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– Ön Robert Ward A salemi boszorkányok (The Cru-
cib le) címû operáját rendezi a Mezzo Televízió operaver-
senyén. A salemi boszorkányok sok mindenrôl szól(hat):
a tömeghisztériáról, az egyéni bátorságról, a szexuális
túlfûtöttségrôl, két ember (Proctorék) egymásra ébredésé-
rôl, a mai politikai viszonyokról stb. Önnek mirôl szól?

– Fôleg a tömeghisztériáról. Hogyan válik egy ilyen
ôrület abból, hogy neked, mondjuk, bordó szemüve-
ged van, nekem meg nincs. Másrészt, ha külföldön
rendez az ember, szembesül azzal, hogy ami itthon
természetes gondolat, érthetô jel, az máshol másképp
mûködik. Meg kell találni, hogy ami engem érdekel,
az ott mennyire érthetô, mennyire talál közeget.
Egyébként a darabot New York-iak választották, nem
nekem kellett megtalálnom, hogy ott mi az érdekes.
A közönség „elvárásaival” pedig nem foglalkozom.

– Miller inkább a társadalmi-politikai vonatkozást eme-
li ki, Ward az egyéni, belsô harcra koncentrál.

– Az opera, húzásokkal, átszerkesztéssel ugyan, de
mégis majdnem hajszálpontosan követi a drámát. Én
akkor nyúlok egy darabhoz, ha valami zsigeri élményt
találok benne.

– Ebben az esetben mi a zsigeri élmény?
– Olyan helyzetben és világban élek, hogy soha nem

lehet tudni, mikor kibôl lesz jó és kibôl lesz rossz.

Ez itt ma, Magyarországon rendes napi szorongássá
vált. Mindig az a fontos, hogy legyen a darabhoz egy
saját, szubjektív hozzáállásod – ez nálam fôleg érzel-
mi. Ha ezt pontosan érzékeltetni tudom, akkor érthe-
tô lesz, és hat – függetlenül attól, hogy a bemutatás he-
lyén, New Yorkban vagy az európai szórású Mezzo né-
zôinek környezetében éppen elôfordul-e ilyesmi.
Valamit mindig közvetítesz a saját országodból, hi-
szen abban élsz.

– A Dicapo Opera Theatre igazgatója azt mondta, hogy
„hihetô elôadás” kell. Mindkét szerzô, Miller is, Ward is a
félmúlthoz tartozik – még nem klasszikus, már nem kortárs.
Néha ezt a legnehezebb hihetôvé, átélhetôvé és élvezetessé
tenni. Hogyan lehet ebbôl „hihetô elôadást” kihozni?

– Ez nem érdekel. Az érdekel, milyen a történet.
Ha a sztori erôs, akkor abba bele tudod tenni a mai
helyzetet. Nem a mobiltelefontól, a látható külsô kellé-
kektôl lesz valami mai, kortárs elôadás, hanem attól,
ahogyan, mondjuk, két ember viszonyát elemzed.
Mered-e végletesen elemezni, abból a helyzetbôl kiin-
dulva, amelyben te magad élsz.

Az Armel Produkció – a Szegedi Szabadtéri Játé kok -
kal, a Pannon Filharmonikusokkal és a Mezzo Tele ví -
zió val közösen – évente megrendezendô operaver-
senyt és fesztivált kezdeményezett, melynek célja
komplex, zenei és színészi képességekkel rendelkezô
fiatal elôadók felkutatása. Ennek keretében évente öt
produkciót hoznak létre – négy külföldi és egy magyar
operaházban –, amelyek fôszerepeire pályázatot hir-
detnek. A külföldi elôadásokat a tervek szerint magyar
rendezôk állítják színre (ez az idén egy helyen válto-
zott), a magyar elôadásokat külföldiek, és a verseny
második fordulójában ôk választják ki produkcióik fô-
szereplôit az elsô forduló szakmai zsûrije által tovább-
juttatott versenyzôkbôl. Az idei elsô két forduló koráb-
ban lezajlott, a harmadik fordulót – a döntôt – novem-
ber 3. és 17. között rendezik az öt opera elôadásával a
Szegedi Nemzeti Színházban. (Elôtte mindegyik szín-
re kerül az anyaszínházban.)

