
Nem csupán a szándék, de a megvalósulás is indokolttá teszi,
hogy az elôadásokat számos szempontból egyazon produkció ré-
szeként tárgyaljuk. Kovalik és munkatársai egy lapra tettek fel
mindent, s nyertek. Nyereségükbôl nézôként részesülni kivételes
örömöt jelentett. A produkció a zenés színházi elôadást mint in-
tenzív és közvetlen emberi együttlétet fedezte fel újra. A közönsé-
get is magába fogadó egymásra csodálkozás fókuszában zajló
elôadások következésképpen a mûvek interperszonális viszony-
rendszerének lecsupaszított és felfokozott megjelenítésére össz-
pontosítottak. Az érvényességét önmagából merítô színházi aktus
mindeközben újra és újra felfedte nézôi elôtt a Mozart-zene legsa-
játabb struktúráihoz való visszacsatolásaikat. Így egyszerre állt
helyt önmagáért, és vált sokak számára a három operával való
személyes kapcsolatuk meghatározó állomásává. Részint tudato-
san, a vázolt színházi alaphelyzet megteremtésének érdekében, ré-
szint pedig nyilván gyakorlati adottságokhoz alkalmazkodva a
produkció fittyet hányt bizonyos, a (mai) operajátszással kapcso-
latos elvárásoknak.  

A kortárs élvonalbeli operajátszás sajátos ellentmondása a szín-
padi-vizuális elemek totálisan szabad rendezôi kezelésének és a
zenei-akusztikus elemek, úgymond, történeti hitelességû megszó-
laltatásának együttélése. Nemcsak az eredeti nyelven való ének-

lést, de azt is elvárják, hogy az elôadás a mûnek valamely jól defi-
niált, lehetôleg „eredeti”, „autentikus” szövegváltozatát rekonstru-
álja. Ráadásul felmerül még – különösképpen XVII–XVIII. szá-
zadi mûvek esetében – a korhû hangzás iránti igény, a histori-
kus hangszerek alkalmazása és/vagy a korabeli elôadási gyakorlat
felelevenítésének szándéka. Mindezzel szemben a millenárisbeli
Mozart-elôadások elôször is magyar nyelven zajlottak; Kovalik
nyilatkozatához pedig, miszerint „a már klasszikussá vált fordítá-
sok itt-ott felfrissültek”, hozzátehetjük, hogy e felfrissülés itt-ott
egyúttal radikális dramaturgiai beavatkozást is jelentett. A pro-
dukción „rendes” szimfonikus együttes mûködött közre, de nem-
csak ez utalt arra, hogy az elôadás célja nem valamely történeti
rekonstrukció, hanem az is, hogy a rendezés néhány ponton lát-
ványosan kimerészkedett arra a területre, ahol mások inkább
Wolfgang Amadeus döntéseit igyekeznek buzgón végrehajtani:
vagyis hogy ki, mikor és mit énekeljen a színpadon. A Cosìban,
horribile dictu, még egy magnetofon is mûködésbe lépett, amelyrôl
a katonainduló szólt, jelezve, hogy az egész háborús história Don
Alfonso kamuflázs-akciója. A Figaróban a jó Antonio kertész a fe-
szültség tetôfokán a Don Giovanni kôvendégének túlvilági invoká-
ciójával tör rá munkáltatóira, hogy aztán zavartan eloldalogjon.
(Jobb bele se gondolni, mit szólna mindehhez egy agilis jogutód.
Még szerencse, hogy Mozartnak nincs ilyenje.) A kedves mamlasz
kertész (Hábetler András remek típusparódiája) majd újra kopog,
a kôvendégénél kevésbé metafizikai, de a Grófné és Susanna szá-
mára annál kínosabb mondandóval, kezében elborzasztó bûnjel-
ként szorongatva egy törött rózsát. Ellenállhatatlan poén, amely
egyúttal éppen a Mozart-maraton egyik célját, a három opera mû-
vészileg kamatoztatható párhuzamosságainak feltárását is parodi-
zálja a Don Giovanniból iderángatott idézettel. 

