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Összességében véve kára produkcióért, mert
a szituációk megkomponálása, a szereplők bra-
vúros térbeli mozgatása, a karakterek árnyalt és
szellemes kidolgozása még így is egy mindig,
minden körülmények között színházban gondol-
kozó rendező szakmai tudásáról és
igényességé-ről tanúskodik. A felhozott
kifogások ugyanis elsősorban Galgóczy Judit
korábbi munkáinak és saját korábbi Figaro-
rendezésének fényében értelmezhetők igazán.
Mint operaházi produkció a Figaro házassága
valóban stílusos, kulturált, elegáns és
színvonalas, s csupán attól a rendezőtől tűnik
kevésnek, aki gyakran vitára és mindig
gondolkodásra készteti előadásai nézőjét.

A szereplők is többnyire a helyükön vannak:
rokonszenves megoldás, hogy az énekesek nagy
része fiatal, hiszen Mozart zenéje különösen
igényli a természetes, friss, üde hangokat - fel-
téve, ha azok megfelelő virtuozitással és pro-
fesszionális tudással párosulnak. Sárkány Káz-
mér és Busa Tamás hangban és színészileg is
hozzák a figurát, különösen Sárkány Kázmér a
helyzet valódi „spiritus rectora"; agyafúrt csel-
szövő, mesteri irányító, ugyanakkor esendő, se-
bezhető szerelmes is. Almaviva grófként Ötvös
Csabát volt alkalmam látni-hallani: az övé is stí-
lusosan megoldott alakítás, hiányzik azonban
belőle az a formátum, amely a szoknyavadász
grófot valóban nehezen kivédhető és nehezen
felejthető csábítóvá, Figaro méltó ellenfelévé te-
szi. (Az átdolgozás során Mozart és Da Ponte
egyik legfontosabb „fegyverténye" volt a gróf

Valamikor régen, az aranykorban - így
szoktuk mondani - volt olyan személy a
színházban, az Operánál s főleg a Királyi,
Állami, Nemzeti Operaháznál, aki felelős-
séget vállalt az előadásokért, sőt a színre
kerülő produkciók minden eleméért. A rendező
- ha a szájhagyomány nem hazudik - akkoriban
alkalmazott volt, egy összművészeti-össztársa-
dalmi termék készítője, kivitelezője: szakmunkás
maga is, mesterségének tudója, tapasztalatok-
ban gazdag színházi ember, aki tudta, mert meg-
tanulta, mit és miért kell neki a színpadon, mond-
juk így: elrendeznie. Ha valóban megtanulta a
mesterségét, ment minden, minta karikacsapás.
Ha nem - ma legalábbis így képzeljük, mert igen

karakterének elmélyítése, megnövelése.) A gróf-
né szerepében Felber Gabriella méltósággal van
jelen, de igazából mind alkata, mind hanganyaga
inkább Wagner-hősnők, súlyos drámai szoprán
szerepek megformálására predesztinálja, sem-
mint a szomorkás bájú, síró-nevető, graciőz la-
dyére. Gémes Szilvia Susannája ideális megtes-
tesülése volt annyi intrika és zűrzavar elragadó
okozójának: üde, kellemes hangja, muzikalitása
az est egyik kellemes meglepetése. Az előadás
legmaradandóbb élményét színészi-énekesi
szempontból egyaránt Gémes Katalin nyújtotta
Cherubin szerepében. Mesterien ábrázolta a ka-
maszkor, az első érzelmi-érzéki élmények fruszt-
rációit, a mindenkibe és senkibe sem szerelmes
apród belső kuszaságát, esetlenségét és épp a
kamaszság tétovaságából fakadó varázsát; két
áriája pedig megmutatja, hogy az énekesnő tö-
kéletesen birtokában van a már említett hang-
beli frissességnek, tisztaságnak és természe-
tességnek éppúgy, mint a szerephez nélkülöz-
hetetlen virtuozitásnak és technikai felkészült-
ségnek. A kisebb szerepekben Sudlik Mária
(Marcellina), Rácz István (Bartolo), Rozsos
István (Basilio) és Péter Anikó (Fanchette) ki-
dolgozott, pontos karaktereket szólaltattak meg,
hangilag korrektül, szellemesen, egyéni ízzel.

