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Vivaldi: Farnace / Magyar Állami Operaház

Képzeljük el, hogy egy 18. századi opera
férfi főszerepe eredetileg egy férfikosztümbe bújtatott alténekesnó számára íródott;
egy másik fontos férfi szereplő szólamát
viszont kasztrált alt férfiénekes szólaltatta
meg. Mármost mit gondoljunk akkor a mű
valamelyik mai rendezőjéről, ha a két szereplő jellemének összehasonlítását ezzel
a meglátással zárja: "Érdekes, hogy mindkettő kontratenor szerep"? Tekintettel arra,
hogy eredetileg egyik sem kontratenor

szerep, s még csak nem is azonos hangfajra, sőt nem is azonos nemű előadóra
íródtak, s belátva, hogy egy mű belső öszszefüggéseíre nem a mai előadás sokszor
kényszer szülte módosításaiból, hanem
legfeljebb az eredeti mű paramétereiből
lehet következtetni, akkor megállapíthatjuk, hogy rendezőnk úgy hoz ítéleteket,
hogy maga az eredeti darab igazából nem
is érdeklí. Az ilyen rendezőt nyilván senki sem veheti komolyan.

Nos, éppen ez történt Vivaldi Famace
című operájával, illetve Andrássy úti bemutatójának rendezőjével, egyszersmind
a dalszínház művészeti igazgatójával,
Anger FerencceL (Mellesleg az intézményben manapság gomba módra szaporodnak az igazgatók: a főigazgatón és a főzeneigazgatón túl ötöt számoltam belőlük
a honlapon. Nádasdy Kálmán például
még megelégedett a főrendezői, idővel
pedig a vezető főrendezői titulussal; bár

OPERA Famace

ő nyilván híján volt a kellő tapasztalatnak és az angeri kvalitások teljességének.) A rendező Farnacéra és Pompeóra
vonatkozó, idézőjelbe tett kijelentése
az előadás műsorfüzetében közölt interjújából való. Anger komolyan nem vehetőségét egyébként maga a rendezői
teljesítmény is igazolta (hogy egyelőre
eltekintsek az idézőjelek használatától).
Ezt a továbbiakban konkrétan is igyekszem majd bizonyítani.
Az előadást

vezénylő

és az Állami

Operaházban most debütáló Németh Pál
és Anger Ferenc egyébként valószinűleg világcsúcsot döntött: olyan két részre
szakadt előadást hoztak létre, amelynek
két szférája úgyszólván semmiféle kapcsolatban nincs egymással. Voltaképp két
előadásnak lehettünk tanúi egy helyen
és egy időben: az egyik Vivaldi Famace
című operája volt, a másik Anger Ferenc

talán Nekrofilek Heracleában munkacím-

rendelkező, egykor hanglemezei révén vi-

mel jellemezhető azione teatraléja. A kettő egyazon térben helyezkedett el, de
nem érzékelte egymást, mint az egybecsúszott idegen világok H. G. Wells fantasztikus novellájában. Ily módon az ope-

lágszerte ismert, ma inkább elsőrangú
oratőrium- és operaprodukciói révén számon tartott Németh Pál .mélyvízbe" dobása, kiváló ötletnek bizonyult. Mint
ahogy nem sajnálták a ház legjobb éne-

ra nem volt megrendez ve, a színpadi
jelenetsor viszont a levegőben lógott.

keseinek némelyikét sem ettől a mainstreamnek nem mondható produkciótól.

Éppen ezért ideje, hogy a másik szféráról
is előrebocsássunk valamit. Nos, zenei te-

Németh Pálnak nem csupán kipróbált zenei kvalitásai, hanem a legjobb értelemben vett hatalmas rutinja is szerepet játszott abban, hogy a hosszú opera zeneileg
mindvégig megőrizte frissességét, energiáját és differenciáltságát, tempói meggyő-

kintetben az előadás, ha nem is hibátlan,
de kitűnő volt; s ha valami bűnéül róható fel az inkompetens rendezésnek, akkor
éppen az, hogy kimeríthetetlen energiával
nyomakodott az előtérbe minden egyes pillanatban, minden lehetséges eszközzel (és
igen sokszor teljes sikerrel) megpróbálva
elterelni a néző figyelmét a műről és az
előadásróLEzzel szemben az Operaház másik személyi jellegű döntése, az operaelőadások terén is évtizedes tapasztalatokkal

zően hatottak, s ha kellett, robbanékony,
ha kellett, virtuóz - vagy éppen szívhez
szólóan lírai volt. Talán az is jövőbe rnutató döntése volt az Operaháznak, hogy
a régi hangszeres előadáshoz nem valamelyik létező együttest szerződtette le,
hanem - amint erre a Fesztiválzenekar
már évekkel ezelőtt példát mutatott Németh Pál irányításával hozzákezdett
egy saját régi hangszeres részleg kialakításához. Remélhető, hogy a döntésben
nem pusztán anyagi szempontok játszottak szerepet - tudniillik az a megfontolás, hogy az operaházi zenész szolgálatban elvégzi azt, amiért a külsősnek
fizetni kellene -, hanem az a "hátsó"
szándék is, hogy a jövőben - úgy, mint
eddig, vagy esetleg még inkább - figyelmet szentelnek a Mozart előtti operairodalomnak, és ennek során a korhű
hangszerek is rendszeresen szóhoz juthatnak majd (amint ez már Vashegyi
György egyes korábbi produkcióinak esetében is történt). Nos, az "élesztőként"
a zenekarba meghívott néhány régi hangszeres művésszel - így a koncertmester
Vitárius Pirosk ával - megerősített operaházi együttes, különösen azt figyelembe véve, hogy tulajdonképpen még kísérletről van szó (én az egyelőre utolsó,
június 20-i előadást hallottam), igazán
jól vizsgázott, elsősorban zenei szempontból, tehát ami a precíz együttjátékot,
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az agogikai fegyelmet, a levegős-áttetsző
játékmódot, a dallamok barokkos, tagoltabb felépítését illeti. A hangzás általános
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OPER 1 Farnace

