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O P E R A

Persze ha most nem Verdit hallunk is, azért mégis –
halljuk Verdit. Fülünkben csengenek az ô dallamai, je-
lenetrôl jelenetre beugrik, mit komponált meg ô eb-
ben a történetben, mit tartott ô fontosnak. S Nicolait
nézve talán nem is Verdi zenei lángelméje hiányzik
leg inkább, hanem dramaturgiai zsenialitása. Falstaff
és Ford (akit itt Fluthnak hívnak) például Nicolainál pa-
rádés kettôst énekel, kicsit Donizetti nevezetes hada-
róduettjére emlékeztet a muzsika és a szituáció, no
meg a hatás is. A basszus meg a bariton strapás, ám
hatásos mozgással – egy-egy stokedlivel szökdécselnek
végig a színen – képezi le a ritmust s tempót. De hát a
finnyásabb operarajongónak nagyon hiányzik az a két-
értelmû viszony, amely Verdinél olyan feledhetetlen, s
nem utolsósorban a megcsalt férj tragikomikus mo-
nológja. Nicolai mulatságos perceket szerez, amikor
Falstaff bejárónônek álcázva próbál menekülni a föl-
bôszült férj elôl. Verdi ruháskosárba bújt lovagja vi-
szont onnan énekli keserveit, s a szerzônek a hagyo-
mányos vígjátéki szituációnál sokkal fontosabb méltat-
lan helyzetbe került hôsének lelkiállapota. Szóval
Verdi akkor is jelen van, ha most nem ôt játsszák.

Szegény Gregor József jó féléve meghalt ugyan – de
persze él. Elevenen él személyisége, hangja, alakításai-
nak zamata. Bizony nem irigylem utódait, akiket
mind untalan hozzá hasonlítgatnak, különösen egy
olyan szerepben, amely minden másnál jobban kötô-
dik Gregor személyéhez. Ô mindkét zeneszerzô Fal s -
taffját elénekelte, Gábor Géza alighanem beéri Nico -
laiéval, Verdi bariton szólama túl magas számára.
Gregor is alaposan megdolgozott érte, de Falstaff figu-
rája nagyon megvolt benne. Nemcsak hastömésre
nem volt szüksége, valahogy lelkileg is tökéletesen ô
volt ez a néha lódító, kiöregedett trubadúr, akit idôrôl
idôre maga alá gyûr az élet, de soha nem hagyja el az
optimizmusa, és legvégül mindig gyôzelmesen keve-
redik ki az eseményekbôl.

Márok Tamás

Verdi híján, Gregor nélkül
O T T O  N I C O L A I :  A  W I N D S O R I  V Í G  N Ô K  

em Verdi Falstaff címû lírai komédiáját mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház operatársulata
legutóbb, hanem Otto Nicolai A windsori víg nôk címû vígoperáját. Nem egy nyolcvanéves bölcs 

aggastyán mûvérôl van szó, hanem egy harminckilenc éves komponista alkotásáról, jóllehet mindkettô -
jüknek ez az utolsó operája. Az idôsödô lovagot pedig nem Gregor József énekelte-alakította, hanem 
Gábor Géza. Ezt a néhány evidenciát azért fontos leszögezni, mert a publikum hajlamos megfeledkezni róluk.

Andrejcsák István (Fluth úr) 
és Gábor Géza (Falstaff) 
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O P E R A

Nicolai Falstaffja korántsem ilyen sokrétûen jellem-
zett alak. Hiányzik belôle a lelki nemesség, a melan-
kólia. Mindez nincs beleírva a zenébe. És teljességgel
nélkülözi a filozofikus hajlamot. Verdi a csodálatos
Becsület-monológot komponálja számára, s még a III.
felvonás elején egy másikat arról, hogy milyen gaz a vi-
lág (Mondo ladro). Nicolainál csak egy egyszerû Bordal
jut a lovagnak, a muzsika sem vonzónak, sem daliás-
nak nem ábrázolja, egyszerûen csak egy öregedô ivó-
bajnoknak. Bár nem láttam Gregort ez utóbbi szerep-
ben, de tökéletesen el tudom képzelni, hogy elbûvölô
személyisége azonnal betöltötte a színház terét, szín-
padon és nézôtéren azon nyomban mindenki megsze-
rette. Ô megemelte a figurát, azonnal karaktert és
fényt adott neki. 

Gábor Gézának nehezebb dolga van. Belôle nem süt
a „falstaffság”, neki a nagy drámai basszus figurák áll-
nak jobban. Jó úton indul el: teljesen másféle alakot
képzel el, mint amilyet Gregor lénye sugallt, és azt a
zenébôl próbálja kibontani. Ebben az esetben azt
mondhatnánk: az orgánum jelentôsebb, mint amire
szükség volna. Gábor ugyanis félnótás, részeges „vén
kecskét” formálna, aki azért még megnyalná a sót, de
ha ez nem sikerül, akkor sem bánkódik túlságosan..
Következetesen, ízléssel, odaadóan játszik, csak az ala-
kítás centrumát, a személyiség középpontját nem lát-
juk, amelybôl nézve minden cselekedete érthetôvé vál-
na. Vajon Nicolai partitúrájából hiányzik, vagy a fiatal
basszistából?

