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Lu igi Il lica, Puc cini ked venc lib -
ret tis tája olyan sü let len sé gek kel
írta tele a Gi or da nó nak szánt szö -
veg köny vet, mint „Aho gyan egy
szép má jusi nap, ame lyet szellô
csó kol és nap su gár si mo gat, ki -
huny az ég bol ton, úgy há gok fel
én, kit rím csó kol s a köl té szet si -
mo gat, lé te zé sem végsô csú csára”,
ho lott  tö mör, frap páns, ze ned rá -
mába ki vá lóan illô szö ve ge ket is
tu dott al kotni. A bor zal ma san da -
gá lyos mon da tok egy va la mire jók:
tá vol tart ják a mûtôl a félt ehet sé ge -
ket. Az ô szá juk ból ugyan is az ef -
féle frá zi sok ko mi ku sak. Nagy já -
ból ha son lóan el lent mon dá sos
Gi or dano ze néje. A mon dás sze -
rint az André Ché nier-hez nem kell
más, csak a vi lág há rom leg na -
gyobb éne kese. Nos, nem a nagy -
ság a leg fon to sabb, ha nem a köl té -
szet. Ezt a szen ti men tá lis ve riz must
csak nagy hit tel és ki fi no mult lel -
kü let tel le het köz ve tí teni.

Akik a Ché nier dra ma tur giai fo -
gya té kos sá gait em le ge tik, félre ér -
tik a da ra bot. A sze replôk sa ját aka  -
ra tuk ból lo gi kus dön té se ket hoz -
nak, de szán dé ka i kat el so dorja a
tör té ne lem. Mit kezd hetne egy po -
éta ha zája és sze relme nél kül? Mit
te hetne az el ár vult, nincs te len gróf  -
ki sasszony a for ra da lom ban? Vá -
laszt hatná Gé rard-t, aki (ek kor még)
sta bil eg zisz ten ci á nak tû nik. A va -
ló  ság ban ál lí tó lag nagy já ból ezt
tette, az ope ra köl té szet azon ban
nem a való vi lág tör té né se i vel fog -
lal ko zik. A mû lé nyege ép pen az,
hogy a sze replôket sok kal in kább
esz mé nyeik irá nyít ják, sem mint

ér de keik – olyan ósdi ideák, mint haza -
sze re tet, ba rát ság, nagy lel kû ség. Fôhô -
sei na i vak, tör té ne tük arra ta nít, hogy ez
a fel fo gás mi lyen vesz élyes, és ho gyan
tö rik da ra bokra a való ság ke mény fa -

lán. S az a szép benne, hogy a for ra da lom ter ror ját ugya nez az ir ra ci o -
ná lis he vü let mû köd teti. A la káj ból lett fôfor ra dal már az ál lami tit kos -
rendôrség gel nyo moz tat sa ját szív ügyé ben. A for ra da lom költôjébôl pil -
la na tok alatt áruló és a for ra da lom el len sége lesz. Mi lyen per ver zen
jel lemzô alak az öreg Ma de lon, aki, mi u tán fi ait ké jes öröm mel fel ál -
dozta, a for ra da lom vá gó híd jára már csak egy fé lig ütôdött uno kát dob -
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hat oda. Hány ilyen eszelôs jár-kel
köz tünk ma nap ság is? 

Gi or dano ope rája – a köz vé le ke -
dés sel el len tét ben – sze rin tem na -
gyon jó da rab, mert a tör té ne lem
és a sze re lem hul lá mai ze nei zök -
kenô nél kül egy más ból nônek ki.
Ki tûnô alap anya gul szol gál hat egy
iz gal mas, öt le tek kel teli, szo kat lan,
szug gesz tív elôadás hoz, mert ne -
he zen tûri a ha mis sá got, és meg -
há lálja az igaz mon dást. Ám eh hez
hal la nunk kel lene a for ra da lom
hús da rá ló já nak csi kor gá sát. 

