
z 1868. június 21-én Münchenben roppant sikerrel bemutatott vígopera mindenkori elôadásának tudvalevôleg három kulcskérdése van:
a rendezô, a karmester és a Hans Sachsot éneklô mûvész személye. Ha ebbôl kettô megfelelô minôségû, a színház már szerencsésnek

mondhatja magát, mindhárom harmonikus együttállása pedig csillagos órának számít voltaképpen.

A Magyar Állami Operaházban (ez a beszámoló a május 20-án,
illetve 24-én megtartott elôadások alapján készült) egyik sem állt
rendelkezésre, így a produkció szükségképpen félresikerült. Ne
okoljuk ezért a jelenlegi vezetést, hiszen a Mesterdalnokokat még az
elôzô, a Szinetár Miklós vezette gárda tûzte mûsorra. És mégis
okoljuk a jelenlegi vezetést, hogy elvállalta az elvállalhatatlant.

A karmesterrel kezdjük, hiszen ô kezdi az elôadást is. Jurij Szi-
monov már a nyitányban bebizonyította, hogy nem áll a helyzet
magaslatán (legkivált a premieren, de a kissé jobban sikerült má-
sodik elôadás sem válik díszére). Olyan gyors tempót vett, hogy
azt egy képzettebb zenekarnak is nehezére esett volna tartania,
másrészt ezzel a rohanással tökéletesen kiölt minden differenci-
áltságot, minden finomságot, voltaképpen minden humort vagy
fenséget az operatörténet egyik legnagyszerûbb nyitányából. Pe-
dig az elôjátéknak kulcsszerepe van az egész darab zenei értelme-

zésében, és nem véletlen, hogy a zeneszerzô – életmûvében meg-
lehetôsen ritkán esett meg vele ilyesmi – az egész dalmûbôl éppen
ezt vázolta fel és írta meg elôször; Wagner saját bevallása szerint
1861 októberében a nyitány zenéje nagyrészt már készen állt, leg-
alábbis fejben, miközben a szövegnek még prózai verziója sem ke-
rült papírra. Szimonov mindkét elôadáson önállóan, mondhatni,
kényszervállalkozóként dirigált, szinte semmi kapcsolatot nem tar-
tott a színpaddal, így az énekesek teljesen magukra hagyatva dol-
goztak (és magukat is rendezték, de errôl késôbb). Szimonov nem
vérbeli operakarmester, inkább a koncertpódiumon érzi magát
elemében, ahol villoghat, táncolhat, és elôadhatja voltaképpen tel-
jesen külsôdleges és felületes zenei elgondolásait – sokszor láthat-
tuk az elmúlt idôkben. A partitúra ezer színben ragyogó palettájá-
ból alig tûnt elô valami, talán a harmadik felvonás elôjátéka (külö-
nösen a második elôadáson) hangzott csak fel megfelelôen; abból
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az ezernyi aprósággal megfogalmazott zenekari kommentárból,
mellyel Wagner ellátta a szituációkat, szinte semmit sem érzékel-
hettünk. Szimonov mintha magáévá tette volna Eduard Hanslick
egykorú (1870) ítéletét, miszerint a darab nem opera, hanem éne-
kes kísérettel ellátott zenekari fantázia, melyben a zenekar a ve-
zetô gondolatok hordozója, nem a színpadon álló énekesek. De ez
legfeljebb féligazság, mert a lényeg: hogyan lehet egyensúlyt te-
remteni a zenekari és a színpadi zenei események között, hogyan
lehet megtalálni a megfelelô arányt. Ez az egyik nagy karmesteri
feladat minden Wagner-opera esetében, és Szimonov itt csôdöt
mondott. Zenekara bôgött, üvöltött, harsányan triumfált; néha
tökéletesen maga alá temette a kétségbeesetten tátogó énekeseket.
Ripacskodó dirigálás, provinciális karmester-parádézás, a lehetô
legrosszabb ízléssel nyakon öntve.

