
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…
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Szegeden például mintegy háromszázmillió forintból állítanak ki évi öt-hat bemutatót
és összesen vagy negyven elôadást. Persze, tudjuk, az Opera két házban játszik, és szinte
minden este, de a támogatás fölhasználásának hatásfokán érdemes elgondolkodni…

Szeged például az idén még azt a luxust is megengedhette magának, hogy fölújítsa a vá-
ros zeneszerzôje, a néhai Vántus István nagyoperáját. Móra Ferenc Aranykoporsó címû
regényébôl maga a komponista fabrikált annak idején librettót. A történet a Római Biro-
dalom hanyatló korszakában, Diocletianus császár idején játszódik, amikor már megje-
lent a kereszténység is. Ha regénybôl készül színpadi mû, különösen zenés színpadi alko-
tás, az szükségszerûen egyszerûsítéseket kíván. Vántus, a librettista húzott is bôven, de
nem eléggé. A három felvonás tíz képére még mindig maradt huszonkét egyéni szereplô
plusz kóruscsoportok. Rosszabb, mint A varázsfuvola! Ennyi szólót még holdudvarral és
vendégekkel is bajos kiosztani. Ennél nagyobb baj azonban, hogy a történet nehezen ért-
hetô, nem derül ki, hogy „ki kivel van”, s az egyes figurák jellemének kibontására nem ma-
rad elég idô. Leginkább a szerelmespár körvonalai érzékelhetôek, Dér Krisztina (Tita-
nilla) és Kóbor Tamás (Quintipor) nem is marad adós a mûhöz illô költészettel. Gábor
Géza (Diocletianus) és a feleségét, Priscát alakító Szonda Éva hoznak még körüljárható
karaktert, sajnálja is az ember, hogy a nagy kavalkádban nem jut nekik több énekelnivaló.
A figurák alaposabb, érdekesebb zenei ábrázolására nincs lehetôség. A tömegben
idônként fölbukkan egy-egy érdekes karakter, mint például Piskolti László (Benoni, is-
tenkereskedô), de a nézô sajnos valahogy kívül marad az egészen. Olyan érzése van,
mintha kö-zepes szimfonikus koncertet hallgatna. Hátradôl a székén, füleli a muzsikát,
de sehogy se kerül bele a dráma sodrába.

Pedig az alkotók sok mindent megtesznek. Kardos Gábor karmesternek például a diri-
gálás elôtt szinte el kellett készítenie a partitúrát, mert Vántus darabjáról nem maradt
fönn hiteles, a szerzô által jóváhagyott kritikai kiadás. Toronykôi Attila rendezô Juhász

Katalinnal egyetlen kör alakú emelvényt
tervezett a forgószínpadra. Egyik oldala
lépcsôsor, másik fele meredek lejtô, oldal-
ról pedig alá lehet látni, mintha a kereszté-
nyek búvóhelyét, a kazamatákat látnánk.
Így a tíz képet átdíszítés nélkül, a forgó
mozgatásával meg lehet jeleníteni. Az egy-
séget a háttér, a tenger félkörívben fölra-
gasztott képe teremti meg, ráadásul a ké-
pek között rendszeresen halljuk a hullá-
mok zúgását is. A történet valóban tenger-
parton játszódik (vagy játszódhat), de az
egész eseménysornak meg a zenének is van
valami monoton hömpölygése, moraja.
Kocsis László nem is táncokat koreografált
a darabhoz, hanem a megelevenedett ró-
mai szoborkompozíciók számára talált ki
hatásos mozgásformákat.

Némely zenetörténészek megértôen de-
kadens történetnek és zenének tartják
Vántus alkotását. Ha ugyanezt kritikai éllel
fogalmazzuk, unalmasnak, átláthatatlan-
nak is találhatjuk. Saját operaszerzôjének
saját írója regényébôl írt alkotását 1975-
ben mutatta be a Tisza-parti város – egy
beszámoló szerint „szédítô sikerrel”. En-
nek ellenére 1981 óta máig nem került
színre. És ki emlékszik ma már arra, hogy
szerzôje korábban írt egy egyfelvonásost is
A három vándor címmel? Vántus 1992-ben
halt meg. Tavaly a Szegedi Nemzeti Szín-
ház egy másik szegedi komponista, a kor-
társ Huszár Lajos operáját mutatta be,
gondolom, az idén ezt a hagyományt akar-
ta folytatni, ébren tartva az egészséges lo-
kálpatriotizmust. Tavaly A csend közepes
elôadásban is színpadképességet, komoly
operai értékeket mutatott. Az idén az
Aranykoporsó kitûnô megvalósításban is
inkább kegyeleti gesztusnak, helyi érdekes-
ségnek tûnt.

De nagyobb baj nem történt: fejlôdhe-
tett a mûvészek ensemble-kultúrája, s a
publikum elszántabb fele saját szemével és
fülével ítélhette meg a nem túl bôséges vá-
rosi operatermés egyik darabját. Némi so-
vinizmussal úgy is fogalmazhatnánk: Sze-
ged még ezt is megengedhette magának. 

VÁNTUS ISTVÁN: ARANYKOPORSÓ
(Szegedi Nemzeti Színház)

Szövegét Móra Ferenc regénye nyomán Ván-
tus István írta. VEZÉNYEL: Kardos Gábor. DÍSZ-
LET: Juhász Katalin. JELMEZ: Varsányi Anna.
KOREOGRÁFUS: Kocsis László. RENDEZTE: To-
ronykôi Attila. 
SZEREPLÔK: Dér Krisztina, Szonda Éva, Tóth
Judit, Huszár Barbara, Gábor Géza, Kóbor
Tamás, Vághelyi Gábor, Konkoly Balázs m. v.,
Bátki Fazekas Zoltán, Sós Miklós Vilmos m.
v., Hajdu András m. v., Altorjay Tamás, Réti
Attila, Piskolti László, Andrejcsik István, Cseh
Antal, Nagy Róbert m. v., Kelemen Zoltán, ifj.
Herceg Ferenc, Fekete Imre, Rácz Imre, Ko-
vács Hegedûs István.
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Dér Krisztina (Titanilla) és Kóbor Tamás (Quintipor)
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