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Miért fontos ezzel kezdeni? A Mûvészetek Palo tá -
jának Bartók Béla Hangversenytermében – mint a ne ve
is mutatja – hangversenyeket tartanak, nem színházat
játszanak. Teljes operákat is mûsorra tûznek, mint a
világ összes hangversenytermében – koncertelôadás-
ban. (Nem koncertszerûen! A német konzertante vagy
az olasz concertante magyar megfelelôjét jelzôi elôtag-
ként szabályosan egybeírjuk az összekapcsolt szóval,
úgymint koncertmûsor, koncertzenekar, koncertelô-
adás.) Újabban divatba jöttek (nálunk legalábbis, külföl-
di példákat nem ismerek) az úgynevezett félig szcení-
rozott vagy részben szcenírozott produkciók, amelye-
ken az énekesek nem székeken ülnek a kar mesterrel
szemben (s amikor rájuk kerül a sor, fölállnak, hogy
elénekeljék a szólamukat), hanem szabadon mozog-
nak (nincsenek kottaállványhoz kötve, kívülrôl tudják
a szerepet), kapcsolatba lépnek egymással, és bizonyos
számú díszletelem – leggyakrabban vetítés –, illetve
kellék segítségével közelítenek a mû vizuális megjele-
nítéséhez. Ebben az a logika, hogy valamilyen vizuali-
tást az alapfokú koncertelôadás is nyújt, hiszen az éne-
kesek láthatók (sôt, a karmester és a zenekar is), sze-
mélyes jelenlétük sugárzása a kifejezés lényegéhez
tartozik, akár színpadon vannak, akár hangversenydo-
bogón, és mimikájuk, gesztusaik, partnereikre irányu-
ló fizikai megnyilvánulásaik (egy-egy szenvedélyes
kitörés, mozdulat vagy érintés, mondjuk, a „szerelme-
sek” összekapaszkodása) a hagyományos hangverse-
nyen is színházi élményhez hasonló többletet ad hozzá
a zenei élményhez. Ha ez így van, miért ne lehetne a
megjelenítés lehetôségeit minél jobban kihasználni a
koncertelôadásokon? Ki mondja meg, hol vannak a rész-
leges vagy félig szcenírozás határai? Mi az, ami még
koncert, és mi az, ami már színház?

A kérdés nem akadémikus. Fischer Ádám, a buda -
pes ti Wagner-napok életrehívója és karmestere, aki a
tavalyi Parsifal félig szcenírozott elôadásával erôs ze-
nedrámai élményben részesített, elôrevetítette, hogy a
Ring – a Siegfried és Az istenek alkonya jövô nyárra tetô -
zi be a tetralógiát – már teljes értékû operaszínház
lesz, és sokat elárul abból, mit gondol az operajátszás-
ról. A kijelentés második fele különlegesen hangsú-

lyos. Nemcsak azért, mert ma annyian annyifélét gon-
dolnak az operáról – és az ellentétes nézetek megvaló-
sítói valóságos szellemi háborúkat vívnak egymással –,
hogy a káoszban mindig jól jön egy-egy autentikus szi-
lárd pont, hanem azért is, mert Fischert közvetlenül az
idei fél-Ring elôtt nevezték ki a Magyar Állami Ope ra -
ház fôzeneigazgatójává, így az operajátszásról vallott
fölfogása nemsokára a mûfaj reprezentatív nemzeti
intézményének meghatározója lesz (amivel egyébként
a hosszú távú Wagner-napoknak, azaz önmagának csi-
nál konkurenciát).