Csôdöt mondott a rendezô, Vidnyánszky Attila is. Ô az elmúlt
években (Jenůfa, Kisvárosi Lady Macbeth) amolyan pszichologizáló,
részben kisrealista, részben szimbolikusnak vélt rendezésekkel
operált, némi sikerrel; egyik munkája sem adott felejthetetlen pil-
lanatokat, de egyik sem volt kínosan ízetlen vagy elviselhetetlenül
ügyetlen – és persze ne feledjük, a zenei megvalósítás (legkivált a
karmesternek, Kovács Jánosnak és néhány nagy nôi énekesnek –
Bátori Éva, Lukács Gyöngyi, Marton Éva – köszönhetôen) jóté-
kony fátyollal fedte el a rendezés gyengéit. Vidnyánszkyt most tel-
jesen elhagyta egyébként sem szárnyaló képzelôereje, társulva a
Szimonov-féle ízléstelenséggel. Utóbbiban Beckmesser alakjának
megformálása viszi a pálmát. Amit Sárkány Kázmér a szerepben
megenged magának, az vérlázító. Nincs hely és kritikusi kedv itt
felsorolni a gátlástalan ripacskodás minôsített eseteit, de a harma-
dik felvonásbeli, kivert fogakkal elôadott szcéna nem maradhat
szó nélkül. Beckmesser selypítve énekli (?!) végig a Sachsszal foly-
tatott párbeszédet – ez zenegyilkos ötlet, melyet jó ízlésû rendezô
megtorolt volna. Egyáltalán: kicsoda a jegyzô Vidnyánszky sze-
rint? Amolyan jelentéktelen kis senki, pojáca-intrikus, akit egyet-
len pillanatig sem vehetünk komolyan. De hát komolyan vehetô
akkor a darab? Mi a tét?

Úgy tûnik, egyrészt a szerelem (melyben azért Wagner elgondo-
lása szerint Beckmessernek is van némi szerepe, hiszen ô is szerel-
mes Évába, és ezt senkinek nincs joga kétségbe vonni). De milyen
a szerelem ebben az elôadásban? Meglehetôsen statikus; a szen-
vedély, mely képes megrázni a félig-meddig középkori, céhes kere-
tek közé szorított morált, társadalmat, nemigen érzékelhetô –
most nem értjük, miért figyelmeztet Hans Sachs a harmadik felvo-
násban Trisztán és Izolda történetére. Amikor felmegy a függöny, a
gyülekezettôl körülölelve látjuk a szerelmespárt, méterekre egymás-
tól, mereven állnak, szoborrá dermedve. Tabló a kép, rögtön a leg-
elején, és ez a rendezés legárulkodóbb gesztusa. Nincs itt mozgás,
nincs itt tét, nincs itt semmi – a dolog eldöntetett, és a hátralévô
három felvonás már csak az igazolása ennek. Éva gazdag nôisé-
gébôl ugyancsak semmit nem kapunk. Nagy jelenete Hans Sachs
mûhelyében (második felvonás, negyedik szín), melyben a kacér-
ság, a féltett szerelem, a ravaszság, a szerelmi szenvedélyek iránti
megértés és intolerancia félelmetesen keveredik, egyszerûen nincs
átgondolva és ezáltal megrendezve sem. Nem értjük, hogyan lehet-
séges, hogy egyetlen pillantásra végzetesen beleszeretett egy ifjúba,
és ezért a szerelemért mindenre képes, még arra is, hogy részben el-
árulja öregedô szerelmét, Sachsot. Kapcsolata apjával ugyancsak
rejtve marad. Noha Berczelly István Pogner alakjában szép teljesít-
ményt nyújtott, volt benne méltóság és polgári tartás, érzékelhet-
tük lányáért érzett jogos aggodalmát. És hangja is nagyjából ér-
cesen szólt (különösen az elsô elôadáson), de hát Szimonov zene-
karát túlénekelni még egy Salminennek is nehezére esne…