Az egyes elôadásokat ad hoc énekesgárdák szólaltatták meg: kö-
zös vonásuk a fiatalság. Túlnyomó többségük 2000 után, egy ré-
szük az elmúlt két-három évben kezdte pályafutását. Számosan
Kovalik tanítványai voltak a Zeneakadémián, s már más produkci-
ókban is dolgoztak vele. Mindennek elônyeirôl az alábbiakban még
bôven lesz szó. Az operai konvenció szemszögébôl nézve mind-
azonáltal az is megállapítható, hogy miközben hallottunk szép és
kimûvelt hangokat a Millenárison, a produkció semmi esetre sem a
hangfenoménok kultuszáról avagy kulináris élvezetérôl szólt.  

Ugyanekkor lemondott mindarról a színpadtechnikai és szín-
padképi rafinériáról is, amit az operaházak egy-egy rendezésnek
általában nyújthatnak. A játéktér viszonylag szûk, csak hellyel-
közzel elkülönített terület a közönség egymással szemben, lépcsô-
zetes emelvényeken ülô két csoportja között. A zenekar a játéktér
egyik végénél, emeletnyi magasságban helyezkedett el; a karmester
az énekeseknek háttal vezényelt, mozdulatait kivetítô közvetítette
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ezdhetném például azzal is, hogy én még olyan szépet operaszínpadon nem láttam, mint a Cherubino vallomását hallgató Grófné (Fodor 
Gabriella) tekintetét, s akkor máris ott lehetnénk a dolog kellôs közepén, ám akárcsak Lord Byron nyomán Bátky Jánosnak, my way is

to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni, és ez a történetem végeredményben ott kezdôdik, hogy a Millenáris Teátrumban
bemutatták W. A. Mozart három, Lorenzo da Ponte szövegkönyvére írt operáját, Kovalik Balázs rendezésében, Oberfrank Péter vezényletével és
Benedek Mari jelmezeivel. Egy-egy opera önálló elôadására került sor március 19., 20. és 21. estéin, majd március 26-án, egész napos Mozart-
maraton gyanánt újból elôadták mind a három darabot. Beszámolóm a Figaro házassága március 19-i, a Don Giovanni 21-i és a Così fan
tutte 26-i elôadása alapján készült. 

Kálmán Péter (Gróf) és Fodor Gabriella (Grófné) 
a Figaro házasságában

K



az utóbbiaknak. Mindhárom elôadás összes díszlete egy igen egyszerû ajtó és egy igen
egyszerû láda. Utóbbiból olykor kellékek is elôkerültek, méghozzá részben ugyanazok –
kötél, kard, alma, csoki, szalag, bor – mind a három operában. Néha székek is kerültek a
játéktérre, ezzel ki is merítettük a színpad tárgyi valóját.

Az énekesek az elôadások elején helyet foglaltak a közönség egymással szembenézô
elsô soraiban. Innen követték nyomon – nézôként – az eseményeket, s álltak fel, mikor
sorra kerültek, olykor azonban már ülve is „benne voltak” szerepükben. Hamarosan ki-
derült, hogy voltaképpen az egész színházterem játéktér. Az énekesek olykor csak tekin-
tetükkel, a számos színpadi „félré”-t egyértelmûen a közönség célba vett tagjaihoz intézve
tágították ki a játék terét. Nota bene, véletlenül sem gátlásos, tessék-lássék gesztusokat kell
elképzelni. Magam a harmadik sorban ülve Marcellina gyarló férfinépet ostorozó Figaro-
beli áriájának magát egyre inkább elszégyellô címzettjévé váltam. S hogy a dolog drámai
felépítménye következetes legyen, a férfitempóhoz alkalmazkodó nôk korholásakor a fer-
getegesen alakító Bucsi Annamária megtalálta a kérlelhetetlen szemkontaktust a mellet-
tem ülôvel, akirôl helyesen feltételezte, hogy mondandóját hozzá kell intéznie.

