néven emlegetik a főhőst. A
debreceni műsorfüzetre az új alá a régi elneve-
zést is rányomtatták, hogy ne maradjanak bi-
zonytalanságban az avatatlanabb nézők sem. Ez
az előadás inkább nekik szól.
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során fogalmazódott meg Wagnerben; a tombo-
ló vihar elől az ő vitorlása is éppúgy egy norvégiai
fjordban keresett menedéket, mint a színpadon
Dalandé. A szövegkönyv megalkotása során
több forrásból dolgozott (Heine-balladák, Hauff
kísértethajója), és szokásához híven meglehe-
tősen szabadon kezelte a rendelkezésére álló
anyagot. Wagner megfogalmazásában a nyugta-
lan lelkű, megpihenésre képtelen, számkivetett
vándor legendája (variáció Odüsszeusz vagy a
bolygó zsidó témájára), a Lohengrinhez hason-
lóan, elsősorban a férfi-nő kapcsolat drámája
lett. Megőrizte a történethez illő balladai tömör-
séget és homályt (sosem tudjuk meg például,
miért ítéltetett a Hollandi szüntelen bolyongás-
ra), a csodás-misztikus elemeket, mint a kísér-
tethajó láthatatlan legénysége, a lángba boruló
tenger, de elsősorban Senta és a Hollandi érzé-
seire, lelkiállapotára, egymáshoz való viszonyára
koncentrál.

Ahogy a Lohengrinben a feltétel nélküli biza-
lom, itt a feltétel nélküli hűség a legfontosabb
elvárás, amelynek Sentának meg kell felelnie, s
Elzával ellentétben ő méltónak bizonyul a vállalt
feladathoz: a férfi tragikus tévedése ellenére,
élete árán is kitart a Hollandi jelentette eszmény-
hez. Ebben a történetben ugyanis, különös mó-
don, a férfi az, aki elköveti azt a bizonyos vétsé-
get, amely lehetetlenné teszi további kapcsolatu-
kat, nem bízik eléggé Sentában, s a látszatot
azonnal valóságnak fogadja el. (Igaz, a Hollandi
igazi férfiönzéssel nem valódi kapcsolatot keres
a lányban, csak és kizárólag a megváltás le-
hetőségét, reményét, Senta pedig pontosan
ennek a szerepnek a betöltésére vár, olykor
szinte ijesztő megszállottsággal.) Mintha a maga
szerencsétlen házasságában vergődő zeneszerző
a földi létben nem sok lehetőséget adna férfi és nő
kölcsönös szerelemre épülő, teljességre törekvő
kapcsolatának: operáiban az első percekben
örök időre szólónak hitt egymásra találás rendre
illúziónak, lehetetlennek bizonyul, s legfeljebb a
síron túl valósulhat meg. Kerényi Miklós Gábor,
az új operaházi változat rendezője igyekszik a
lélektani vonulatot kiemelni, anélkül, hogy szer-
tefoszlatná a mű lényegét jelentő misztikus-bal-
ladai atmoszférát, hiszen ebben a történetben
pszichológia és mese megbonthatatlan egységet
alkot.

Kerényi már a nyitány elhangzásakor sejtel-
mes hangulatú, szimbolikus képi világot varázsol
a színpadra. Az operanyitány szcenikai meg-
fogalmazása kezdettől fogva problematikus
kérdés: a zenetörténészek, -esztéták általában
ellenzik ezt a megoldást, mivel elvonja a
figyelmet a zenei történésekről, és a látványra
koncentrál. En úgy gondolom, az opera-előadás
egészével szemben felhozható ez a kifogás,
hiszen a néző figyelme rendszerint megoszlik a
színpadi látvány és az elhangzó zene között, s
ez az össze-tettebb élmény nyilvánvalóan
különbözik attól, amit, mondjuk, lemezhallgatás
során élünk át. De az opera-előadás elsődleges
célja mégis egy, a zenével ekvivalens színpadi
valóság kialakítása - s ennek egyáltalán nem
mond ellent, ha az opera szerves részének
tekintett nyitányt „belekomponálják" az
előadásba; abban az esetben természetesen, ha
az nem puszta illusztráció, hanem az előadás
eszmei-gondolati konstrukciójába pontosan
illeszkedő elem. Kerényinél ez a helyzet: a
nyitány finoman, álomszerű fények-kel
megvilágított tablósorozata a történet sajátos
sűrítménye, két ellentétes pólusának bemutatá-
sára szolgál, egyrészt a holland festők zsánerké-
peit idéző csoportozatokkal (ők jelentik Senta
hátterét, azt a nagyon is földi környezetet, amely-
ben ez a rajongó, álmodozó lány él), másrészt a
Hollandi motívumának zenei megjelenésekor a
kékes fényt árasztó magányos férfialak borzon-
gató látványával.
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Temesi Mária (Senta) és a kórus (Korniss Péter
felvétele)

Kerényi amúgy is finom, ötletes eszközöket
talál a wagneri vezérmotívumelv, illetve az egy-
ségesség színpadi kifejezésére: már itt, a nyitány
során feltűnik egy, az anyja által vezetett kislány-
alak, aki mindig a Hollandi közelében található,
mintha a róla szóló meséket hallgatná, s ellenáll-
hatatlan erő vonná a férfihoz. Nyilvánvalóan
Senta kislánykori énjéről van szó, akinek képze-
letét megragadták ezek a mondák; később, a
harmadik felvonásban pedig Senta és Erik nagy-
jelenetekor ugyanez a kislányfigura tér vissza,
megint csak aggódó anyjától vagy dajkájától kí-
sérve. A kép kettős értelmű: egyrészt Senta gye-
rekkori emlékeinek a kivetülése, hiszen a lány,
félig öntudatlanul, már akkor elkötelezte magát
az ismeretlen férfi mellett, másrészt reális alak,
aki a történet örök körforgására figyelmeztet;
semmi sem ért véget, itt az új rajongó, az új
Senta. A cselekmény folytonosságára, egyenle-
tes áramára utal a felvonásvégek megoldása:
mindegyik kimerevített tablóval ér véget, s
ugyanez a kép tér vissza a következő felvonás
elején, mintegy a szünet „megtörő" hatását ellen-
súlyozandó. (Igaz, ez a megoldás profán módon a
szappanoperák „folyt. köv." sémáját is eszünk-be
juttathatja.)

A Kerényi rendezte előadás általában stílusos,
korrekt megjelenítése a Hollandiban jelen lévő
problémáknak, kérdéseknek. Egyetlen komoly
gondja van: a címszerepet alakító Kálmándy Mi-
hály és a Sentát éneklő Temesi Mária nem képes
érzékeltetni azt a minden realitást, józan megfon-
tolást félresöprő egymáshoz tartozást, egymás-
rautaltságot, amely ennek a kapcsolatnak a lé-
nyege. Es ha a két főszereplő között nem születik
meg az, aminek a történet hitele érdekében létre
kellene jönnie, akkora lehető legügyesebb meg-
oldások is veszítenek értékükből, erejükből. (Je-
len sorok írójának, sajnos, az évadzárás miatt
csak az első szereposztást volt alkalma látni,
ebben a szellemben írta le mondandóját - mu-
lasztását a későbbiekben pótolja, hiszen az
előadás beható, teljes körű elemzése csak így
válik lehetővé.)
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