Walter sem sokat kap a rendezéstôl, de azért valamivel többet.
Szoborszerû elkötelezettségébôl olykor kimozdulhat – ezt legki-
vált persze önrendezésbôl érik el az énekesek. Kiss B. Attila amo-
lyan magyaros, dacos úrfit formált a junkerbôl, valamiféle bukott
szolgabírót, amolyan megkésett Jávor Pált, míg Kovácsházi István

árnyaltabban, mondhatni, németesebben dolgozott, ô – különö-
sen a harmadik felvonásban – valóban megszenvedett, megküz-
dött a versenydaláért, megharcolt saját mûvészete kiteljesedéséért.
És másként viszonyult Évához is, de ebben remek partnert kapott
Wierdl Eszter személyében. Wierdl törékenyebb jelenség az elsô
szereposztásban fellépô González Mónikánál (aki sokszor nem
önjogon, hanem izomból erôs karakter, préselt magasságai pedig
meglehetôsen kínosak), és neki sikerült valami emberi tartalmat
elôvarázsolnia Hans Sachshoz fûzôdô, felette bonyolult viszonyá-
ból. Wierdl Évája kislány még, de már megvan a magához való
asszonyi esze. És hiába a szoborszerû beállítás, Kovácsházi–
Wierdl duójából kiderült, a szerelmi harc még korántsem dôlt el
teljesen az elsô felvonásban, ôk ketten a második részben rejtek-
helyükrôl ôszinte rémülettel hallgatják Hans Sachsnak látszólag a
bibliai, de valójában nagyon is a nürnbergi Éváról szóló dalát –
csattanós bizonyítéka ez, hogy a színészek önmagukat rendezték.
Kovácsházi zeneileg is érettebb alakítást adott, szép magasságok-
kal, erôs tûzzel, Kiss B. sokszor volt hamiskás, magasságai bizony-
talanok, a középsô lagéja meglehetôsen színtelen.

Vidnyánszky teljes ötlettelenségét rettenetes ötletekkel igyeke-
zett palástolni. Ezek egyike, hogy a mestereket következetesen egy
mûanyag gömbre ülteti, mely igen hasonlít a lottósorsolásnál
használtakra. A sors forgandó? Nem hiszem, hogy ilyesmire gon-
dolt a rendezô, ha ugyan gondolt bármire egyáltalán. Feltehetôen
pusztán a mozgások megkönnyítésére szolgáltak a labdák, székek
ugyanis sehogyan sem fértek volna el a rettenetesen beépített szín-
padon. Az elsô felvonás templomának két szárnya minden járást
megnehezít, és ennek a díszletnek – mint a Jenůfában és a Soszta-
kovics-operában láttuk – története van, ami persze a tervezô,
Alekszandr Belozub érdemei közé sorolandó. A jelentés viszonylag
világos: a templom Nürnberg életének egyik legfontosabb szín-
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tere, nemcsak vallási, hanem szekularizált értelemben is, és így bi-
zonyos fokig logikus, noha olykor szájbarágós és groteszk (Sachs
mûhelyében az orgonasípok kaptafaként szolgálnak), hogy min-
den egyes felvonás ebbôl épül fel. De a járásokat eltömô óriási
építmény nagyban megnehezítette a mozgást, a verekedési jelenet
így néhány négyzetméterre korlátozódott, és emiatt hatástalan
maradt. Ha már a járásoknál tartunk, nem maradhat említetlen,
hogy a második felvonásban nem tudni, mi a kint és a bent, nem
tudni például, hogy Sachs mûhelye és lakása elôtere hogyan válik
el egymástól, nem világos a Pogner-ház felépítése, pedig minden-
nek óriási a jelentôsége a cselekmény bonyolítása és az egész ze-
nedramaturgia szempontjából. Belozub jelmezei már jóval kaoti-
kusabbak, kortalan eklektikájuk nehezíti az értelmezést, inkább
vidékies puccparádét látunk, mint történelmileg vagy szellemileg
értelmezhetô öltöztetést.