Az Operaház Figarója tehát élvezhető, nézhe-
tő, fogyasztható, kellemes produkció. Csak az a
kár, hogy nem lett ennél kicsivel több, hisz elvileg
minden adottság meg lett volna hozzá.

kevés dokumentum maradt ránk ezekről a való-
jában jelentéktelen momentumokról -, belépett a
folyamatba a főrendező, és helyretette azt, ami
nem működött, vagy nem úgy működött, aho-
gyan az intézmény elvárta volna. Ezenfelül ott
volt a direktor, az intendáns... tényleges hata-
lommal rendelkező, potens személy. A cenzúra
is működött - mint mondják-, s finomabb vagy
durvább utakon érvényesült a mindenkori politi-
kai elvárás is.

A kollektív emlékezet szerint javarészt jó, a
nézői elvárásoknak megfelelő előadások jöttek
létre anno. Az egymást követő generációk pedig -
szerencsés esetben - újra meg újra találkoztak a
nagy és megfejtésre váró remekművekkel. Az

emberek tudták, milyen operákat írt Wagner, leg-
alábbis azok, aki egyáltalán eljártak operába. S
tudni lehetett, melyik darab miről szól. A néző,
mivel akkoriban nem volt divat a szájbarágás,
maga alakíthatta ki saját olvasatát: rendben volt a
világ.

Valahogy így képzeljük el az aranykort, de
tudjuk, egymást követték ilyen-olyan, ma már
aranykornak minősülő korszakok. És nem is
mindegyikük kedvezett Wagnernak. A Tóth Ala-
dár-Nádasdy Kálmán-Márk Tivadar-triász nevével
fémjelzett éra idején, például, történelmi okokra
hivatkozva egyáltalán nem vagy alig játszották
szerzőnk műveit.

Az aranykor egyébként szüleim, nagyszüleim
emlékei szerint tökéletes volt. S az volt szavahi-
hető tanáraim szerint is. Nádasdyék mindent
tudtak a színházról s az opera műfajról, és
csodálatos előadásokat csináltak. Az én
gyermekkoromból rémisztő ivótülkök,
vadbőrökben feszítő testes énekesek,
tehénszarvak rémlenek fel, és a színpad szent
szörnyetegei: Delly Rózsi, Eszenyi Irma, Joviczky,
Fodor, Faragó.

Az ezüstkor ezzel szemben hanyatlást jelen-
tett, mivel rendezőként nagyrészt epigonokat jut-
tatott szóhoz. A látványosságot egy-két, hatalmas
erőfeszítéssel színpadra állított orosz-szovjet
darab képviselte. A repertoár egyenetlen volt,
nagy énekesek szerepeltek közepes előadások-
ban. A korszakot Wagner Ringjének felújítása
ezüstözte meg, amelyet hosszú várakozás, böjt-
jellegű éheztetés után mutattak be Békés András
akkor modernnek számító, emlékeim szerint
pszichologizáló és stilizált rendezésében. Emlék-
szem a lelkesedésre: végre volt mit hallgatniuk a
Wagner-rajongóknak, volt miről beszélni, vitat-
kozni.

Aztán jött egy időszak, nevezzük a rend ked-
véért „vaskornak", amikor a fontosabb előadáso-
kat főleg prózai színházakból hívott vendégren-
dezők állították színpadra a Népköztársaság út-
ján. Ascher Tamás és Ljubimov Mozartot rende-
zett. Ács Jánostól kaptuk A bolygó holland/t,
Ruszt Józseftől a Trisztán új olvasatát, a
Ferencsik-búcsúztató Parsifalt pedig nem Mikó
András miatt szerettük. De már ez is a múlt.

A kilencvenes években kezdett ismét idősze-
rűvé válni egy új Ring, ám ez már az Operaház
történetének legújabb, rekonstrukció utáni kor-
szakához tartozik. Ez utóbbit magamban bakelit-
kornak szoktam nevezni, holott minden bizonnyal
van szakszerűbb és komolykodóbb terminus is,
hiszen hozzánk is elért a posztmodern
operajátszás divatja s vele együtt az új, divatos
terminológia.

Az utóbbi évek budapesti opera-előadásait
rendezői generációváltás jellemzi. Az aranykorból
ittmaradt egyetlen múzeumi s éppen ezért
kellemes zamatú Bohémélet mellett magukat túl-élt
ezüstkori maradványok alkotják a repertoár
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gerincét, a Mikó-életmű különböző korszakaiból
származó rendezések. A frissítés nehéz volt, hi-
szen évtizedeken át szünetelt a speciális, zenés
színházra felkészítő rendezőképzés. Szinetár és
Vámos tanár urak-néhány sikeres munkájuk ma
is műsoron van - prózai színészeket tanítottak. A
Háznak akkoriban - esztendőkön keresztül - nem
is volt ötvenévesnél fiatalabb rendezője.