Az énekesek azonban máskor fizikai értelemben is birtokba vették a közönség sorait, s
egy-egy monológ (ária) érzelmi-érzéki töltését a hallgatóság kiválasztottjaival létrejövô
testi kontaktusban sugározták ki. Miközben az énekes-színészek között nagy szenzuális
feszültséggel épültek fel a mûvek, illetve a szerepek által koordinált veszedelmes viszo-
nyok, egy percre sem feledkezhettünk meg arról, hogy ôk itt és most nekünk, értünk, he-
lyettünk s velünk játszanak. Tekintetünk idôrôl idôre óhatatlanul áttévedt a szemközti
közönségfél soraira, ahol hozzánk hasonlóan civilek játszották el egy opera-elôadás kö-
zönségét. Választhattunk magunknak nézôt, akár kisgyereket is – à la Bergman-Varázs-
fuvola –, akinek mimikáján, reakcióin lemérhettük egy-egy jelenet hatását. A Cosìban
Kovalik meg is komponálja ezt a helyzetet. A második felvonást nyitó recitativóba – a
férfi–nô-harc Despina, Fiordiligi és Dorabella által tartott aktuális taktikai megbeszélé-
sébe – a közönség soraiból civilben beszólnak a másik két opera nôi szereplôi. Civilben?
De hiszen a párbeszéd rájuk kiosztott sorai nagyon is egybevágnak azzal a habitussal, me-
lyet a párhuzamos mozarti történetekben Grófnéként, Susannaként vagy Zerlinaként,
helyesebben szólva: a Grófné, Susanna vagy Zerlina eljátszóiként képviseltek… Az
elôadás axiómája, egyetlen realitása tehát éppenséggel maga az elôadás, a játék ténye volt:
színészkedem, tehát vagyok. A Mozart-maraton nyugodtan viselhette volna a Mozart da
Ponte-operái, ahogy a Millenáris színjátszói elôadják Kovalik úr betanításában címet. 

Az énekesek testi-érzéki önmegjelenítésének primer valódisága egyfelôl és viselkedé-
sük sokszoros szerep- és játszmaszerûsége másfelôl olyan kettôsségnek bizonyult, amely
igen szerencsésen cseng össze a szóban forgó Mozart-operákban megjelenô antropoló-
giai paradigmával. Gondoljunk csak a mindhárom darabban fontos, a Cosìban kifejezet-
ten alapvetô átöltözéses-álruhás cselekményszálakra, melyeket a produkció össze is köt
azzal, hogy az álruha viselését mindig rózsaszín napszemüveg jelzi. A test, amelyben az ér-

zéki vágy megszületik, újabb és újabb szere-
pekbe, egyezményes jelrendszerû játsz-
mákba, maszkos játékokba kergeti a szemé-
lyiséget, hogy egyesülhessen a mindenkori
másikkal, s feloldja önmagába zárt létezé-
sét. A régi, nyugtalanító kérdés, melyet leg-
nyomatékosabban a Così párcserés, társas-
játékszerû drámai szerkezete exponál, per-
sze az: megtalálható-e egyáltalán a szemé-
lyiség tüneménye a szenzuális irányítottság
és a társadalmilag kidolgozott szerepek ket-
tôs szorításában? Alighanem innen a mély
melankólia, mely Kovalik rendezésében
Dorabellát és Guglielmót elfogja, amikor
megértik, hogy elkerülhetetlenül össze fog-
nak gabalyodni, megcsalva testvért, vôle-
gényt, menyasszonyt. Bár Kovalik színpada
ezúttal nemcsak a történeti, de a szimboli-
kus kulisszákat is nélkülözi, mégis elgon-
dolkodtató a két, látszólag csak a minimali-
zált gyakorlati célokat szolgáló díszletelem
jelképi potenciálja. A másik testének ajta-
ján behatolva sem jutnak el a szereplôk
„magához” a másikhoz – a személyiség a
ládában van elrejtve, melynek tartalma is-
meretlen maradhat, riasztóan idegennek
bizonyulhat, vagy talán nincs is.

Kovalik színpadán az énekes-színészek
magától értetôdôen nem valamely történeti
realizmus, de nem is a lelki folyamatokat
testileg megjelenítô pszichológiai realizmus
jegyében mozognak. Kovalik emberi játsz-
mákat mutat be, az emberi viselkedés szín-
játékszerûségét viszi színre, s ebben egé-
szen kivételes, mély és gunyoros valóságis-
meretrôl tanúskodik. Nem utolsósorban
pedig megvan rá a képessége, hogy ezt játé-
kosaival is megossza. Színpadán gazdag,
hiteles, élvezetes és nagyon szeretetreméltó
kavalkádját kapjuk nôi hisztinek és férfifa-
fejûségnek, csábításnak és csábulásnak,
hosszú pillantásoknak és tétova kézmozdu-
latoknak, szoknyaigazgatásnak és izomfi-
togtatásnak, zavarba ejtô kérdéseknek és
hirtelen elnémulásoknak, öltözködéseknek
és vetkôzéseknek. A reális élet játszmáinak
színháza a felfokozott karikírozással és a
zenei forma kulminációit követve olykor
szinte észrevétlenül lendül át formalizál-
tabb, pantomimszerû mozgásokba. Ilyen
például a Figaro második felvonásának fi-
náléja, ahol a szereplôk két szembekerülô
érdekcsoportja lassított felvételként birkó-
zik-bokszol egymással, vagy a Don Giovanni
elsô fináléja, amely a címszereplô és Lepo-
rello chippendale-show-jában csúcsosodik ki.
De elôfordult illusztrativitás is: például a
Cherubino szétszórt és beteljesületlen vá-
gyait megéneklô Non so più cosa son… ária
alatt zajló bújócska.  