A tömegek mozgatásában Vidnyánszky a már korábbi operaren-
dezéseiben is tapasztalt ötlettelenségével tüntetett – a verekedési
jelenet és a céhek felvonulása tömeges közlekedési baleset itt. Nála
általában mindent kétszer mondanak, kétszer mondanak – vagy
inkább háromszor. Az inasok legalább háromszor igazítják a mes-
terek ülepe alá a gömböket, legalább háromszor csóválják a fejüket
egy-egy replikára, és háromszor leselkednek bele mestereik feje fö-
lött a tabulatúrába – mintha nem tudnák egyébként kívülrôl!
David monológját a mesterdalnokság szabályairól túlillusztrálják
a háttérben, rémisztôen idegesítô ez a minden szót vastagon alá-
húzó instruálás. És ismét feltûnnek a Vidnyánszky korábbi rende-
zéseibôl ismert habkönnyû balettosok, akik mintegy Éva és Walter
párosának égi-légi alakmásai – ez is a túlmagyarázás, a szájbará-
gás számlájára írandó, ide a filozófus, Occam borotvája kellene,
radikálisan csökkenteni vele a létezôk számát… Ráadásul egészen
nevetséges, hogy a színpad hátterében e balett-bábucskák kedves
csokrétákat nyújtanak át Walternek és Évának a második felvo-
násban – ne feledjük: a pár bujkál és szökésben van ekkor! De hát
mindent a költôinek elképzelt szimbolizmusért! Vidnyánszky ke-
veset bíz a nézô képzelôerejére, és nem is bízik a közönségben; kis-
korúaknak rendez, vörös kiemelô plajbásszal a kezében.   

A harmadik döntô elem, Hans Sachs megformálása az elôadás
jobb részének tekinthetô. A nürnbergi születésû Friedemann Kun-
der sok mindent adott, amire nem számítottunk. Mindenekelôtt
kitûnt, mennyire más a német kultúrájú operajátszás, mint a ha-
zai. Kunder, eltérôen budapesti partnereitôl, nagyon természete-

sen mozog és él a színpadon, van benne valami rokonszenvesen ci-
vil vonás, játéka nélkülözi az úgynevezett operás elemeket. Azaz
nem gesztikulál túl sokat, nem forgatja a szemét, nem mozogja túl
a szerepet, és színpadi tájékozódását nem a súgólyuk gravitációs
ereje szabja meg. Gyakori mozdulata, amikor kissé tanácstalanul
széttárja a kezét, mondván: „hát én nem tudom biztosan, de talán
így van, vagy így is lehet ez és ez...” Mindamellett ez néha túlzott
jovialitásként, túlzott toleranciaként hatott, így a Wahn-monológ
kissé hiteltelenül hangzott szájából: a Kunder által (bizonyos
helyeken szép lírával) megmutatott Sachs nem töprengô, nem böl-
cselkedô alak. Vagy legalábbis nem hisszük el Kundernek, hogy va-
lóban mélyen megrázta szeretett városának éjszakai kicsapongása.