Volt a MûPa elôadásának egy árulkodó mozzanata.
Christian Franz mint Siegmund A walkür egy „jelene-
ten kívüli” pillanatában leült a székre, és ivott a szék-
lábhoz állított ásványvizes palackból. Ez mindennapos
egy koncertelôadásban, és lehetetlen az operaszínház-
ban. A szituációt bonyolította, hogy a színpad két ol-
dalán elôtérbe állított székek – mindkét darabban volt
belôlük, A Rajna kincsében öt-öt, A walkürben három-
három – egyszerre voltak koncertszékek és színpadi
székek. A szereplôk, ha éppen bent tartózkodtak a
színpadon – nem mindig tartózkodtak bent –, idôn-
ként „koncertszerûen”, idônként „elôadásszerûen”
használták ôket. Elôfordult, hogy várakozó énekesek-
ként foglaltak helyet, elôfordult, hogy szituációban lévô
szereplôkként. Az utóbbira említhetô példák közül az
egyik az, amikor A Rajna kincse isteni hatalmasságai
nyugtalanul, egymással metakommunikálva figyelik,
amíg az óriások a Freia kiváltására összehordott arany-
nyal foglalatoskodnak, a másik pedig, amikor A wal-
kürben a Wotan által lesújtott Hunding úgy pusztul el,
hogy a megfelelô akkordnál lehuppan a székre. (Pár
pil lanattal elôtte Siegmund állva hal meg.) Ebbôl a
szék felfogásból máris megsejdíthetünk bizonyos rende-
zôi gesztusokat, habár a végkövetkeztetés túl korainak
bizonyulna.

De nem álkérdést feszegetünk? Nem mindegy, hogy
amit látunk, koncert-e vagy színház, ha egyszer jó mi-
nôség és élményszerû? Egyfelôl mindegy. Másfelôl
viszont létezik – nemcsak teoretikusan – egy olyan vé-
lemény, hogy a mai agyonértelmezett és „agyonrende-
zett” operaszínházzal szemben „a jövô útja” az egysze rû,
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zokatlan egy kritika elsô mondatában összefoglalni a rezümét, most mégis azt teszem: a Mûvé sze tek
Palotájában rendezett Wagner-napok idei „fél Ringje”, A Rajna kincse és A walkür különleges

élmény. Az elôrehozott értékítéletre a következô mondat miatt van szükség. Különleges koncertelôadás – 
nem operaszínház.
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stilizált, a darabokat „eredeti mivoltukban” interpretáló színpadi fölfogás,
és amit a MûPában láthatunk, az efelé mutat, különös tekintettel arra,
hogy a Wagner-interpretációban mintegy fél évszázaddal ezelôtt Wieland
Wagner úgynevezett új-Bayreuthja éppen a minimálszcenikával újította
meg forradalmian a megelôzô, zsúfoltan naturalista Wagner-hagyományt.
Vagyis a mostani elôadás egy vargabetûvel tulajdonképpen ehhez tér visz-
sza, ami a maga módján, a jelenlegi rendezôi szélsôségek uralma idején
ugyanolyan forradalmi tett.

Ez a vélekedés két okból sem állja meg a helyét. Részint azért, mert nem
mindegy, hogy egy magasan technicizált színpadon hozzuk meg tudato-
san a minimalizált szcenikára vonatkozó (s azt maximális technikai rafi-
nériával üzembe helyezô) döntést, vagy egy színházi technikával nem ren-
delkezô hangversenyteremben küszködjük ki a jobb híján minimaliz-

must. Részint pedig azért – és ez a fontosabb
érv –, mert a jelenlegi elôadás zenei és szín-
házi interpretációja nemcsak hogy nincs egy-
mással egyensúlyban, hanem ég és föld távolságra van egymástól. Fischer
Ádám lenyûgözô karmester, Hartmut Schörghofer közepes rendezô-dísz-
lettervezô. Az elôbbi megteremti az élményt, az utóbbi nem zavarja meg.
Fischer zenedrámát kreál, Schörghofer és csapata – meglehetôsen egye-
netlen színvonalon – illusztrálja. A kettôs hatás – akár a tévéreklámok
svindliszövegeiben – valójában egyetlen forrásból, a zenébôl érkezik, a
rendezés csupán vizuális asszociációkat kelt, amelyek jobb esetben egy le-
hetséges változatot képviselnek a képzettársítások végtelenjébôl. Vezér ké -
pek rôl van szó, amelyek korántsem alkotnak olyan koherens dramaturgiai
rendszert, mint Wagner vezérmotívumai, de a nézônek segítenek eliga-

zodni abban, hogy mit gondoljon a
mûrôl.