Amikor a helyzet tarthatatlanná vált, a poszt-
modern gárda két tagja kapott lehetőséget a
bizonyításra. Az általuk képviselt két irányzat
gyökeresen szemben áll egymással, ám egy re-
pertoárszínházban békésen megfér egymás mel-
lett Kerényi Miklós Gábor intellektuálisan túlbur-
jánzó és Nagy Viktor antiintellektuális megköze-
lítési módja. Ami Wagnert illeti, az előbbi nemré-
giben egy jól sikerült Hollandival örvendeztette
meg a közönséget, Nagy Viktor pedig, aki rövid
ideig az intézmény főrendezője volt, a Wagner-
tetralógiát kapta-választotta feladatul. Az istenek
alkonya, a ciklus záródarabja hosszú, öteszten-
dős munka eredményeként idén tavasszal került
közönség elé. 1998 tehát jó év: ismét van teljes
Ring a budapesti Operában.

A kritikusnak is szembe kell néznie a ténnyel:
minden operaháznak, amely vállalja a nagy kihí-
vást, és bemutatja a tetralógiát, egyszerre kell
megfelelnie különböző elvárásoknak. Látványos,
különálló darabokként is élvezhető operai esté-

ket kell nyújtania a szórakozni vágyó nagyközön-
ségnek, és meg kell felelnie Wagner és a
wagneriánusok elvárásainak is.

Nagy a próbatétel, hiszen A Nibelung gyűrűje
monumentális ciklus, három estét és egy előes-
tét, tehát négy napot betöltő - és kitöltő - prog-
ram. A zenedrámák sorozata nem puccos polgári
kivonulás, nem szórakoztató kultúrprogram, ha-
nem világértelmező-létértelmező műalkotás,
színháztól, zenésztől, nézőtől egyaránt szellemi
koncentrációt és erőfeszítést követelő összmű-
vészeti produktum.

Töredelmesen be kell vallanom, eddig még
nem jutottam hozzá, hogy egymást követő esté-
ken, sorban végignézzem-végighallgassam a
tetralógiának ezt a mostani. új rendezését, s csu-
pán az egyes darabok külön élményéből rakos-
gatom össze a magam mozaikját.

Most, az utolsó epizód után megbocsátóbb
vagyok, mint korábban. Rájöttem, hibát követtem
el, amikor a nagy és átfogó rendezői koncepciót
igyekeztem Nagy Viktor munkájában megragadni.
Posztmodern műalkotásnál ez lehetetlen. Amikor
megpróbáltam egymásra vonatkoztatni az egyes
részletek „üzeneteit", s az egyes meg-oldások
hibáit-fogyatékosságait méricskéltem, a
hagyományos, konzervatív, szívesen monda-
nám: aranykori mércét alkalmaztam.

Most az utolsó este utolsó negyedórája miatt
hajlamos vagyok átértékelni eddigi negatív véle-
ményemet. A világvégének ez a monumentális,

lézeres víziója végre teljes összhangban van a
zenével. A tűz és a víz, a szenny és a megtisztulás
szélsőségei között hányódva hatalmas kérdőjel-
ként áll ez az előadás a ciklus végén. Rendezői
gesztus, mely végső soron, visszamenőleg,
mégiscsak értelmezi az addig látottakat. Az elénk
táruló hatalma természeti képet azért tartom
fontosnak, mert a korábbi darabokban éppen
Wagner természetzenéihez nem sikerült adekvát
látványpárhuzamot találnia a rendezőnek. Ma
hajlamos vagyok ezt a tagolást úgy érteni, hogy
a rendezői olvasatban addig elhanyagolódott a
központozás, talán éppen azért, hogy a végső jel
(írásjel) annál hangsúlyosabb legyen.

Ezzel együtt sem tudom azonban másképp
szemlélni Nagy Viktor munkáját, mint egy olyan
színészét, aki először olvas egy szöveget, s az
azonnali produkció kényszerében kiszínezi és
eljátssza az egyes szavakat, anélkül, hogy törőd-
ne azok szerepével a mondatban.