És ez a Sachs nem is valódi mûvész. Mert a szerelem mellett (az-
zal párhuzamosan?) a mûvészet is a tárgya ennek az operának, a
régi és az új költészet és zene küzdelme. Vidnyánszky e téren sem
mély vagy invenciózus. Láttuk, Kovácsházi alakításában Walter
alakja vérbeli mûvész, aki kiszenvedi a maga esztétikai igazát. De
a Kunder által adott Sachs inkább csak hümmögô kispolgár, nem
az a mélyen melankolikus férfi költô, akit Wagner elgondolt. És a
rendezés általában is kispályás, se nem magyar, se nem német, se
nem kisvilági, se nem nagyvilágias – egészében amolyan csököt-
ten nyárspolgári és szûkös világ, melyet a nézô elé tár az elôadás.
Meglehetôsen földhözragadt miliô, épp olyan, ahogy a David
alakját megformáló, mind hangban, mind játékban alkalmatlan
két énekes (Mukk József, Beöthy-Kiss László) mutatja: szûk hom-
lokú, alázatos, a fensôbbségeknek alányaló, kissé stupid, és végte-
lenül bornírt. Nyilván nem ez volt Vidnyánszky célja. De egészé-
ben a szó legrosszabb értelmében vett provincialitás sugárzik az
elôadás szinte minden pillanatából. A fináléban felgyúl a nézôtéri
fény egy része; Sachs elénk lép, és mélyen az arcunkba mondja,
mit gondol a német mûvészet jövôjérôl. Ebben a megoldásban a
terek és idôk zavarosan összekeverednek, nem tudjuk, hol járunk,
nem vesszük az üzenetet, mert semmi közünk hozzá. Ebben a for-
mában ez legfeljebb amolyan falvédôbölcsesség, a periféria dölyfös
és nagyképû beszólása a centrumnak.

Mit is írt Nietzsche – nota bene: még Wagner-rajongó korszaká-
ban – a Mesterdalnokok nyitányáról? „Ez a fajta zene fejezi ki a leg-
jobban, mit gondolok a németekrôl: van tegnapelôttjük és holnap-
utánjuk – de a ma nem az övék.” A Mesterdalnokok mostani
elôadása fejezi ki a legjobban, mit gondolhatunk mai operai kultú-
ránkról: volt régmúltunk, és van jövônk, de a jelen nem a miénk.
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…ádáz nyilatkozatháború folyik a nagy Magyar Állami Operaház
vezetése, finanszírozása, mûvészi jövôje, felügyelete stb. ügyében,
miközben a kettôvel ezelôtti direkció sokmilliós hiányt hagyott
maga mögött, miközben a volt fôigazgató munkaügyi pert készült
indítani saját balettigazgatója ellen, s miközben kihátrált mögüle
utolsó szövetségese, a fôzeneigazgató is, miközben a (volt) kul-
tuszminiszter még mindig nem érezte szükségesnek, hogy beavat-
kozzon, s miközben május közepéig egyetlen bemutatót, egy vita-
tott színvonalú Bartók-premiert tartottak, szóval miközben törté-

netének egyik legsúlyosabb válságát éli át az Opera – aközben az
opera, a mûfaj, köszöni szépen, nagyon jól elvan.

Gyôr például egy pimaszul modern Turandot-elôadással talált
telibe (meglepetés Korcsmáros Györgytôl), a Millenárison Kovalik
Balázs és Oberfrank Péter egy csapat ifjú énekessel hozott össze
egy fölzaklató, vagány, felejthetetlen Mozart-maratont, Miskolcon
nagy nyugalommal zajlott a hagyományos kéthetes júniusi opera-
fesztivál (az idén: Bartók + Verismo), Szegeden pedig már a ne-
gyedik operabemutatót tartották a szezonban – már ha egy ki-
tûnôen szcenírozott, színházi értékû olasz operagálát nem számí-
tunk. (Szerintem egyébként számítanunk kellene.)

Valamelyik operaházi illetékes azzal az érvvel követelt még több
pénzt, hogy Németországban az állam ötvenvalahány operaházat
tart fönn, Magyarországon pedig csak egyet. Persze ennek az öt-
vennek jó része városi intézmény, ám e csúsztatásnál sokkal fölhá-
borítóbb, hogy sokan a magyar operajátszást azonosítják a Ma-
gyar Állami Operaházzal. Leginkább az ott dolgozók. Persze hogy
fontos intézmény! Persze hogy a többi operaszínház, tagozat,
fesztivál is csak vele együtt tud mûködni! De azt kérni, hogy neki
minden támogatást meg kell adni, miközben jelenleg is több mint
ötmilliárdból mûködik – nos, ez enyhén szólva igazságtalan.

M á r o k  T a m á s

Miközben…
■ V Á N T U S  I S T V Á N :  A R A N Y K O P O R S Ó  ■


