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Csak a leg na i vab bak gon dol hat ták, hogy az idén
más képp lesz. Alig va lami vál to zott azonkí vül, hogy a
tri ló giát föl fe dezte né hány ér zé keny, de az opera iránt
ke vésbé el kö te le zett szín házi em ber (aki ta valy nem
ért rá, vagy „nem gon dolta volna”). Újra el jöt tek a
szak  mai elit lel kes  kép vi selôi, fesz ti vál lá to gató kül föl -

diek (az ope rak ri ti ku sok sza gát messzirôl meg érez -
ni), és látni le he tett egy el fo gu lat lan, naiv, az elô adás -
ra spon tán rá cso dál kozó kö zön ség je len lé tét. A sajtó -
vissz hang nem erôsö dött föl, ugya na zok a ke ve sek ír tak
szak szerû bí rá la to kat, mint ta valy, meg je lent né  hány
szen ved élyes amatôr vé le mény mind két – a pár toló és

Kol tai Ta más

Ma ra ton hely ben
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á so dik ne ki fu tásra is pa ra dox Oberf rank Pé ter és Ko va lik Ba lázs Mo zart-ma ra ton já nak fo gad ta -
tása. Ese ménnyé ta valy, me net köz ben kel lett volna vál nia, ha a szakma és a kö zön ség nem dis tan -

cí rozná ma gát az ope rá tól mint szín ház tól. Ak kor még min dig meg ma radt volna a kér dés, hogy mit kez dünk
egy struk tú rán kí vül lét re jött, vá rat lan szen zá ci ó val – ho gyan tud juk to vább  él tetni, fi nan szí rozni, hosszú
tá von mûköd tetni. Mint hogy azon ban opera kul tú ránk öt ve né ves el ma ra dás ban van a vi lág hoz ké pest, 
szín házi struk tú ránk pe dig al kal mat lan a nem ter ve zett minôség ke ze lé sére, sôt idi o szink rá ziát kap tôle, 
a pro duk ciót el ké szülte után ugyan az a sors érte, mint szer vezôdése stá di u má ban: a Ta va szi Fesz ti vál 
és a Jövô Háza ki vé te lé vel senki sem mu tatta iránta a leg cse ké lyebb ér deklôdést sem.
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az el uta sító – ol da lon. De azok ban az or szá gos la pok -
ban, ahol a bul vár re cen zió min den na pos, a Mo zart-
ma  ra ton ész re vét len ma radt; egy szerûen nincs, aki
hozzá értô kri ti kát ír hatna. A kul tu rá lis ap pa rá tus ban
sincs, akit az új ra é lesz tés után iz gatna, hogy vég képp
ki mú lik egy kü lön le ges esz té ti kai ér ték, amely nem
kapja meg a be fek te tett ener gi á val és pénz zel ará nyos
ki fu tási, il letve a vár ható mûvé szi ha tás fok nak meg fe -
lelô „vissza té rü lési” le hetôsé get. A kri ti kus Kar sai
György rá is pi rí tott a kul túra épp do tá ci ó el vo nás sal
fog la la tos kodó hi va tal no ka ira az zal, hogy szen ved é -
lyes prok la má ci ó ban pénzt aján lott fel, bank szám lát
nyi tott, és ma gá na da ko zásra szó lí totta a szín ház ba rá -
to kat az elôadás be fo ga dá sára vál lal kozó ját szó hely
meg ta lá lása ér de ké ben.

Ez volna a tör té net vége? Min den esetre ér de mes
laj st   ro mozni a ta nul sá gait.

Új-dionûszia. Már ta valy is fur csa ér zés fo gott el a
ma ra toni va sár na pon, de az idén szín ház tör té neti
ada lék ból ér zék le tessé vált szá momra az ókori Di o nü -
szosz-szind róma. A fo lya ma tos szín ház ün nep fik tív
való sága. Az, hogy mit je lent ki sza kadni a min den na -
pok ból, és dé lelôttôl éj fé lig a szín ház au rá já ban élni.
Ilyes mire gon dol ha tott Wag ner, ami kor a né gyes tés
Rin get kom po nálta, és elôadá sá hoz fö lé pí tette Bay re u -
t h ot. De ott csak dél után kez de nek, egy-egy na pot ki -
hagy nak köz ben, és az Ün nepi Já té kok egé sze túl sá -
go san be ágya zó dott az üz leti tu riz musba. A szín házi
fesz ti vá lok né me lyike is in kább nyüzsgô te re fere és
zsib vá sár, mint her me ti kus mûvé szet. Nem ki sza ka -
dás a köz na pi ból, el len kezôleg, sûrí tett köz nap is ág.
Vi szont reg geltôl éj je lig Mo zartba me rülni egy ke -
véssé kul ti kus he lyen azt je lenti, hogy a mo zarti élet-
p rob lé mák át ve szik az in di vi du á lis életp rob lé mák he -

