
hölgy gondterhelten telefonál a díszbejárat elôtt. Feketében
van tetôtôl talpig, hosszú sötét haja a dereka alá omlik, fél-

lábszárig érô bôrcsizmában tipeg, harisnyás lábszárán vad, éjszín
minták. Egy igazi donna, ötlik föl bennem a gondolat, míg ellépek
mellette. Ám a donnal problémái adódhattak. Egy szavát se hal-
lom, de testének feszülése, homlokán a ránc, a felhôs tekintet,
minden mozdulata errôl árulkodik.

Késôbb jobb helyet próbálok keresni, mint ahová a jegyem szól,
közelebb Mozarthoz; „ott, az ötödik sorban”, mutatja egy készsé-
ges jegyszedô közvetlenül kezdés elôtt. S amint bearaszolok, lá-
tom ám, hogy éppen az én donnám mellett van az üresedés, s
páratlan széken. Menten Don Giovannivá válok. Eltölt a kaland

érzete, a vigasztalási vágy, a gondoskodás: egy csapásra belém köl-
tözik a darab a szegedi Don Giovanni második szereposztásának
második elôadásán.

Pedig erôs ellenérzéssel indultam neki az estének, a premier
igencsak elkedvetlenített. Az operai rendezôként debütáns Bagossy
László nem sok mindent tudott hozzátenni a darabhoz, ahol pedig
saját ötletei támadtak, legtöbbször csak rontott a helyzeten.

Amint fölgördül a függöny, a színpadon a nézôtéri páholysor
meghosszabbítását látjuk félkörben, az elsô emeletet használják
is, a második szint csak látványelem. Középen lyukak tátonganak,

mintha a bemutatóra nem készült volna el az asztalosmunka.
A zenekar a földszinti páholyokban muzsikál, a játéktér egy közé-
pen kiemelkedô kör alakú pódiumra szorítkozik. Amikor megszó-
lal az elôjáték, a gyöngébbek kedvéért a színpad fölé odavetítik:
„Nyitány”. Majd a nyitó jelentben: „A kormányzó háza elôtt”. És így
tovább, képrôl képre. Ha már az elôadás nem tekinti feladatának a
darab eredeti helyszíneinek megjelenítését, akkor minek traktál
bennünket ezekkel a didaktikus feliratokkal? Don Giovanni és
Anna a jobb kettes emeleti páholyban indítják a darabot, Leporel-
lo persze a színpadszinten dohog. A rendezô nyomban erôs értel-
mezéssel él: Anna üldözi Don Giovannit, aki menekül elôle. A „Te
féreg!” nem azért hangzik el a lány szájából, mert a lovag erôsza-

koskodik vele, hanem éppen mert nem hagyja magát. Idáig rend-
ben is volna a dolog, ám pár perc múlva a földszinten (tehát nem
ott, ahonnan a segélykiáltás hangzott!) megjelenik egy visszeres
lábú, hálóinges, hálósipkás figura valahonnan Donizetti A csen-
gôjébôl. Róla kellene elhinnünk, hogy a nagy hatalmú kormányzó,
aki a végén majd elpusztítja fôhôsünket. Márpedig ez csak egy ne-
vetséges vénember, ráadásul amikor megszólal, kiderül: egy tenor-
szekund, Konkoly Balázs mint vendég énekli a dörgô basszusra
szánt szerepet. A fehér neglizsé rajta marad kôszoborként is, csak
valami páncélt húznak föléje. Lehetetlen ôt a drámai végkifejlet-
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Bátki Fazekas Zoltán (Don Giovanni), Gábor Géza (Leporello) és Papdi Erika (Donna Elvira) (két kóristával)
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ben komolyan venni. „Milyen hang ez?”, kérdezik a vacsoránál, s a jelenet mosolyt fakaszt.
Megismétlôdik a nyitó kép következetlensége: ezúttal Elvira és Leporello a földszinten
riad vissza a látványtól, ám ez a látvány váratlanul az emeleti páholyban bukkan föl.