Nehezíti a dolgot - nézőét, hallgatóét, kritikusét
egyaránt - hogy igen hosszú, négyestés
darabról, a szokásosnál sokkal bonyolultabb
körmondatról van szó. Hiba volna viszont egy
posztmodern rendezésen számon kérni olyas-

Berczelly István (Wotan) és Kasza Katalin
(Brünnhilde) A walkürben
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Tóth János (Alberich) és Csavlek Etelka
(Woglinde) A Rajna kincsében (Szoboszlai Gá-
bor felvétele)

mit, amit az deklaratíve nem vállal fel, bár eddig
bármely megelőző korszakban alapvető színházi
normának, konvenciónak számított. Minek értel-
met és értelmezést keresni ott, ahol képek van-
nak, sőt-talált tárgyakként-, más előadásokból
ismert képtöredékek.

Végignézve ugyanis a tetralógiát, nem mond-
hatjuk, hogy Nagy Viktor ne ismerné, amit a Ring
újabb interpretálói létrehoztak. Nyilván érti is
azokat a bayreuthi, New York-i, berlini vagy
müncheni előadásokat, amelyekből - az
idézőjeleket gondosan kirakva - rövidebben-
hosszabban idéz. Ám ő mindent akar, csak
interpretálni nem.

Érdekes „színházi felületeket" teremt, elsősor-
ban a vizualitás szintjén, hogy elszórakoztassa
nézőjét. Á magamfajta kritikust pedig, aki rend-
szert keres ott, ahol nincs, ezzel jobbára fel-
bosszantja.

Nézői rossz érzésem fokozza, hogy az élveze-
tesnek szánt, ám többé-kevésbé inkább jellegte-
lenre sikerült „felületek" összekötése, összedol-
gozása is ügyetlen. „Szándékos fércelés, elide-
genítő effektus" - szól a képzelt magyarázat, ám
zenehallgatás közben egy-egy értelemzavaró
rendezői kisiklás, tartsuk egyszerű sajtóhibának
vagy bosszantó helyesírási bakinak, igencsak
zavaró, főleg ha a következő „mondat", a folyta-
tás csak jóval később jön, talán csak egy vagy két
év múlva. Az ilyesmi a megközelítés teljes eluta-
sításával járhat, befogadási stoppot vált ki néző-
nél, kritikusnál egyaránt. Ám az éhség, a Wagner
iránti vágy mindig újra és újra visszaterel ben-
nünket a nézőtérre. Es minden jó, ha a vége jó.

Temesi Mária (Brünnhilde) és Molnár András
(Siegfried) a Siegfriedben

Emlékszem, milyen döbbenten figyeltem pár
évvel ezelőtt, hogy A Rajna kincsének sellői
nagyestélyiben és szecessziós mozgáskultúrával
táncolnak egy vasszerkezetét nyíltan felmutató
hídon. Most meg, az idén, Az istenek alkonyának
Rajnája sziklák között csordogáló füstpatak, ahol
ugyanazok (???) a lányok romantikus német
népdalok képeit idézve csábítgatják Siegfriedet.
Tudós elmék nyilván azt hangsúlyoznák most,
hogy a két kép zenei megvalósítása is különböző,
hiszen tudjuk, hány év, évtized választotta el a két
részlet kompozíciós munkáit. Ám engem, egész
egyszerűen fogalmazva, bosszant valami: még
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nem sikerült átállítanom magam posztmodern
befogadásra.

Ugyancsak zavar Erda kétféle megjelenése. A
jelenetek megoldásában egyetlen közös vonás
van: mindkettő önmagában szemlélve is ügyet-
len. Akár a süllyesztőből emelkedik ki a mezzo,
furcsa, elidegenítő fénybe borítva (ám túl közel a
körülálló istenekhez, belekerülve mintegy az ő
terükbe), akár, mint a Siegfried harmadik
felvonásában, hátulról kell előrejönnie. Gyalogol
szegény sok-sok métert, mondatait elnyeli a
távolság, közben lelép meg fellép a különböző
dobogókra, félméteres szintkülönbségeket „old
meg" éneklés közben, s úgy kell tennie, mintha
mi sem történt volna. A nézőnek meg közben az
az érzése támad, hogy valaki „hegyet mászik" a
színpadon, ahelyett, hogy „feltűnne" mint
látomás.

A Rajna kincsének cselekménye (nagyrészt)
díszes oszlopok között zajlik, holott a dialógus
végig arról szól, hogy nincs méltó lakhelyük az
isteneknek, elkészült ugyan a csarnok, a Wal-
halla, ám még nem költöztek be. Rendezői „bé-
naság" vagy díszlettervezői „ötlet", ki tudja?