A versenyprogram: Francesco Cilea: Adriana Lecouv-
 re ur (Szegedi Nemzeti Színház, rendezô: Michael
Sturm); Gershon Kingsley – Michael Kunze: Raoul
(ôsbemutató, Theater Bremen, Németország, rendezô:
Julia Haebler); Robert Ward: A salemi boszorkányok
(Dicapo Opera, New York, rendezô: Alföldi Róbert);
Benjamin Britten: Lucretia meggyalázása (Balti Opera,
Gdańsk, Lengyelország, rendezô: Telihay Péter);
Hein  rich Marschner: A vámpír (Rennes-i Opera, Fran -
ciaország, rendezô: Balázs Zoltán).

A díjkiosztó gálát élô adásban közvetíti az MTV és a
Mezzo Televízió. A nemzetközi zsûri két díjat adomá-
nyoz: a legjobb nôi és a legjobb férfi elôadónak, akik
ezután felkérést kapnak egy operajelenetekbôl álló
közös mûsorra a fesztivál által kijelölt operaházban.
A koncertet szintén közvetíti a Mezzo TV.

Interjúsorozatunkban elôzetes beszélgetésre kértük
az öt rendezôt.

Nemzetközi operaverseny és fesztivál

Salem, 
Magyarország
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– Az opera zenei mûfaj, nem zenés színház. Nem szín-
darabról van szó, hanem operáról. 

– Ha azt kérdezi, melyik a fontosabb a darabban, a
színház vagy a zene – egyik sem. Én mint nézô elsô-
sorban zsigeri, érzelmi élményt várok egy elôadástól.
A zsigerre ható dolgok közül a zene tud a legkomple-
xebben asszociatív módon mozgatni. Hallasz egy zenét,
elindul az agyad és a lelked. Szabadabban tud rád hat-
ni, szabadabban tudsz rá reagálni. Ez a zenei mûfaj áll
a szívemhez a legközelebb. De ettôl még az opera ab-
szolút színház, nem jelmezben elôadott oratórium.
A verseny egyébként sem énekverseny, hanem pro-
dukciók és operai elôadómûvészek versenye.

– Azt szokták mondani, „a zenébôl kell kiindulni” –
hogy ez pontosan mit jelent, az kellemesen meghatározat-
lan marad. Itt a zene is kicsit „félmúlt”, ebben az ötvözet-
ben van spirituálé, popsong, blues, egyházi zene, Gersh -
win, Copland, Purcell, Debussy, ellenpont; tonális zene, de
átnyúl az atonalitás felé. Mennyire „indul ki” ezekbôl?

– A zene itt nagyon pontosan próbálja lekövetni a
Miller-dráma hangulatát. Arról beszéltünk a karmes-
terrel, hogy ez itt nagyon lineárisan és párhuzamosan
megy. Egyszerûen fogalmazva: egyáltalán nem biztos,
hogy ha egy szomorú, fájdalmas zene szól, azt nekem
fájdalmasra, szomorúra kell rendeznem, sôt. Mert et-
tôl egy idô után nagyon erôsen követhetô lenne. De ha
megpróbálok feszültséget létrehozni a zene és a jele-
net között, akkor egymást erôsítik. (Egyébként ez a
zene olyan értelemben wagneri, hogy nincsenek ben-
ne zárt számok, hanem elkezdenek hétkor énekelni,
és tíz körül abbahagyják.) Például amikor Proctor és
Proctorné otthonosan, feszülten, de egymást tisztelet-
ben tartva kommunikálnak, lehet, hogy Proctorné vég-
letesen, erôs tempóban fog valami olyasmit csinálni,
aminek hangja, zaja van, és teljesen más a lelki alapja,
mint, mondjuk, a zenének ez a fojtottsága.