Koncertelôadás – képi vezérmotí-
vumokkal.

A zenekari hangzás nem olyan
puha és kiegyenlített, mint Bay -
re uthban – az összehasonlítást a
mér  cét magasra tevô Fischer pro-
vokálja, és az elôadás külsôségei, a
kezdési idôpontok, a csaknem bay-
reuthi hosszúságú szünetek, a fel-
vonáskezdések elôtti fanfárok is a
kulthelyet mímelik –, de az akusz-
tika elônyei másfelôl szembeszökô-
ek, különösen az erkélyrôl. A hang-
zásbeli szélsôségek, a diadalmas
forték és a pianissimók itt különle-
ges dinamikai különbségeket hoz-
nak létre – az utóbbira a legszebb
példa A walkür Tavaszi dala, amit
Christian Franz leheletfinom, ben-
sôséges intonációval adott elô, úgy,
ahogy operaszínpadon valószínû -
leg elképzelhetetlen. A Rádióze ne -
kar, amely Kovács László irányítá-
sával erre az alkalomra tanulta be a
darabokat, Fischer bámulatos mu-
zikalitásának, vivôerejének és drá-
mai érzékének köszönhetôen való-
sággal szárnyalt, s még a (nem túl
nagy számú) gikszereket is feled-
tette. A zenekari alap megágyazott
az énekeseknek, akiknek egy része
magasan kvalifikáltnak mondható,
és szerepét érezhetôen a legjobb
helyeken, a legjobb mesterek által
edzette – Christian Franzot alkal-
mam volt Bayreuthban látni-halla-
ni mint Siegfriedet a tetralógia zá-
ródarabjaiban –, más részük, mint
A walkür Wotanját éneklô lengyel
Thomas Konieczny (Fischer „fölfe -
de zettje”) vagy Freiaként Hercze -
nik Anna, az elhivatott utánpótlást
képviseli. A mi Fricka nagyasszo-
nyunk, a Bayreuthot is megjárt
Németh Judit már több mint ígéret
– beteljesülés. Ô, akárcsak az elsô-
rangú Hanna Schwartz (Erda), a
há  rom felvonás alatt hôsnôvé fel nö -
vô lélekérzékeny Michaela Schus ter
(Sieglinde), a drabálisan nôies Lin -
da Watson (Brünnhilde), de min-
denekelôtt az intellektuális provo-
katôr Christian Franz (Loge), s még
nála is inkább az ösztön feláldozá-
sát a hatalomért döbbenetes sû rû -
séggel ábrázoló Hartmut Wel ker
(Alberich), az énekesteljesítmény-
be kódolta a jellemet – a vo ka li tás ba
a kifejezést –, ahogy az ope rában kell.
Ez nem mindig sikerül olyan köny -
nyen, mint – mondjuk – Wal ter Fink-

Alberich (Hartmut
Werker) a rajnai sellôkkel 
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    nek, akinek roppant testi terjedelme
és bôdült basszusa Hun ding ként
„pôrén” is elég ahhoz, hogy borzon-
gást kelt sen a figura iránt. A Wo tant
A Raj na kincsében éneklô James
Johnson viszont önmagában nem
bûvöl el sem a hang mi nô ségével,
sem az aurájával, és amikor nyak-
kendôjét meglazítva, ujját szalon-
kabátjának akasztójába dugva és a
ruhadarabot a hátára vetve – kvázi
a neki gyûr kôzô le zser ség állapotá-
ban – figyeli Loge ôt szolgáló ügy -

ködését, akkor nem a hétköznapjai
között ôrlôdô, hatalmából kivetkô-
zött fôisten jelenik meg, csak egy
szikár, öregedô, vállalkozásáért ag-
gódó felügyelôbizottsági tag. 