A rendezés másik fontos vonása az, amit
– Tallián Tibor A varázsfuvola-tanulmánya
nyomán – a „totális megfigyelés” állapota-
ként jellemezhetnénk. A szereplôk sosin-
csenek egyedül, s így sosincsenek kettesben
sem, mert tudatukban, emlékezetükben, fé-
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Simon Krisztina (Cherubino), Fodor Gabriella, Ocsovay János (Basilio), 
Kálmán Péter, Asztalos Bence (Bartolo) és Hábetler András (Antonio) 



lelmeikben és érzékeikben mindig ott ólál-
kodik a harmadik. Amikor Susanna a Figaro
elsô felvonásában megértetni igyekszik
kissé lassú felfogású párjával, hogy a Gróf
szemet vetett rá, az utóbbi meg is jelenik a
nô lábai között. Figaro valóban megtáncol-
tatja a színpadon Gróf urát. A Così kölcsö-
nös hûtlenségi jeleneteinél a megcsaltak
néma figyelme kíséri a hûtleneket. Don
Giovanni kalandjait folyamatos jelenlétével
követi a megölt Kormányzó, s a fináléban
végül úgy „kopogtat be” Giovannihoz, hogy
már bent is van nála. Donna Anna és Zer-
lina képzeletében akkor is Don Giovanni
jelenik meg, amikor látszólag Don Ottavió-
hoz vagy Masettóhoz szólnak.

Kovalik nyilvánvalóan nem saját prekon-
cepcióját „rendezte rá” énekeseire, azok já-
téka mindig a természetesség erejével hat.
Másfelôl az is világos – különösképpen
egyes énekesek korábbi alakításaira gon-
dolva –, hogy a produkció létrehozásának
folyamatában kulcsszerepe volt az énekesek
testi-lelki felszabadításának, belsô energi-
áik felszínre hozásának. E ponton el lehet-
ne gondolkodni Kovalik színházi látás-
módjának gyökerein, felvetni viszonyát
Grotowski „szegény színházához”, de talán
helyesebb, ha most már az egyes produkci-
ókra koncentrálunk. 

A Figaro házassága általam látott elôadá-
sának a zenekari összjátékot, illetve a zene-
kar és az énekesek közti kontaktus tekinte-

tében voltak nehéz pillanatai; s ez volt az az elôadás, melyben a mozarti „szép-ének” leg-
inkább mutatott bizonyos verista-naturalista elhajlást. Ám valamennyi énekes nagyszerû
színpadi alakítással örvendeztetett meg. 

A Grófné Fodor Gabriella szép, kimûvelt hangján, érzékenyen megformált, bensôséges
éneklése által szólalt meg. A hang, a fellépés és a mozdulatok harmóniája a Grófné belsô
tartásból eredô nemességét tükrözte. Ez a megcsalatva és rezignáltan is nôies Grófné
megôrzi törékeny méltóságát, mert ô – vágyakon túl és játszmákba csak mások által bele-
sodorva – valóban integer személyiség. A Fodor Gabriella által egyetlen gyönyörû ezüst-
fonálra felfûzött Dove sono ária gyors rész elôtti szünete az elôadásban lélegzetelállító,
hosszú, fájdalmas csönddé válik. A levegôben lassan végleg tovatûnik az utolsó, melanko-
likus, nyitva maradt akkord emléke. Megértjük, mi a tét: e ponton a Grófné egész morali-
tásra alapozott életelve magába zárt illúziónak bizonyulhat. Ám végül a virtuozitás eltö-
kélt virtusában reményt lel. Játékostársai – Kovalik rendezésében – tapssal jutalmazzák
az ária gyors részének megkezdését. Ami éppenséggel azt is kifejezi, hogy számukra a
Grófné belsô világának beborulásai és kiderülései rokonszenves, bár fájón társtalan játsz-
mának, egy jobbára közönség nélkül zajló elit kamaraszínházi elôadásnak tûnnek. 