lyét, de mi u tán az elôbbiek az elôadás ban szem élye -
sen és köz vet le nül fo gal ma zód nak meg, ezál tal in di vi -
du a li zá lód nak, az az sze mélyre szó lóan, át él hetôen és
or ga ni kus lét él mény ként je len nek meg. El fe lej tem
pri  vát prob lé má i mat, és föl ol dó dom nem be li sé gem
lé nye gé ben, ma gya rán kurva nagy ka tar zis ban ré sze -
sü  lök, fo lya ma to san, ebéd szü net tel.

Kö zön ség. A ha bi tüék mel lett, akik kö zül töb ben visz -
sza ved let tek ár tat lan gyer mekké, lát ni va lóan so kan
vol tak a naiv, va la mi lyen ok ból az opera há zak meg -
szen telt fa lain kí vül re kedt nézôk. Ôk meg kap ták vagy
vissza kap ták a szín ház de mok ra tiz mu sá nak el ve szett
él mé nyét, a spon tán örö met, hogy nem kell ün neplô
ru hába és lé lekbe öl töz niük, mert nem a ki vá lasz tot -
tak kö rébe és a nagybetûs Mûvé szet áhí ta tos csar no -
kába nyer tek ki vé te les bel épést, ha nem olyan kö zeg -
be, amely ben anél kül ke rül nek át egy má sik szfé rába,
hogy meg kel lene ta gad niuk hét köz napi ön ma gu kat.
Ma gyar kö zön ség nek nem volt még ilyen ta lál ko zása
az ope rá val. Öt ven év óta biz to san nem. Végre ér tet ték,
mirôl van szó – a sze replôk ma gya rul éne kel tek –, és
le vetkôzhet ték a ha zai ope rai kö zön ségre jel lemzô
fesz élye zett sé gü ket, ami a ví go pe rák leg ko mi ku sabb
je le ne te i ben is meg aka dá lyozza, hogy el ne ves sék ma -
gu kat. A nézôk köz vet len, fi zi kai be vo ná sát szol gáló,
a drá mai szín ház ban már el fo ga dott ren dezôi to po -
szok – épp opera szín padi szo kat lan sá guk mi att –

BALRA: Fodor Gabriella (Grófné) és Simon Krisztina
(Cherubino) a Figaro házasságában
KÖZÉPEN: Wierdl Eszter (Fiordiligi) és Mester Viktória
(Dorabella) a Così fan tuttéban
JOBBRA: Hámori Szabolcs (Leporello), Bretz Gábor (Don
Giovanni) és Gábor Géza (Kormányzó) a Don Giovanniban
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új kori kon ven ci ó ból  re ve la tívvá vál tak. Az egy más sal
szem ben, a já ték tér két ol da lán fel ál lí tott nézôtéri le -
lá tók, a kö zön ség gel in te rak tív já té ko kat foly tató, köz é -
jük ülô, a szé ke ken föl lép delô, az áriák után né zôk -
ként vi sel kedô (tap sot in dító) sze replôk fel for gat ták a
me rev in terp re táló–be fog adó vi szonyt. A Fi garo há zas  -
sága uj jongó fi ná lé já ban, ami kor a ját szók be pen de rí -
tet ték, mint egy táncra hív ták a nézôket, majd ma guk -
ra hagyva ôket, ki ro han tak a színrôl, ér zék le te sen
meg  fo gal maz ták a ha gyo mányt fel for gató, szub ver zív
ope rai pil la na tot.