Amúgy a rendezô Toronykôi Attila finoman kibab-
rált a publikum konzervatív részével. Minden valódi
lesz, semmi modernkedés, ígérte – s megkönnyebbült
sóhaj volt a válasz. A díszlet tényleg a valódi helyszí-
neket formázza – csak épp fotókkal. A képes kockákból
rugalmasan épülnek föl a különbözô színek, a forgó-
színpad pedig gyakran visszájára fordítja ôket. A meg-
oldás egyszerre realista és finoman stilizált. Gye rek -
korunk játék kockáit idézi, amelyeknek mind a hat ol-
dalán más mese látszott, s ha ügyesen forgatta ôket az
ember, a jelenetek maguktól „elôjöttek”. Nem tudom,
Toronykôi játszott-e effélével hajdan, de rendezése
esze rint mûködik. A jelenetek természetesen bonta-
koznak ki egymásból, nem kell mindegyiket az ala-
poktól fölépíteni. A nyitány végén Falstaff csücsül a
súgólyukon, háttal nekünk, s két levelet szignál. A két
többméteres pergamen s rajtuk az írás szemre is pon-
tosan megegyezik. Furcsa ez a grandiózus szerelmes
levél, hisz titkos üzenetet az ember apró cédulára szo-
kott firkantani, amelyet könnyû eldugni. Az arányté-
vesztés nem véletlen: a túlzás a figurák jellemzésének
alapvetô eszköze. Ha már Falstaffnak óriási pocakja
van, mindenkinek valamije legyen nagyon nagy! –
adta ki a jelszót a rendezô. Fluthnénak a hátsója,
Reich nének pedig a melle terebélyes. Mindez szinte
természetesen adódik: nôiségüket, termékenységük
dombjait hangsúlyozza, dübörögnek a hormonok, kó-
dolva van a gáláns kaland. Amikor végigolvassák elôbb
a nekik, majd a másikuknak címzett levelet, fölhábo-
rodva tépik szét az üzenetet. Ám Fluthné öntudatlanul
magára tekeri a levélcsíkot, mint valami végtelen stólá-
ba burkolózik bele, s ezzel félreérthetetlenül jelzi,

hogy a szíve egészen mást mond, mint a szája, fülétôl
sarkáig szó szerint benne van a liezonban.

Fluthnak hatalmas lába van. Ez esetben gondatlanul
tanulmányozták az orvosi lexikont, hisz keze, orra,
füle – azaz a látható felületek – normális méretûek, hol -
ott a makromegália nevû kórképben a test összes
„nyúlványa” hatalmasra nô. Ennek ellenére a „nagy
botos” Fluth felesége ugyanúgy kielégítetlen, mint a
nyomorék, „botozó” Reiché. A darab címe világosan
utal arra, hogy a szerzô nem Falstaffot, hanem a két ki-
kapós menyecskét állítja elôtérbe. Az ifjú Wittinger
Gertrúd és Tóth Judit jókedvvel komédiáznak, ám
Vajda Júlia és Szonda Éva, a szegedi opera két tehetsé-
ges mûvésznôje, aki az évtizedek folyamán a Kerényi
Miklós Gáborral, Békés Andrással, Galgóczy Judittal,
Kovalik Balázzsal, no meg Obertfrank Gézával, Pál
Tamással való közös munkálkodás során szerezte ta-
pasztalatait, ellenállhatatlanabb. Elszántságuk roman-
tikája, mely egyben groteszk is, a fölháborodás, mely-
ben képmutatás és hazugság bujkál, nôi és énekesi di-
adal és örömünnep. 

A szerelmespárnak semmije sem túlméretezett.
Merényi Nicolette hamisan énekelte Annuskát, és így
tisztán eljátszania is nehéz lett volna. Dér Krisztina
pontosan hozta a hangjegyeket, költészet is volt benne,
de a színpadon inkább Fluthnénak hatott. Rácz Rita
ideális megoldás a szerepre, kár, hogy csak a sokadik
elôadáson kapott lehetôséget. A tehetséges Kóbor Ta -
máson igen fiatal kora ellenére máris az elsô hangi krí-
zis nyomai mutatkoznak. Pedig Fenton igazán nem
megerôltetô feladat. Elbûvölô áriáját egyszer sem tud-
tuk felszabadultan élvezni. Kelemen Zoltán franciata-
nárra veszi dr. Cajust, az énekkaros Tóth Péter eltökélt
butaságával mulattat. Molnár László karmester biztos
kézzel irányít. 

Egészen jó opera, egészen jó elôadás. Biztos a mu-
zsikálás, helyén van a fôszereplôk többsége. Csak a szí-
vünkbe nem lopja be magát. 
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