Sokoldalú, árnyalt Susannát alakított Geszthy Veronika (2004 szeptemberében, egy
Rameau-elôadásról írva ôt még Szabó Veronikaként méltathattam), nem cserfes nôsze-
mélyt, hanem a nôi bölcsességét a férfiak iránti kegyes tapintattal adagoló, józan, fürge
gondolkozását és könnyed báját céltudatosan használó, de megértô és szeretetteljes lényt.
Indulatok azért vannak benne, s nem rest lemenni tyúkba, amikor a csinibaba Marcelliná-
val perlekednek (duettino a már emlegetett Bucsi Annamáriával). Látszólag könnyen kezeli
Cherubino (Simon Krisztina) szertelen udvarlását, de arcvonásai azért nem leplezik félté-
kenységét, amikor az ifjonc a Grófnéért eped; s nem marad el a részvét sem, amikor a Non
più andrai alatt a nehézfejû nehézfiúk megrugdossák az apródot. Geszthy Veronika rugal-
mas, hajlékony, finoman artikulált, de fesztelen éneklése és aprólékosan kidolgozott alakí-
tása az énekes-színészi intuíció és a mesterségbeli tudás ideális arányairól tanúskodik. 

A játszmáit túlhajtó s végül mindet elbukó Grófot, aki szangvinizmusát hiába próbálja
pókerarccal leplezni, Kálmán Péter sikerrel karakterizálta, s zenei értelemben is méltó part-
nere volt Grófnéjának és Susannájának. Cseh Antal Figarója kissé lassú észjárású, nagyot-
mondásra hajlamos, de Susanna keze alatt megszelídülni mindig kész óriás. Volt egy na-
gyon vicces Basiliónk (Ocsovay Gábor), aki reverendájában öntudatosan követelt figyelmet
a nagy erotikus körtáncból kimaradók sajátos létproblémáinak; s egy kedves, kellemes
hangú Barbarina (Yang Li) énekelte el a negyedik felvonást indító bájos kis f-moll áriát.
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A Figaro sárga jelmezei után a Così fan tuttét kékben és zöldben
játszották: két szín a két párnak – aztán persze lehet cserélni,
színt s párt. Az elsô perctôl kezdve érezhettük a vonzások és vá-
lasztások képlékenységét és mulandóságát: a lánytestvérek, Fior-
diligi és Dorabella már akkor összekeverik kérôik fényképét, ami-
kor még szó nincs álruhákról és keresztbe udvarlásról. Aztán el-
kezdôdik a veszélyes játék a játékban, a fiúk álruhában udvarolnak
egymás menyasszonyának, nagy is a zavar, szembesülni kell hát a
meztelen valósággal. A fiatalok neki is vetkôznek derekasan, ám
ettôl a zavar csak tetôfokára hág: a lányok eztán felveszik a fiúk ru-
háját, s viszont. E ponton azonban a párcsere eldôlt, már minden-
ki pontosan tudja, mit (helyesebben: kit) akar, még ha nem azon-
nal vallja is be magának. Dorabella bûnbeesésérôl már ejtettem
szót; Fiordiligi inkább lekötöz(tet)i magát,
de aztán annál hevesebben ugrik fejest a(z
új) szerelembe. Don Alfonso menet köz-
ben csöndesen fényképez, hisz ô tényleg
bizonyítani kívánja, hogy a nôi hûség
olyan, mint a fônix. Végül eljön az igazság
és a visszarendezôdés órája. Guglielmo
észre se veszi, hogy már rég megtelt poha-
rába tölti a bort, a vörös folyadék végigöm-
lik azon az asztalon, ahol az elôbb az álhá-
zasságokat kötötték. Az újraegyesülô régi
párok celluxszal ragasztják össze csuklói-
kat, s két oldalról almába harapnak, hogy
el ne veszítsék egymást többé. 