„Ki a halott? Ön vagy az öreg?” – kérdezi Leporello a nyitó jelenet végén a végzetes párbaj
után. Ez a szerepcserék, a személyazonosság körüli félreértések operája. Anna azt vallja,
úgy gondolta, jegyese, Ottavio jött be a szobájába – holott a pipogya alakról nehéz effélét
föltételezni. Don Giovanni áriahosszat indul rá egy ismeretlen hölgyre, akiben nem is-
meri föl volt kedvesét, Elvirát. Aki viszont a második felvonásban egy egész éjszakát vé-
gigsétálgat (és még ki tudja mit csinál) a Don Giovanninak hitt Leporellóval, merthogy az
gazdája ruháját viseli. Masetto is gyanútlanul elfogadja, hogy a szolga öltözetében a szol-
gával találkozott. Késôbb Leporello csak kínnal-keservvel képes meggyôzni a teljes sze-
replôgárdát, hogy nem ô Don Giovanni (nota bene ezt mindig bajos a színpadon valósze-
rûvé tenni; Bagossy nem sokat bíbelôdött a problémával). A címszereplô mindeközben
Leporellóként sétálgat a városban, és „legédesebb” kalandjának azt találja, hogy egy ifjú
hölgy ekként simul hozzá. Az elsô finálé elején, amikor Don Giovannit rajtakapják Zerli-
nával, és ô Leporellóra fogja a dolgot azzal, hogy ô épp a menyasszony becsületét akarta
megóvni, s bár ezt senki nem hiszi el, a hazugság még elégséges, hogy a Dont megvédje. 

A fôszereplôk ruhái kortalanok, a kórus viszont mai göncökben jelenik meg. Az össz-
kép kopottas, kietlen, szegényszagú. Holott a szereplôk többsége nemesember, a helyszí-
nek (a feliratozás is ezt mondja) paloták. De a fô baj, hogy a pompázatos zene, a csillogó
hangzás ellentmondásba kerül a látvánnyal.

Az elôadásban több Kovalik-ötletet vélünk felfedezni. A temetô sírhantjait fekvô és tér-
deplô statiszták jelenítik meg, kezükben gyertyával. Önkéntelenül a Turandot és a Simon
Boccanegra holt lelkei idézôdnek fel lelki szemeink elôtt. A tavaszi Mozart-maraton is be-
ugrik, amikor a jelenetüket leénekelt szereplôk és a kórus idônként leülnek a színpad szé-
lén, és különösen amikor a végén egy élô Don Giovanni tûnik föl a szélsô páholyban egy
csinos leánnyal. Nem világos a rendezôi szándék: mégse halt meg? vagy jön egy újabb
Don Giovanni? A záró szextett muzsikája éppen a Don Giovanni nélküli világ sivárságá-
ról szól. Kovaliknál ennek az utolsó akkordja után a koporsóból halkan fölhangzott a „La
ci darem la mano”, a Zerlinának tett szerelmi vallomás, mire a nôk megbabonázva fordul-
tak a hang felé. Az a megoldás sejtelmes volt, többértelmû – és eredeti. Meglehet, Bagossy
saját elgondolását követte. De tudnia kellett volna, hogy megelôzték.

Néhány kibicsaklott rendezôi ötlet. A második felvonás színlelt szerenádja alatt Don
Giovanni egy feneketlen bádoghordó mögé rejtôzik. Késôbb Masetto is ebbe préseli ma-
gát. Az álruhás lovag elkéri a pisztolyát és a puskáját, majd elveri a már hosszú percek óta
mozgásképtelen flótást. Ottavio szerencsétlen alaknak ábrázoltatik. Második, „Il mio te-
soro” kezdetû áriját végighadonássza kardjával. Egy erôteljesebb gesztusnál kiejti kezébôl
a fegyvert, amely a földszinten landol, s a következô jelenetben a kórustagok egyszerûen
félrerúgják. Hát nem éppen egy csehovi puska! 