Drá mai gon do lat. A Mo zart-ma ra ton nak nem a klasz-
szi ci tást, a bár sony füg gönyt, a drága ku lisszá kat és
his to ri záló jel me ze ket el vetô „sze gény szín ház” a re -
ve lá ci ója, ha nem az ál tala ki bon tott, az ed di gi ek nél
komp le xebb, gaz da gabb drá mai gon do lat, amely né -
hány me ta fo ri kussá váló kel lék és min de ne kelôtt a
mûvek ben rejlô em beri vi szo nyok ré vén ma ni fesz tá -
ló dott. A kel lé kek – egy fa láda, kö tél, pisz toly, irat -
dosszié, sza la gok, zöld al mák, ru ha cse rét jelzô ró zsa -
szín szem üve gek – össze kap csol ták a há rom da ra bot,
és el térô funk ci ó kat tel je sítve me ta fo ri kussá tet ték je -
len té sü ket. A láda le he tett bú vó hely, asz tal, ko porsó
vagy evezôs csó nak; a dosszié anya könyv, szerzôdés
vagy re gisz ter; az alma he lyet te sít he tett la ko mát, vi rá -
got vagy egy cso port „ke ze lé sére” al kal mas esz közt; az
elsô sor ban a sze replôknek el he lye zett szé kek ak ci óba
pen de rítve fe nye getôvé vál hat tak (pél dául a Che ru -
bino el len össze fogó fé rfi falka tár sas já té ká ban). A na -
tu ra lista-re a lista dísz le te zés el ve té sétôl az em beri kap -
cso la tok nem egy szerûsöd tek le, el len kezôleg, több ré -
tegûvé és me ta fo ri kussá vál tak. A sze replôk egy szerre
let tek ját szók és nézôk, egy szerre vol tak je len a szi tu -
á ci ó ban és azon kí vül – már benn vol tak, mielôtt
színre lép tek volna, és fi zi kai kap cso latba lép tek egy -
más sal, ami kor a dra ma tur gia sze rint nem sze re pel -
nek az ép pen zajló je le net ben. A Gróf, akit Fi garo
gon do lat ban meg tán col tat, föl pat tan, és ké szen áll a
táncra. A Così fan tutte pár jai az egy más köl csö nös je -
len lé té ben vé gig ját szott pár cse ré vel és az ab szur di tá -
sig vitt ru ha cse rék kel tö ké le tes za varba hoz nak ere -
deti és me net köz ben ki a la kuló von zal maik, a cse re -
bere pil la nat nyi ál lása felôl. A Don Gi o van niban Anna
összes szen ved élye és val lo mása az „Ot ta vio-vo nal”
meg hosszab bí tá sá ban álló cím sze replônek szól. A
sze replôk vir tu á lis je len léte és szín padi ko re og rá fi ája
ön ma guk pszi cho fi zi kai bo nyo lult sá gá ban tárta föl
am bi va len ci á ju kat, ami hez Claus Guth le gu tóbbi
salz  burgi Fi garo-ren de zé sé ben szá mí tó gép pel falra
ve tí tett, nyi lak kal össze ke vert ne vek tech ni kai trükk -
jére volt szük ség.

Ér tel me zés. A há rom da rab tri ló gi a szerû össze kap -
cso lása te ma ti záló erôsza kolt ság nél kül tér ké pezte föl
az em beri zsi ge rek ben és pszi ché ben lap pangó ösz tö -
nö ket, ame lyek ön ma guk kal való mo rá lis szembe né -
zésre kész te tik a sze replôket (nem mind egyi kü ket,
van nak, akik el há rít ják a kész te tést). A Fi garo há zas sá -
gában az An to nio ker tész sze re pé ben „té ve désbôl” a
Don Gi o vanni fi ná lé já nak Kor mány zó ja ként bel épô
éne kes több mint egy szerû tréfa; azt jelzi, hogy a szá -
mon  kérô ko pog ta tás akár mi kor ko molyra for dul hat,
és elôre ve títi, hogy a „va lódi” Kor mányzó sem a transz  -