Marionettszínház – szokták mondani a
Così végletesen formalizált drámai szerke-
zetére. A lányoknak a Barbie babává válás
regressziójától kellene megszabadulniuk a
szerelmesek iskolájában. Dorabella a felfo-
kozott szenzualitásban és a Ferrando mel-
lett csak részben felébredt erotikája kitelje-
sedésében talál kiutat a babaházból. A té-
pelôdô Fiordiligi inkább elszámol érzései-
vel, s lelkében rátalál az igazi szerelemre,
melyet húga álruhás kérôje iránt érez.
Wierdl Eszter (Fiordiligi) és Mester Viktó-
ria (Dorabella) nagyszerû párost alkot: al-
katuk, gesztusaik, mimikájuk testvéri ket-

tôssége ideálisan érzékelteti a zenében kódolt karakter-duót. Mes-
ter Viktória hangja és éneklése gyönyörû, és abszolút fenoméngya-
nús. Puha, bársonyos, elomló voce ez, telve melegséggel, lekere-
kítôkészséggel, a dinamika egészen finom, lélekrezdülésnyi árnya-
lataival – az alakításból meglehetôsen bódító Dorabella született.
Wierdl Eszter a tôle megszokott igényességgel szólaltatta meg Fior-
diligit, de úgy tûnt, a híresen szélsôséges mélységek és magassá-
gok között mozgó szólamban hangja nem tudott mindig igazán
kinyílni. Több mint ütôképes volt a társasjáték ellenkezô nemû
csapata is Megyesi Zoltánnal (a gyöngéd Ferrando) és Fátrai Já-
nossal (a prózai Guglielmo). Megyesi tenorja mindenképpen fi-
gyelmet érdemel. Igazi, friss zománcú, megfelelô vivôerejû, egyéni
karakterrel bíró lírai hang, stabil magasságokkal; éneklésébôl szí-
vesen emlékszem vissza gondosan megformált ívekre, finoman
megvalósított zenei gesztusokra. 

Megbízhatóan hozta Don Alfonsót Bátki Fazekas Zoltán; a
megjátszott tikkelési roham az elsô felvonásbéli kis ária alatt re-
mek ötlet, ezt látván, úgy éreztem, ez a furcsa, zaklatott zenei epi-
zód egyszerûen errôl szól. Remek, szuverén karaktert formált Des-
pinából Farkasréti Mária. Higgadt, megbízható irodavezetô egy
nagyobb intézménybôl, akire mindig lehet számítani, s aki méltó-
sággal szolgálja a körülötte méltatlanul rohangáló többieket. Jel-
lemrajzának zseniális, apró, de sokatmondó vonása, hogy a máso-
dik felvonás élén elhangzó áriája végén elsírja magát: oszthatja ô a
bölcs tanácsokat, miközben szállnak felette az évek.  

■

A harmadik estén, illetve a Maraton lezárásaként hangzott fel a
pirosban játszott Don Giovanni. Úgy éreztem, hogy a másik két
operával kongeniális színházi alapszituáció a Don Giovanni világ-
drámai, metafizikai és apokaliptikus aspektusait szükségszerûen
elhomályosította a továbbra is emberi játszmákban gondolkodó
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Wierdl Eszter, Mester Viktória, Megyesi Zoltán 
és Fátrai János 

Hajnóczy Júlia (Zerlina) és 
Hámori Szabolcs (Leporello)

a Don Giovanniban



rendezésben. Másfelôl ebben az elôadásban valamelyest kevésbé
éreztem érvényesülni a rendezôi munkának az énekes-színészekre
gyakorolt felszabadító erejét. 