– Ki az úr az (opera)háznál, a karmester vagy a rende -
zô? Elvileg persze mindkettô „a mûvet akarja szolgálni”.

– Normális esetben, ha nem pozícióharcra használ-
ják az elôadást, ezzel az égvilágon semmi baj nincs.

– Pedig van rá példa, és érthetô is: mindkettônek erôs el-
képzelése van a darabról, s nem feltétlenül ugyanaz.

– Eötvös Péter, aki nem akárki, ott ült négy napot a
zenekari árokban, és hagyott próbálni. Meg tudtuk be-
szélni, ha valamit másképp láttunk, máshogyan sze-
rettünk volna. Normális, nyitott, alkotó embereknél
mindez egymás tiszteletén múlik, és azon, hogy elô -
zôleg hogyan dolgoztak össze. Meg kell egyezni. Én ta-
lálkoztam a karmesteremmel. Ki fog derülni, hogyan
tudunk együtt dolgozni. De ha a rendezô meg tudja
mutatni a partitúrában, hogy mit miért gondol úgy,
ahogyan, akkor nem lehet probléma. Jó esetben a zene
nagyon erôsen együtt van a történettel, a helyzet föl
van rakva. Van szöveg, és van konkrét helyzet.

– A kortárs operánál az élô zeneszerzô is „bonyolíthatja” a
dolgot. Ebben az esetben a kilencvenegy éves Robert Ward va-
lószínûleg nem fogja bonyolítani. 

– Mindez személyiség kérdése is. Az origó a fontos.
Mindjárt az elején ki kell derülnie, hogy megvan-e a
közös pont, és ha nincs, jobb annyiban hagyni az egé-
szet. Én remélem, hogy Ward eljön az elôadásra. 

– Ön sok kortárs zenét hallgat?
– Igen, és nem háttérzeneként. Ha zenét hallgatok,

akkor nem csinálok mást. Sokfélét hallgatok, Duruflé tôl
Pendereckin át Eötvösig, Kurtágig. Kedvenceim nin-
csenek. Ezt az operát is hallottam már, egy viszony lag
régi lemezrôl. Nagy anyag. Nagyon észnél kell lenni,
hogy az ember hogyan közvetíti. A lemezen szerintem
a kelleténél lassúbbak a tempók. Errôl már beszéltünk
is a karmesterrel. Mindketten szeretjük ezt a zenét.

Operát a Mezzón szoktam nézni. Egyébként a leg-
nagyobb operaélményem – valóban függetlenül attól,
hogy én részt vettem benne – a Miskolcon egyszer ját-
szott Kékszakállú, mert amit ott Polgár László és
Wiedemann Bernadett csinált, az lenyûgözô volt.
A versailles-i rendezés után nagyon elkezdtem nézni a
Mezzo barokk operáit, elkezdtem élvezni a barokk ze-
nét. Élô opera-elôadást már régen láttam.

Hál’ istennek mindenfélét csináltam már, kortárst,
barokkot, Verdit, ezt a marcipános Gounod-t, s ez
mind arra jó, hogy megtanuljam hallgatni az operákat.
Szerintem azt hívják zenei mûveltségnek, amikor az
ember, bármilyen formában, foglalkozik az adott ze-
nével, s ettôl kinyílik egy újabb ajtó a fejében. Elindul
abban a korszakban. Ez persze munka – bele kell ten-
ni egy kis melót abba, hogy eljusson ahhoz a zenéhez.

– A salemi boszorkányokat 1995-ben már adták a
Dicapóban. Azt írják róla, hogy a darab állandó vetélke-
dés a színpad, az énekes és a zenekar között. Állítólag ré-
mesen bonyolult – huszonegy énekelt szerep és két óra…

– Megvan az majdnem három is… Nehéz, valóban,
mert a sok énekes nem kórus, hanem sok különálló,
saját szólammal rendelkezô szereplô, akik hol tömeg-
ben, hol egymagukban énekelnek. Elôfordul, hogy hu-
szonnégy ember van a színpadon.