A Ma gyar Ál lami Opera ház elô -
adá sá ban leg in kább a szín pad tech -
nika csi ko rog. A fôpróba elôtt a
kar mes ter le küldte a pub li ku mot a
bü fébe, mert tech ni kai gon dok
adód tak. Fé lóra múl tán le ment az
elsô fel vo nás – egyet len dísz let -
moz gás nél kül. A pre mi e ren ki de -
rült, mi lyen ef fekt ma radt el: a bált
záró ga votte-ot im már a plebs tán -
colja a dí szes sza lon ban, s az arisz -
tok rá cia há tul egy ki sebb cso port -
ban le süllyed. A szín vál tá sok kö -
zötti át dí szí tés olyan lassú (két-két
fel vo nást ugyan is egy ben ját sza -
nak), hogy zene kari mu zsi ká val
kell el ütni az idôt: az elsô kép vál tás
alatt a báli zene fel dol go zá sá val,
hogy a má so dik alatt mi vel, ar ról
fo gal mam sincs. A meg ol dás szce -
ni  ka i lag di let táns, a fel vo ná sok kö -
zötti éles han gu lat vál tás oda vész.
Pe dig Zeke Edit dísz lete nem va -
lami ne he zen ke zel hetô monst -
rum: az elsô fel vo nás ban né hány
kor int ho szi osz lop pal alá tá masz -
tott ár kád, a má so dik ban egy ért -
he tet len mó don szét bom bá zott,
za va ros utca rész let. A já ték te re -
ként egyik sem mû kö dik. Még a
har ma dik fel vo nás tár gya ló terme
fe lel meg va la me lyest a mû kí vá -
nal ma i nak, bár a kint és bent fi -
nom já té kát ne he zen adja vissza,
és az egyéb ként aszim met ri kus,
arány ta lan sá got, át lós von ala kat,
sza  bály ta lan el ren de zést kí vánó
tör té net erôvo na lai is csak hal vá -
nyan raj zo lód nak ki a szim met ri -
kus tér ben. A fi nálé bör töne se ma -
ti kus, ért he tet len, ki és hova van
be zárva. Nem hi szem, hogy a dísz -
let ter vezô egye dül volna a fe lelôs

ezért a zûr za va rért. A ren dezô nem ér tel mezte a da ra bot. Sel meczi György
jó kar mes ter, tü ne mé nyes is me ret ter jesztô. Ren dezôként azon ban lel kes
amatôrnek tû nik. Akadt né hány jó öt lete, de a ren dezô ott kezdôdik, hogy
képe van a da rab ról, s vele vi lág ké pet ad. Amire itt kü lö nö sen nagy szük -
ség volna.

Sel meczi az elsô fel vo nást a gö rög osz lo pok elôtt a gö rög drá mák mo -
do rá ban ál lítja be: kó rus fél kör ben há tul, a sze replôk elôttük téb lá bol nak
föl-alá. Ché nier mint for ra dalmi hang ren dezôi ba lon, Co igny grófnô és
arisz tok ra ták mint a ret rog rád múlt ren dezôi job bon, Ma de le ine mint
fejlôdôké pes gi ronde-ista a ko mor ná já val kö zé pen. Sze replôit a ren dezô
leg több ször ép pen a ze nei ef fek tu sokra moz dítja, ami gesz tu sa i kat di dak -
ti kussá te szi. Az elsô sze re posz tás te norja, Kiss B. Atilla a sze relmi ket -
tôsben „Gyere, csó kolj meg, tu bi cám!”-gesz tus sal kapja kar jába a szop -
ránt, a zá ró du ett ben pe dig, ha ép pen nem kell éne kelni, és van egy kis
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ide jük, nyom ban csó ko lózni kez de nek. Ez a szín padi opera ját szás meg -
csú fo lása, ami a köz he lyes tánc be té tek kel, a ki áb rán dító pa ko ló ze nék kel
együtt ope retté zül leszti a tra gé diát. Va jon a fe lelôtlen ség vagy a hozzá
nem ér tés ál lí totta elô ezt a fé lig szce ní ro zott elôadást?

A két sze re posz tást egy más mel lett nézve még in kább ki é lezôdik a
prob léma. Kiss B. Atilla drá mai Ché nier pró bál lenni, tö mör han gon éne -
kel, a ma gas han gok elôtt spó rol, hogy azok jól ki jöj je nek. A bí ró ság elôtti
védôbe szé dét ke net tel je sen túl di men zi o nálja. Bár pró bál tar ta lé kolni, a
zá ró du ettre még is ki ful lad, az egyik ma gas han got ki hagyja, a má si kon
gik szert fog. Enn él na gyobb baj, hogy az ala kí tás egyelôre a hang ki por -
ci ó zása, az erôfi tog ta tás és a ki mó dolt drá mai ef fek tu sok di men zi ó já ban
mo zog. Hi ány zik belôle a spon ta ne i tás, az el ra gad ta tás, a lé lek ter mé sze -
tes fi nom sága. Lu kács Gyön gyi per sze tö ké le te sen hozza a szó la mot, de
az elsô fel vo nás ban szen ve leg, ho lott egy paj kos, kí ván csi ifjú lány áll
elôttünk, a má so dik ban vi szont ki rálynôként vo nul be, pe dig itt már ül -
dö zött nincs te len. Bá tori Évát ke vésbé je lentôs or gá num mal ál dotta meg
az ég, de me gál dotta az ér de kes ség ké pes sé gé vel. Fe kete At tila, a má sik
cím sze replô té tova lép tek kel, de ér deklôdô te kin tet tel lép a fôúri sza -
lonba. Szôke haja, lá nyo san fi a tal arca egy csa pásra meg te remti az áb rán -
dos lelkû, ér zel me i nek ki szol gál ta tott költô alak ját. Naná, hogy bele esik
az a fôúri fruska! A mû faj ki küzdi a maga iga zsá gát, a da rab élni kezd.
Ebbôl a két em berbôl s az ô éne kükbôl vi rág zik ki a sze relmi kettôs, az
ön fel ál do zás, a mû. Fe kete szép ma gas han go kat éne kel, min dezt ter mé -
sze te sen, mint ahogy ola szos fra zí ro zása is az. 