cen den ci á ból ér ke zik majd. A Fi garo ér zelmi zûrza -
vara mind vé gig nyitva hagyja a víg já ték fel színe alatt
meg nyíló tra gi kai sza ka dé kot, amely a Così két fi a tal
pár já nak – a Szen ti vá néji álomra em lé kez tetô – kez -
deti fri vo li tá sá ból er köl csi el bi zony ta la no dás hoz, ön -
vizs gá lati vál ság hoz ve zet, és a kel le met len ér zést,
hogy a mo rá lis elég té tel lel nem az egy más hoz illô pá -
rok ke rül tek össze, a happy end sem tudja fel ol dani,
sôt. A Don Gi o vanni be tetôzi az am bi va len ciát. A cím -
sze replô a da rab ele jén a pár baj ban sa ját, ha tal masra
nôtt ár nyé kát szúrja le – ez zel ér tel mezi Le po rello
más kor os to bá nak hangzó kér dé sét, hogy „ki halt meg,
ön vagy az öreg?”. Me ta fo ri kus ér te lem ben Don Gi o -
vanni hal meg – a fal tö vébe ros kadó alak ké pi leg
meg is métlôdik a fi ná lé ban, ezál tal az egész tör té nés
ke retbe ágya zó dik, ér tel mezve, hogy vég já ték ról, egy
éle tút vagy men ta li tás végsô pil la natba zárt sûrít mé -
nyérôl van szó – ahogy már Molière Don Ju anjá ban
is –, és an nak a li ber ti nus, he do nista, ér zéki, ci ni kus
élet ve ze tés nek, ame lyet kép vi sel, „a ha lál elôtti pil la -
nat ban” a Kor mányzó sze mé lyé ben (vagy ár nyé ká -
ban) mind vé gig fo lya ma to san je len van a pan danja
vagy el len téte (ahogy tet szik). A pa ra do xont az te szi
tel jessé, hogy a vé gig „ha lott” Don Gi o vanni iko nog -
rá fi a i lag nem hal meg: le szö gelt ko por só já ból ki -
énekli a csá bí tás dal la mát („Là ci da rem la mano”),
ame lyet „ál do za tai”, a nôk átvesz nek és továbbvisz -
nek. Mond juk, az örök ké va lóságba...

Zene/dráma. A pro duk ció ze ned rá mai egy sé gét a
kar mes ter és a ren dezô har mo ni kus össz mun kája
sza va tolta, az zal az ope rai ha bi tüék szá mára való -
színûleg szo kat lan – a hely szel le mébôl nem di rekt
mó don kö vet kezô – konk lú zi ó val, hogy az a par ti túra
és a lib rettó hi te les meg va ló sí tása. A Fi garo ér zelmi
sza ka dé ka i nak fel tá rá sá hoz pél dául nem volt szük ség
Har non co urt „tra gi ku san” lassú tem pó ira, vi szont a
Grófné C-dúr ári á já nak al legro, „ön fel sza ba dító” ré -
sze elôtt tar tott „vég te len” ge ne rál pa uza a lel kierô
össze sze dé sét meg tap soló (az ária foly ta tá sába be le -
tap soló) sze replôkkel az ere deti szel le mé ben fo gant,
meg vi lá gító újí tás. Sok re ve la tív, da rabhû meg ol dás
se gí tette az al ko tói szán dé kok tel je sü lé sét, Be ne dek
Mari ru há i nak színd ra ma tur gi á já tól a ma ra toni meg -
pró bál ta tást hôsi e sen és ma gas fo kon vi selô MÁV
Szim fo ni ku so kig, és per sze a több nyire fi a ta lok ból
álló sze replôgár dáig. Fo dor Gab ri ella fi nom lel ki és
vo ká lis tó nusú Gróf néja, Wi erdl Esz ter belsô vál ság -
ból és ijesztô hang közi ug rá sok ból bra vú ro san ki lá -
baló Fi or di li gije, Fo dor Be at rix nagy for má tumú
Donna An nája csak „szub jek tív csúcs” – min den ki az
összmûvé szeti és tár su lati szán dék szak mai-szel lemi
be lá tá sá val, oda adás sal és az elôadás- fo lya mat ban
egyre ja vuló szín vo na lon pro du kált. Far kas réti Má ria
Des pi ná ját és Bretz Gá bor Don Gi o van ni ját pél dául
össze sem le het ha son lí tani ta va lyi for má juk kal, olyan
me re dek a minôségi emel ke dés. Ko va lik Ba lázs pe da -
gó giai és elôadás- te remtô te vé keny sége ma az egyet -
len re mény a ki lá ba lásra a ma gyar opera ját szás vál sá -
gá ból. A Mo zart-ma ra ton ne ki fu tá sa i nak le ál lása ezért
le het vég ze tes – fo lya ma tos munka és pro duk ciós le -
hetôség hí ján pár év múlva még a mai ál la pot nál is tá -
vo labb le szünk az eu ró pai ope ra kul tú rá tól.                                   