Úgy fogok hozzá, mint mindig: megvan a tér, meg-
vannak a ruhák, és akkor nekiállok a partitúrának. Min -
dent beírok, ütemre, hangra pontosan. Iszonyú kevés
idônk van, úgyhogy teljesen kész elképzeléssel kell ne-
kiindulni a próbáknak. A prózai elôadásoknál is nagy-
jából így csinálom, de operánál végképp. Ott a zene
miatt nem lehet improvizálni. Kitalálsz magadnak egy
saját szemszöget, prizmát, azon kell végigmenni.

– Ön csak négy fôszerepre választott mûvészt. A többie-
ket ki, mikor válogatja?

– A többiekrôl is kaptam felvételeket, képeket, bele-
szólhatok.

– A válogatást megalapozó workshopokon minek alap-
ján választott? Milyen gyakorlatokat csináltak, miket éne-
keltek?

– Engem az érdekelt, hogyan tudok a szereplôvel
dolgozni. Hogyan reagál, ha váratlanul azt mondom
neki: öleld meg, nyúlj hozzá, fordulj oda. Pici helyze-
teket csináltam, amelyek esetleg, de nem feltétlenül,
rímeltek a darab bizonyos helyzeteire. De nem ez volt
a lényeg, hanem az, hogyan tud az illetô figyelni a má-
sikra, zavarba jön-e attól, hogy közel kell mennie hozzá,
érti-e, amit mondok, odaadja-e magát a partnerének.
Az ember esetleg elképzel magának egy bizonyos test -
alkatú és karakterû szereplôt, azután… találkozik konk-
rét emberekkel, akik közül valaki meg tudja gyôzni ar-
ról, hogy ô lesz jó erre a figurára. Személyiségeket néz-
tünk meg. Nem is feltétlenül ebbôl az operából
énekeltek, hanem bármibôl, vagy éppen halandzsázniuk
kellett. Én is benne voltam a gyakorlatokban. Le szed tük
az egészrôl a versenyréteget – dolgoztunk. Nem vol tak
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elôre kidolgozott gyakorlataim. Amikor ott állt elôttem
a konkrét ember, akkor derült ki, hogy mit aka rok kér-
dezni tôle. Nagyon jelenidejûen történt a dolog. 

– Milyen színpadkép van a fejében?Peter Brook Don
Giovannijában két pad és egy korlát volt a díszlet. Pon nel le
látványai nagyon strukturáltak, stilizáltak, zsúfoltak.
Kovalik Balázs azt mondta, többek között a kortárs tánc
hatására lépett az egyszerûség felé. Christine Dormoy,
Tihanyi Anyaistenének francia rendezônôje is sokat sze-
ret a képzeletre hagyni. Itt milyen lesz a színpadkép?

– Egy fekete tér. Talán lesz valami matéria, valami
kosz, amibôl folyamatosan egyre több kerül be a szín-
padra. Olyan teret akartam, amit nem kell nagyon épí-
teni. A „szoba lent – szoba fent” helyzetet úgy akarom
megoldani, hogy legyen egy olyan gödör, amibôl hol
csak a fej látszik ki, hol ki lehet lépni belôle. A szín-
padkép és a felfogás azzal is összefügg, hogy az ember
mennyi mindent csinál. Megpróbál egyre sallangmen-
tesebben fogalmazni, sûrítve, kevesebb konkrét esz-
közzel, pontosabban. Tértisztulás. Szívesen vállalom
az üres teret. Eddig az volt, hogy „üres, persze, de azért
rakjuk egy kicsit körbe ezzel-azzal…”.

– Ez talán egyfajta ingamozgásként is mûködik.
– Ez jó kifejezés, mert valóban – egész egyszerûen

megunod magad, besülsz magadba, ha nem változ-
tatsz. Volt olyan, hogy azt mondtam: igen, ez lett vol-
na az eredeti elképzelés, és akkor most felejtsük el az
egészet, és rakjunk be négy széket. Kényszerítem ma-
gamat arra, hogy máshogyan lássam – hogy ne unjam
meg saját magamat...