Ez rávilágít az elôadás alapprob-
lémájára, amelyre – kisé frivolan
fo  galmazva – a „mindent kétszer
mond, kétszer mond” Karinthy-

formula jellemzô. Néha háromszor. A rajnai sellôk részint az incselkedô
énekesnôk, részint pantomimes dublôzök, részint vetített víz alatti úszó-
nôk. Brünnhildének – noha ô maga is transzcendens lény – szintén van
egy transzcendentális-spirituális mása, puhán és mégis katonásan kore-
ografált vékony táncoslány, slafrokban; néma mozdulatokkal hívogatja
Siegmundot a Wal hal lába, miközben az „igazi” Brünnhilde oldalt, sötétbe
burkolózva énekel. Loge pandanja vörös frakkos musichall-konferanszié –
ô is csak táncos –, aki egy bár vagy mulató „lángnyelvzenéjére” szórakoz -
tat ja a közönséget, és mivel több alkalommal megjelenik (mindjárt A Rajna
kincse legelején, mielôtt elindulna a zene), a cselekményt mozgató, iste-
nek fölötti spirituális fôhatalomnak látszik. Ezeket a rendezôi gesztusokat
nehéz értelmezési rendbe állítani; néha gondolatnak, néha technikai se-
gédeszköznek tûnnek föl. Az óriások – Fasolt és Fafner – megjelenítése

például különbözô tételekbôl tevôdik össze. A statikus énekes basszisták
mellett – mögött – megjelenik két, hosszú rúdra szerelt bábfej (fel tudják
vonni a szemöldöküket), a rudat, mint a klasszikus japán színház némely
válfajában, „fekete emberek” mozgatják vagy rögzítik, másik fél tucat sta-
tiszta pedig hatalmas gipsztenyeret hordoz körül különösebb invenció
nélkül („játéka” annyi, hogy egy Freiának szánt virágcsokor van benne,
más alkalommal pedig Loge gunyorosan a „tenyérbe mászik”). Ezekkel a
technikákkal nem az a baj, hogy „eklektikusak”, hanem hogy eltérô mi-
nôségûek. A nibelungok koreográfiája és jelmeze egyfelôl amatôr tánc-
csoportot idéz, „másik alakjukban”, vetítve kavargó fekete árnyékfigurák-
ként sokkal félelmetesebbek, és amikor arról van szó a szövegben, hogy el-
takarják a fényt, akkor fokozatosan elsötétítve csakugyan hézagtalanul
telítik a teljes képernyôt.

Michaela Schuster (Sieglinde) 
és Christian Franz (Siegmund) 
A walkürben a Loge-pandannal
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Ideje elárulni, hogy a díszlet alapeleme – egy belül-
rôl átvilágítható, világításváltással a legkülönbözôbb
lurex fényekben pompázó, vibráló, izzó ferde platón
kívül – az a körülbelül tizenöt méter hosszú, három
méter magas, lamellált ekrán, amely valóban sokat
tud. Nyitható „ajtói” átjárhatóak, teljes felületén kom-
puteres videotechnikával mozgóképeket tud megjele-
níteni, üvegszerûen láttatni képes, aki mögötte áll, és
alkalmas árnyjátékra is. A díszletelemek is különbözô
nívón mûködnek. A kivilágítható plató csodás és a ze-
nedrámai hangulatnak megfelelô hatásokra képes, de
térelemként használata eldöntetlen; Alberich például
hol megmássza, a sellôket üldözendô, hol megkerüli
ugyanezen célból. Az ekrán olykor remek dolgokat
mû vel, meg tudja jeleníteni a mesés-fantasztikus ké-
peket, a Walhallába hurcolt halott hôsök például a kép-
mezôben úszó-lebegô-kavargó pálcikaemberkék, aki-
ket a walkür-árnyak idônként úgy oldalba taszajtanak,
hogy messze repülve, hirtelen rövidülésben el is hagy-
ják a látható teret. A walkürök „táncegyüttese” más-
részt kézben tartott lófejekkel produkál lineáris kore-
ográfiát; korábban, A walkür elsô felvonásában pedig
két csoportra oszlik, a Siegmund-párt farkasfejû
(„Wölfing”), a Hunding-szekta – mi más lehetne? –
kutya. Az, hogy Freia árnyalakját az ekrán mögött lát-
hatóan töltsék föl az óriások által követelt arannyal,
pontos illusztráció; ugyancsak utolérhetetlen, hogy a
ködsüveg varázsától sárkány alakot öltô Alberich feke-
te árnya amorf szörnyeteggé növekszik, amelynek
mindamellett emberformája van – ennél jobban nem
is lehetne ábrázolni az emberbe bújt állatot. Az viszont
már kiegészítô táncmetafora, hogy mialatt Wotan a hét -
alvásra kötelezett Brünnhildétôl búcsúzik, a lányt két,
karóval jött s fekete varjakat hordó pantomimes járja
körül folyamatosan – ez az az eset, amikor látunk karón
varjút –, föltehetôen vészjósló metaforaként. A fekete
madarak metaforája vetítésként többször is elôjön, re-
pülô rajban fenyegetôen árasztják el a képernyôt. Két
át tû nés is a végpusztulást vetíti elôre, A Rajna kincsé-
ben a derûsen zöldellô isteni hegyvidék, A walkür-
ben az enyhe szélben fodrozódó derûs liget válik rom-