Az opera introdukciójának színpadi értelmezése látványosan el-
lentmondott ama vélekedésnek, melyet Fodor Géza így fogalmaz
meg: „Donna Annán megtört a Don Juan-i hatalom, s ettôl a pil-
lanattól kezdve minden eseménynek más színe van, mint lett
volna elôbb; minden egy számára [ti. DG számára] idegen és ért-
hetetlen, de léte alapját érintô összefüggéssé rendezôdik.” Kova-
liknál, épp ellenkezôleg – ez is régi gondolat –, Donna Anna azért
üldözi Don Giovannit, mert akarja ôt: annak csábító hatalma te-
hát a legkevésbé sem tört meg. A Kormányzó akkor jelenik meg,
amikor Giovanni félreérthetetlenül elhárítja Anna gesztusait.
A párbaj szokatlanul zajlik: Don Giovanni a Kormányzó helyett
végül a falra vetülô saját árnyékát szúrja szíven, s ebbe kis híján
bele is hal – ô maga. Aztán jön Donna Anna és Don Ottavio, akik
sírba teszik – a Kormányzót (láda), aki azonban ettôl kezdve
szinte állandó néma kísérôjévé válik Giovanninak. Kovaliknál,
olybá tûnik, egy tökéletesen kiégett, ám még nagyon is hatékony
fôhôssel találkozunk az opera elején, aki maga hoz döntést a meg-
semmisüléssel való eljegyzésérôl (szíven szúrás). Ebbôl adódóan
a következô két felvonást nem végigküzdi – büszkén próbára téve
a sorsot, ám kudarcot kudarcra halmozva –, hanem csupán rezig-
náltan végigsétálja, bevárva a maga által kijelölt véget. A Kor-
mányzó/kôvendég ebben az összefüggésben leginkább Giovanni
fantazmagóriája, zombi, amibe a lovag a maga kiégettségét projek-
tálta. A második felvonás kôvendég-jelenetének nagy párbeszédét
Giovanni végigsomolyogja; a démonok karának hatalma kimerül
abban, hogy égô gyufákat dobálnak a ládába, melyben Don Gio-
vanni áll – ártani persze nem tudnak neki. Ám végül a kôvendég
elôveszi a párbajtôrt, s most Giovanni szívéhez irányítva megöli ôt
– vagyis, gondolhatjuk, Giovanni megöli magát.

Bretz Gábor hitelesen keltette életre e sármos, de már kicsit tá-
voli, fanyar-rezignált, még mindig hódító Don Giovannit; enyel-
gés és melankólia színei keveredtek hangszínében. Fodor Beatrix
jelentôségteljes Donna Annája nem tud egészen hülyét csinálni
Don Ottavióból: amikor felidézi neki ama szörnyû éjjel esemé-
nyeit, felismervén, hogy „támadója” csak Don Giovanni lehetett,
Ottavio – az ízléssel éneklô Szappanos Tibor – pofon vágja.

A rendezés radikálisan gonosz és szememben némiképp maníros
kis Zerlináját (Hajnóczy Júlia) persze végtelenül idegesíti Masetto
(Gábor Géza). Ugyancsak manírosnak éreztem Érsek Dóra Elvira-
ábrázolását, amely, úgy vélem, a hangi adottságokat illetôen sem
volt teljesen alátámasztva. Erôteljes Kormányzót (Pallerdi András)
és kiváló Leporellót (Hámori Szabolcs) hallhattunk az elôadáson.

Don Giovannit a záró szextett alatt a három nô teszi koporsóba,
melyet gondosan le is szögelnek. Az opera záróakkordja után, teljes
sötétségben, a ládában fekvô Giovanni elkezdi énekelni a Lá ci darem
la manót, melyhez aztán csatlakoznak a nôk. El vannak bûvölve.

Heroikus munkát végzett az elôadás karmestere és zenekara:
Oberfrank Péter és a MÁV Szimfonikus Zenekar. Oberfrank nem
csupán végigvezényelte a 3 + 3 elôadást, hanem a csembaló mellett
állva-ülve végig is continuózta a recitativókat, félelmetes koncent-
rációs készségrôl téve tanúbizonyságot. Mindig világosan körvo-
nalazott drámai-zenei karakterekben gondolkozott, határozott
akcentusokkal, éles kontrasztokkal élt. Az általa szuggerált nagy-
fokú plaszticitást az általam hallott elôadások közül alighanem
a Maraton Cosíján hozta a legegyöntetûbben a zenekar, de játékuk
üzembiztonságára – a Figaro bizonyos botlásait leszámítva –
mindig számítani lehetett.

MOZART: FIGARO HÁZASSÁGA (Millenáris Teátrum)
SZEREPLÔK: Kálmán Péter, Fodor Gabriella, Geszthy Veronika, Cseh
Antal, Simon Krisztina, Bucsi Annamária, Asztalos Bence, Ocsovay
János, Hábetler András, Yang Li, Drucker Péter.

COSÌ FAN TUTTE
SZEREPLÔK: Wierdl Eszter, Mester Viktória, Farkasréti Mária, Megyesi
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bor, Érsek Dóra, Hámori Szabolcs, Gábor Géza, Hajnóczy Júlia.

KÖZREMÛKÖDIK: MÁV Szimfonikus Zenekar.
JELMEZ: Benedek Mari. ZENEI MUNKATÁRS: Dinnyés Dániel, Morzsa Osz-
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Hámori Szabolcs, Érsek Dóra (Donna Elvira) és Bretz Gábor (Don Giovanni)
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