– Fontos, hogy kinek rendez? Európában (szerencsére)
valamelyest érzékelhetôek a nemzeti karakterek az opera-

rendezésben, felfogásban; felismerhetô a német, olasz, an-
gol, francia (vagy németes, olaszos stb.) stílus. Ha valaki
Németországban/nak rendez, az ösztönösen elindít egy-
fajta gondolkodást.

– Ez a kérdés nem létezik számomra, nem is tudom
mihez kötni. Ha érzékelném az efféle helyi „elváráso-
kat”, biztosan az ellentétes módon rendeznék. A kö-
zönség persze fontos. De ezt a darabot nem olyan bo-
nyolult megfejteni, ezt ismerik és értik. Ha nekem si-
kerül átvinni azt a zsigeri szorongást, akkor jó.

– Mit tanult a saját rendezéseibôl?
– Nem tudom. A Gounod volt az elsô, mindent meg

akartam mutatni, de mégse nagyon klasszikusan. A Kék -
szakállúban mámor volt a két emberrel dolgozni, lé-
pésrôl lépésre megrendezni, nem nagy színpadi kép-
pel, hanem a két énekesbôl kiindulva – de ehhez kel-
lett két olyan mûvész, akik a hajszálnyi rezdüléseket is
halálpontosan közvetítik. Versailles-ban a fele társulat
amatôr vagy félamatôr volt (a Versailles-i Barokk Zenei
Központ barokk hangképzésben részt vevô hallgatói) –
tehát érdekes volt kitalálni, hogyan lehet ôket tömbö-
sen mozgatni és föllelkesíteni. A Verdiben talán az de-
rült ki, hogy nem biztos, hogy bármi közöm is van ah-
hoz az operához. És persze öntudatlanul biztosan sok
minden belém épült, de tudatosan nemigen tudnám
megfogalmazni. Ma egyiket sem úgy csinálnám, mint
akkor.

– Végül tehát: mi a központi gondolat az ön számára a
Salemiben?

– Hogy nem akarok félni. 

Az interjút Rácz Judit készítette

– Színész, rendezô, valamikor bohóc szeretett volna lenni,
és a legszentebb mûvészetnek ma is a cirkuszt tartja. 

– Fellini Bohócok címû filmjében egy kisgyerek be-
szél arról, mennyire ijeszti, és mégis vonzza ôt a bo-
hóctréfák bizarrsága. Valahogy így vagyok ezzel én is.
A cirkusz húzott a színházhoz is.

– Mik voltak az elsô zenei élményei?
– Aki a hegyek között nevelkedik, annak a zene talán

a zsigereiben van. Máramarosszigeten, hegyek, szik-
lák, szakadékok, vízesések, folyók közelében töltöttem
a gyermekkoromat. Ezért sokféle zenét hallhattam.
Láttam egy-két opera-elôadást is, amikor a kolozsvári
társulat olykor-olykor megfordult nálunk. A döntô ha-
tások azonban Magyarországon és fôleg Franciaor -
szág ban értek. Leginkább Bob Wilson rendezései fog-
tak meg hihetetlen pontosságukkal és matematikai
szerkesztésükkel. Az Alkésztisznél szebb elôadást pél-

dául nem ismerek. Ahogy jelekbe sûríti a mozdulat-
lanságot, az mélyen találkozik az én gondolkodásom-
mal: a hegyek között másképp szárnyal a fantázia…

– Kevés az ilyen produkció?
– Nagyon. Pe ter Stein Pelléas és Mé l isande-rendezése

volt ehhez hasonló, és Julie Taymor próbálkozik ilyes-
mivel, meg is kapja érte rendesen a formalista jelzôt.
Pedig szerintem a forma nem ellensége a tartalomnak.

– Nyilván nem véletlen, hogy döntô élményei kapcsán
nem szerzôket vagy operákat, hanem rendezôket és elô-
adásokat említ. Miközben saját rendezéseiben – bár hiva-
tásául a prózai színpadot választotta – a zene mintha
egyre kitüntetettebb szerepet játszana.

Az opera: 
tánc, zene, film
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