várossá – kérdés, hogy ez az elôrehozott mementó
nem túl korán idézi-e be a tetralógia végét. Még az is
lehet, hogy nem – hiszen a zene hasonló motívumai is
egyre sûrûsödnek, ahogy elkomorul a történet.

Legjobban akkor járunk, ha nem igénylünk követke-
zetességet vagy értelmezést, hanem engedünk az ad
hoc asszociációk vonzerejének. Ha azt gondolnánk,
mindjárt az „elôeste” elsô akkordjainál, hogy rólunk
lesz szó, mert a képernyôt „feltöltô” habos Rajna aktu-
ális környezetszennyezôdési konfliktusra (netán a
Rábára) utal, el kell ejtenünk a gondolatot, mert a fi-
náléban megjelenik a „kék Duna”, a benne úszkáló
sellôkkel, közvetlenül a Mûvészetek Palotája alatt,
melynek tetôzetére kilépve és Budapest panorámájá-
ban gyönyörködve indul el Wotan a Walhallába. Illetve
nem indul el, az istenek bevonulása elmarad, a diadal-
mas menetelés zenéje alatt a szereplôk csöndben ki-
osonnak a színrôl, amely üres marad. Ám tévedünk, ha
úgy véljük, hogy ez mondani akar valamit; jobban já-
runk, ha az idei pécsi színházi fesztivál válogatási mi-
értjére adott varázsszót alkalmazzuk, miszerint arra a
kérdésre, hogy ez vagy az miért került a programba, a
válasz: csak. És mindenki kiválaszthatja, ami neki tet-
szik. Vagy nem.

Empatikus nézôként nem kívánok stiláris egységet,
ha a szándék nyilvánvalóan az ellenkezôje. Nem zavar,
hogy Wotannak van dárdája (megkönnyíti az énekes-
nek a kézhasználatot), de a kard a lurex platóba be-
ágyazva fekszik, és idônként kivilágítják. Értékelem,
hogy a Walhalla elkészültét a képernyôn beforgó ha-
talmas építkezési emelôdaru jelképezi – mindenki
gondoljon alá, amit akar. (Bár utána alám gondolják
Budapestet.) A Rajna kincse zsúfoltabb és eklektiku-
sabb meséjéhez a vezérképeket is válogatatlanabbul
adagolják; A walkür vizualitása sokkal letisztultabb, de
hát maga a történet is az. A testvérszerelem „mögött”
az ekránon óvatos részletekben kibontakozó virágzó
természet nem tolakszik elôre, csak aláfest. A tûzva-
rázs végén fölperzselôdô vetített világ a lángok alatt el-
hamvadó utolsó levéllel a totális pusztulást jósolja
meg elôre.

Mi lesz itt Az istenek alkonya fináléjában? (Jó, tudom,
az összeomlás utáni reménysugár.) 

Thomas Konieczny (Wotan) a walkürökkel 

F e l v é g i  A n d r e a  f e l v é t e l e i