Jóindulatú feltételezés, hogy a színpadon nem
a helyzet realitása jelenik meg, hanem jelzés a
néző számára: akik itt énekelnek - istenek. Á
jelzés illusztrálása lenne a díszes portál? Ugyan-
akkor ebből kifolyólag nem születik meg, és saj-
nos a következőkben, a négy este egyikén sem,
egyetlenegyszer sem a tél-alapvető élménye, a
felismerés, hogy hol is vagyunk, kint-e vagy
bent.

Idegesítő és szándékos provokációnak hat,
minden előítéletet félretéve is, A walkür második
felvonásának térszervezése. Jobb hátul lehet fel-
jönni a színpadra egy keskeny korláttal hangsú-
lyozott szűk cselédlépcsőn. Á megszokás azt
diktálná, hogy a „rivalgó", Ho-yo-to-hooót ének-lő
Brünnhildének is meg a csodálatos fogaton
érkező főistennőnek, Frickának is primadonnajá-
ráson kellene bejönnie, s még inkább távoznia.
Gyaloglás, fordulás, lemászás, lassú és az elő-
színpadon zajló cselekményt zavaró eltűnés -
mind olyan ordas hibák, amilyet egyetlen, hagyo-
mányos színházon felnőtt rendező, főrendező,
igazgató sem hagyna benne az előadásban.
Olyan jelentést hordozó konvenciók ezek, ame-
lyektől eltérni lehetséges ugyan, de minden dön-
tésnek fontos színházi következményei vannak.
És pontosan ezeket a konzekvenciákat nem ér-
zem: bármi történik a színpadon, nincs következ-
ménye, logikus folytatása. Az eseményeket nem
értelmezi, nem teszi helyre az előadás egésze,
sőt, a négy este nagyobb összefüggése sem!

Sorolhatnám tovább a hasonló buktatókat,
Beckmesserként ütögetve kalapácsommal min-
den apró hibánál, de nem teszem. A negyedik
estéhez érkezvén immár kénytelen vagyok szán-
dékos polgárpukkasztásra gyanakodni. A szín-

padi műalkotás más törvényeknek engedelmes-
kedik, mint azén, aranykorból örökölt befogadói
szokásaim. Az előadásban nincs erre semmi ma-
gyarázat, elméletben viszont ott a mindenre ér-
vényes varázsszó, a dekompozíció. Ám amit
látunk, küllemében-hatásában kísértetiesen ha-
sonlít ahhoz a slampossághoz, amelyet Mahler
Gusztáv, a Háznak a század legelején néhány
pillanatra volt főzeneigazgatója vetett az akkor
még „királyi" Operaház zenészeinek szemére.

Nincs rend a színpadon, nincs rendezés a szó
hagyományos értelmében. Dezorientált és zavar-
ba hozott nézők néznek kínban lévő, feszengő
énekeseket, színészeket. Akik persze menekül-
n e k - percekre, a szerencsésebbek negyedórák-
ra - a más előadásokból, rutinból, emlékekből
előhozott ismert helyzetekbe, „talált tárgy jelle-
gű" jelenetekbe, az évekkel korábban beállított
monológok biztonságába.

Gondolom, szégyellik is magukat, de hát te-
szik, amit kell, hiszen a rendező az úr a háznál. S
vajon mit gondolnak ezekről az egyéni produkci-
ókról a felelősök? A direktor, a főzeneigazgató?
Mit szólhat a karmester, nagy nevű, külföldi ven

dég, akinek, gondolom én, mégiscsak van kon-
cepciója a darabbal kapcsolatosan? Valamiféle
elképzelése, amelyet szeretne eljuttatni a kíván-
csi, érdeklődő, fogékony és felfokozott várako-
zással érkező, mindennap megújuló közönség-
nek.

Persze látszólag minden rendben van, a rész-
letmegoldások szintjén mindenki profi és támad-
hatatlan, hisz' ismeri a szakmáját. És úgy tűnik,
az olyasfajta fránya és idejétmúlt fogalmakkal,
mint a felelősségvállalás, csak a magamfajta
csökött nézők, kritikusok, zenehallgatók dobá-
lóznak, hogy megnehezítsék a színházcsinálók
dolgát. Ahelyett, hogy együtt örülnénk: van Ring
Budapesten, van mit szidni, s lehet reménykedni,
hogy a következő generációnak majd jobb jut
ennél a mostaninál.

Molnár András (Siegfried), Berczelly István
(Hagen) és Miller Lajos (Gunther) Az istenek
alkonyában (Korniss Péter felvételei)