Bagossynak a pokolra szállásra volt a legsikerültebb ötlete. A vacsorához a földre terí-
tenek, párnákkal, gazdag tálakkal, korsókkal, poharakkal, gyertyatartókkal. Ez a kör alakú
padló billen föl, s lassan minden elôre- s alácsúszik, beleértve a fôhôst is. Érdekes és ha-
tásos. Igen ám, de az égnek álló körlap ott marad a színpad közepén, eltakarva a zenekar

egy részét és a karmestert. Majd a követ-
kezô együttes elején visszaereszkedik ere-
deti síkjába. A Pokol megnyílik, de aztán
jól nevelten vissza is zárul, mialatt a lám-
pákat lekapcsolják, mi pedig zavartan és il-
ledelmesen félrenézünk. Nehéz mást gon-
dolnunk, mint hogy a rendezô ötleteinek
füle talán van, de farka nincs. (Bár néha a
fül is veszélybe kerül: például Bagossy a
nevezetes Pezsgôária elejét használja föl
arra, hogy a színpadot csörömpölve átren-
deztesse.)

Talán érthetô, miért indultam kedvetle-
nül a másik szereposztást megnézni. Ám
az opera csodálatos mûfaj. Aznap este a le-
hetetlen produkció elkezdett élni, a mû
gyönyörködtetôen megszólalt. Annak a né-
hány tehetséges énekesnek köszönhetôen,
akik kitalálták maguknak azt, amit Bagossy
elmulasztott kitalálni: a figurákat és a szi-
tuációkat. Pedig az elsô gárda se állt rossz
erôkbôl. Csak éppen az alakok többér-
telmûsége tûnt el, igazságukat nem kereste
senki. Réti Attila hosszú, sötét hajával, bo-
zontos szakállával és bozontos, fekete ba-
ritonjával jó Don Giovanni lehetne. Ám a
bonyolult lélekbôl kizárólag az agresszivi-
tást jeleníti meg, zeneileg pedig csak hoz-
závetôlegesen közvetíti Mozart hangjait,
tempóit, dinamikáját. A szerenád pianóit
és finom líráját például eredménytelenül
kísérli meg érzékeltetni. Altorjay Tamás
igazi plebejus Leporellót formál, de talán
túl egyértelmûen szolgai. Ezt a Leporellót
nem lehet összetéveszteni sem ezzel, sem
egy másik Don Giovannival. Masettót
Földi Andrea kertészgatyában küldi az es-
küvôjére. Ugyan miért akarna hozzámenni
Zerlina ehhez az ütôdött alakhoz? Amúgy
Cseh Antal egészséges hangon énekli szó-
lamát, de képtelen kitörni a rátestált jelen-
téktelenségbôl. Furcsa, hogy pár nap távo-
lából alig maradtak emlékeim Vajda Juli El-
virájáról. Nem tudom mással magyarázni,
mint hogy a kitûnô mûvész teljesen ide-
gennek érezte magát ebben a produkció-
ban. Wittinger Gertrúd ígéretes jugendlich
dramatisch szoprán, Donna Annával egy
idôben már A végzet hatalma Leonóráját
próbálta. Ennek megfelelôen a bosszúária
jól fekszik neki, a második, koloratúrás
szólóban viszont nehézkes. Kóbor Tamás-
ra is azt a lehetetlen feladatot rótták, hogy
egy idôben próbáljon Ottavio és Alvaro
lenni. Az elôbbi nem sikerült. Az általa for-
mált szerencsétlen alak a figura karikatú-
rája, és sajnos sokszor éneklését is paro-
disztikusnak találjuk, mint aki megúszni
akarja a szólamot. Sürgôsen el kellene
döntenie (a társulatvezetôvel együtt!),
hogy milyen szerepkört választ. Ebbôl a
gárdából kiemelkedett Simon Krisztina fi-
noman erotikus Zerlinája, az egyetlen em-
ber, akinek titkai voltak.