Az ô Gé rard-juk, Kál mándi Mi hály ba ri tonja pap ír forma sze rint túl sú -
lyos a sze rep hez, az em ber in kább Ja gó hoz, Scar pi á hoz, sôt a Hol lan di -
hoz vagy Wo tan hoz tár sí taná. Min dezt csak erôsíti a ma gas, szi kár alak,
az el gyö tört, kissé lár va szerû arc. De mi ért ne le hetne ilyen ez a ha sadt
lelkû ko mor nyik? Hisz ô járja be a da rab ban a leg na gyobb utat! Az im po -
záns or gá num ki vé te les di men ziót ad a fi gu rá nak. Nagy mo no lóg já ban a
dek la ma to ri kus be ve zetô sza kasz mar dosó belsô két sé gei kap nak
erôsebb hang súlyt, a má so dik rész him ni kus szárny alása nála nem hal -
lat szik föl sza ba dult nak, ôszin té nek. A hang jel lege és a sze mé lyi ség így
vá lik ze nei áb rá zo ló esz közzé, fen ség, ma gány su gár zik belôle. Ana to lij
Fo ka nov ból leg in kább a hang su gár zik. A pub li kum lel ke sen tap sol a tar -
tal mas or gá num nak, de én ne he zen tu dom ko mo lyan venni, ahogy az
elsô fel vo nás ban úgy jár-kel, mint egy pap ri ka jan csi, és há rom féle kéz -
eme lé sét és egy fajta fej rá zá sát kom bi nálja szí né szi já ték gya nánt. Fo ka -
nov avítt moz du la tai amúgy jól il lesz ked nek Lu kács mo do ros sá gá hoz és
Kiss B. ta nács ta lan pá to szá hoz. Az opera igaz ság ta lan mû faj, há rom
ilyen re la tíve ér té kes tel je sít mény is ké pes ne vet sé gessé válni. A má sik
gárda ab szo lút ér ték ben csak ki csi vel je lentôsebb pro duk ci ója össze ha -
son lít ha tat la nul jobb nak tû nik, mert ve lük meg szü le tik a da rab, össze áll
a tör té net, a jel le mek plasz ti kussá vál nak.

Pe dig mind a két sze re posz tást Kes se lyák Ger gely ve zé nyelte. A Opera -
ház zene kara plasz ti ku san, drá mai sod rás sal mu zsi kált, az ará nyok
szinte ész re vét le nül, ám té ved he tet le nül ala kul tak ki. És még is min den
mennyi vel or ga ni ku sabb, spon tá nabb, öröm te libb a má so dik gár dá val!

Az André Ché nier-ben kis sze rep szinte nincs is, és a da rab se reg nyi fon -
tos ka bi ne ta la kí tásra nyújt le hetôsé get. Wi e de mann Ber na dett el söprôen
szó lal meg Ma de lon ként, de ta lán ér de mes lett volna ke res gélni az Opera
idôsebb mez zói kö zött, hisz a sze rep köz epe sen sok han got, de erôs szín -
padi je len lé tet kí ván. Nem tud tam el dön teni, hogy a má sik gár dá ban Bu -

dai Lí via, az egy kori ka cér Car men,
büszke Am ne ris rend kí vül szug -
gesz tív-e, vagy ko mi ku san mo do -
ros. A régi nagy idôk fen sé gét su -
gá rozta a két Co igny grófné: Szil fai
Márta és Te mesi Má ria. Ber si ként
Gál Erika jobb, mint Mes ter Vik tó -
ria. Egri Sán dor ki tûnô ple be jus je -
len ség Mat hieu-ként, ám a hang
olyan ag resszí van egye nes, mint
egy dárda. A bör tönôr pár sza vas
meg je le né sé ben is ke rek jel lem raj -
zot ad Mol nár Zsolt. Él ve zet volt
látni-hal lani Kiss Pé ter kissé bla -
zírt, mély em ber is me ret tel meg -
for mált be sú gó ját.

Kár, hogy az André Ché nier ilyen
mél tat lan elôadás ban ke rült vissza
a re per to árba. Jön nek-men nek majd
jobb és gyen gébb éne ke sek, eset -
leg vi lágsz tá rok, s a je len le giek is
föl ja vul hat nak. Az el sza lasz tott le -
hetôség azon ban nem tér vissza.
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