A másik szereposztás attól jó, hogy a fi-
gurák többértelmûek, a köztük lévô viszo-
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nyok egyediek, különösek. Rejtélyek lengik
körül ôket, mint az én donnámat, aki im-
már elmélyülten hallgatja mellettem a nyi-
tányt. Bátki Fazekas Zoltán a papírforma
szerint sokkal kevésbé Don Giovanni, mint
Réti. Éppen az hiányzik belôle, ami Rétiben
azért megvan: a nyers férfierô és a démoni-
ság. Viszont világos, elegáns orgánumával
pontosan formálja meg a szólamot, tele van
játékossággal, színekkel, és sugárzik belôle
a lelki elegancia. Ellenállhatatlan például,
ahogy a hatalmas termetû, mackós Gábor
Gézát terelgeti, „idomítja”. Gábor Leporel-
lója az elôadás centruma. A temetôjelenet-
ben például szinte egymaga teremti meg a
szituációt. A lovag lazán lefekszik oldalt, ô
pedig behúzott nyakkal, félszegen lép a kor-
mányzó szobrához, sapkáját tisztelettu-
dóan lekapja. Rettenetesen fél a halottól, de
egy kicsit még jobban a másiktól, az élôtôl,
aki kardjával és erôszakosságával arra kény-
szeríti, hogy meghívja vacsorára. A nézô
hirtelen megérti: Don Giovanni számára az
is kihívás, hogy szolgáját rávegye arra, amit
teste-lelke nem kíván, hogy olyan dimenzi-
óba kényszerítse, ahová magától képtelen
volna eljutni. Ekkor hirtelen mélységek tá-
rulnak föl két ember lelkivilágából és az
ôket összekapcsoló rejtelmes erôkrôl. Egy
korábbi jelenetben a kétméteres Leporello a
rivalda szélén törökülésben duzzog, egé-
szen picire húzza össze magát. Don Gio-
vanni békülô szavát mogorván elutasítja.

Amikor azonban gazdája egy zacskó aranyat ejt elé, pusztán a csörrenés jobb kedvre deríti.
A pénz éppen a nevezetes regiszterre pottyan, Don Giovanni ezen rúgja oda neki. Az efféle
apró játékok tesznek élôvé egy amúgy banális szituációt. Ebben a hatalmas hangú Leporel-
lóban az a legérdekesebb, hogy lépten-nyomon elbizonytalanít: tényleg buta-e, vagy csak
megjátssza. Végül meggyôzôdésünk, hogy már Don Giovanni összes levetett nôjét „megvi-
gasztalta”, s új gazdát keresni inkább lelki, mint anyagi kérdés számára, hisz nyilván van
spórolt pénze. Elég látni például, ahogy Papdi Erikával egymás mellett állnak. Az ifjú szop-
rán elsô fôszerepét, Elvirát magabiztosan, egészséges drámai erôvel énekelte. Sötét tónusú
hangja érdekes kontrasztban van törékeny termetével, amint szinte elvész Gábor karjaiban.
Dér Krisztina Zerlinaként a váltótárs Simon Kriszta finoman mintázott, testhez simuló
mûszálas ruhájával ellentétben mélyen dekoltált, egyszínû, természetes anyagból készült
öltözéket visel, amelyben kerekded formái asszonyosnak hatnak. Don Giovanninak persze
beleférhet az ízlésébe egy ilyen tenyeres-talpas parasztlány, a Masettót alakító Kelemen
Zoltán mellett viszont szinte gondoskodó anya. Kónya Krisztina egyenesen az énekkar-
ból ugrott ki Annának, és nem törte nyakát, sôt jól énekelt. Szerekován János abban kü-
lönbözik Kóbor Tamástól, hogy ô született Mozart-tenor. Így a két áriát a valódi hang-
ján énekli el, amitôl rögvest érezzük: Ottavio érzelmei ôszinték Anna iránt. Miközben
nevetünk rajta, sajnálni is tudjuk. Különösen a „Dalla sua pace” válik nála fontossá, amit
egyébként Kóbor kihagy.

Arra persze számíthattunk, hogy Oberfrank Pétert a legkevésbé sem zavarják a muzsi-
kálás szokatlan körülményei. De a másik karmester, Kardos Gábor is jól összefogta az
elôadást zeneileg.

A zárótapsok után donnámtól röviden elköszönve a rendezô nyilatkozata jár a fejemben:
milyen nagy lehetôség operát rendezni, merthogy drága és ritkán játszott mûfaj. Ô bizony
alig élt vele.

WOLFGANG AMADEUS MOZART: DON GIOVANNI
(Szegedi Nemzeti Színház)

DÍSZLET: Bagossy Levente. JELMEZ: Földi Andrea. RENDEZÔ: Bagossy László.
SZEREPLÔK: Réti Attila/Bátki Fazekas Zoltán, Wittinger Gertrúd/Merényi Nicolette/Kónya Krisz-
tina, Kóbor Tamás/Szerekován János, Konkoly Balázs, Vajda Júlia/Papdi Erika, Altorjai Ta-
más/Gábor Géza, Simon Krisztina/Dér Krisztina, Cseh Antal/Kelemen Zoltán.
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Dogma95-tel kell kezdenünk. A „szü-
zességi fogadalommal”, amely Lars

von Trier és Thomas Vinterberg dán film-
rendezôk válasza volt Hollywoodra és a
konvencionális mozira. Kiáltványukban
pontosan meghatározták, hogy az általuk
autentikusnak nevezett filmkészítéshez
mely módszereket tartanak üdvözítônek és
követendônek. Nézzük:

1. A felvételeket a valódi helyszíneken
kell készíteni. Kellékek nem használható-
ak. (Ha valamilyen kellékre szükség van,
olyan helyszínt kell választani, ahol a kel-
lék megtalálható.) 

2. Hang nem rögzíthetô a képtôl függet-
lenül és fordítva. (Zene csak akkor hasz-
nálható, ha a forgatás helyszínén tényleg
van zene.) 

3. Kézikamerát kell használni. Minden
ebbôl adódó mozgás engedélyezett. (A tör-
ténetnek nem ott kell játszódnia, ahol a ka-
mera van; a kamerának kell ott lennie, ahol
a történet játszódik.) 

4. A filmnek színesnek kell lennie. Spe-
ciális világítás nem használható. (Ha túl
kevés lenne a fény, akkor a jelenetet ki kell
vágni; esetleg egy kamerára rögzített lámpa
használható.) 

5. Optikai trükkök és szûrôk használata
tilos. 

6. A film nem tartalmazhat felszínes, sekélyes cselekményt. (Gyilkosság, fegyverek stb.
nem szerepelhetnek.) 

7. A cselekménytôl sem idôben, sem térben nem lehet eltávolodni. (A filmnek itt és
most kell játszódnia.) 

8. A mûfaji film nem elfogadható. 
9. 35 mm-es filmre kell forgatni az anyagot. 
10. A rendezô nevét nem lehet feltüntetni. 
A szándéknyilatkozat meglepônek és nehezen kivihetônek tûnhet talán, ám akik kiad-

ták, néhány éven belül valóban elôálltak olyan mûvekkel, amelyek (többé-kevésbé) meg-
feleltek a lefektetett elveknek. Vinterberg 1997-ben a Születésnappal, Lars von Trier 1998-
ban az Idiótákkal jelentkezett. S hogy manifesztumuk reklámértéke sem volt elhanyagol-
ható, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ötmillió lakosú Dániában minden ötö-
dik ember megnézte a Születésnapot!

A kilencvenes évek közepétôl napjainkig több mint harminc Dogma-követô film szüle-
tett. (Miközben maga Lars von Trier készített azóta olyan, „dogmátlan” filmet is, mint a
Táncos a sötétben.) S aztán eljött a pillanat, amikor az elsô Dogma-filmbôl, a Születésnapból
színdarabváltozat készült. Ez mûfajánál és természeténél fogva persze sehogyan sem tud
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Szalonthriller
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