seria-áriát úgy, hogy az természetes dolognak, semmiségnek hasson, és még a szituációba is tökéletesen beleilleszkedjen.
Meláth a tőle megszokott hiteles intenzitással rajzolta meg az opera talán legvédtelenebb, veszélyeztetett gyermeke, férje, élete, becsülete miatt az opera szinte
minden pillanatát rettegésben megélő női
főszereplőjének alakját, miközben gyönyörűen énekelte el szólóit, élükön az opera második számú slágerével, a hitvesi
szerelem emlékezetes monumentumával,
az első felvonást eredetileg lezáró .Non
trova mai tiposo" kezdetű áriával, amelylyel méltó módon előlegezte meg Sabata
nagy pillanatait.
Ducza Nóra rendkívüli kedvvel és bájjal

formálta meg az egyik szerelmes katona többé-kevésbé buffo jellegű, könnyű
szopránt kívánó figuráját - üde színfolt volt ez a sok alt és sötétebb szoprán hang közőtt. Ám a legüdébb színfolt maga Ducza volt, aki első operaházi
szerepét mindenfajta elfogódottság nélkül,
csengő és kristályos hangon, magabiztos
zeneiséggel énekelte; a virtuóz koloratúrák meg egyenesen kacagásként hatottak. Aligha esem túlzásba, ha úgy fogalmazok, hogy Schöck Atala mellett ő volt
a produkció másik legerősebb kisugárzású résztevője, Nagy öröm volt fölfedezni
öt, még akkor is, ha egy-két magas hangjának intonációja parányit fölfelé tendált
- ennyi utánaigazítást a technikáján még
bőven van ideje foganatosítani.
Pompeo énekszólamának megszólaltatójaként - a kacifántos megfogalmazás, ígé-

Mindeddig adós maradtam annak magyarázatával, hogy Hegyi Barnabás miért csak
Pompeo énekszólamát interpretálta Pompeo
szerepének alakítása helyett. A válasz megadásához azonban, bár különös kedvet nem
érzek hozzá, vissza kell térnem Anger rendezőhöz, akinek a tevékenységévei kapcsolatban amúgy is konkrétumokat ígértem. Előrebocsátomazonban, hogy miután
- mint már céloztam rá - Anger rendező
működését nézetem szerint nem lehet rendezésként értékelni, nem látom értelmét
beható elemzésének, mert az már önmagában is felülértékelné őt, Az alábbiakban
tehát inkább csak mondott meggyőződésemet igyekszem indokolni.
Utalt am rá, hogy a Farnace

librettója

meglehetősen szövevényes; mondhatnánk
talán zavarosnak, életszerűtlen vagy éppen groteszk fordulatokkal terheltnek is.
Anger számára azonban ez még csak
a kezdet. Neki ugyanis - minden jel
szerint - ez az opera, Vivaldi zenéje,
vagy a zene egyáltalán: nem elég érdekes. (Pedig csak őt nem érdekli, szegényt.) így hát azt hiszi, neki kell hozzátennie valamit, ami vonzóvá teszi.
Hozzá is lát a feladathoz. Otleteket keres, amelyekkel felturbózhatja az eredeti
állapotában nyilván sótlan-ízetlen darabot.

deti megilletődöttség őt is megérintette,
később viszont jóval felszabadultabbá vált,
és nem is egy áriájában szuverén módon,
kiforrottan zenélt; ám valamifajta félénkséget, visszafogottságot mindvégig megőrzött. Szigetvári Dávid Aquilióként hangi-

És az ötletek jönnek! Jönniük is kell, hiszen Anger rendező számára az ötlet minden: az ötletekre akkor is szükség van,
ha idétlenek, akkor is, ha összefüggéstelenek, vagy ha a kialakuló összkép zavaros. Az ötlet jó dolog, és sok ötlet még
sokkal jobb. Otletből, poénból sohasem
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katonatiszt - szerepének ráosztása egyszerűen tévedésként hatott.

rem, hamarosan értelmet nyer - Hegyi
Barnabás egy eredetileg kasztrált alt számára komponált szólamot énekelt. A kez-

lag aligha lehetett színpadi vetélytársának,
Giladénak akihívója. Ő a változatosság
kedvéért egy újabb alt-kasztrált szerepet

I

énekelt, mégpedig tenor regiszterben
(szokták így máskor is); végtelenül finom,
kulturált és szépen formált előadása, tiszta deklamációja azonban mindvégig meglehetősen introvertált és dinamikailag egyszerűen kevés maradt. Egy katonatiszt
- ha mindjárt egy mégannyira szerelmes

015 Al'GUSZTUS

elég! Hiszen különben egyedül maradok
az operával, és kiderül, hogy unom. Hogy

nem értem. Tehát száz ötletet,ezeret!Még
ha belegebed is a közönség!
Az ötleteknek persze hierarchiájuk van.
Van közülük kettő, amely alapjául szolgál
az összes többinek. Az egyikkel a néző
azonnal szembesül, amint belép a nézőtérre: az előfüggöny ugyanis Mitridate/
Mithridatész síremlékét ábrázolja, irdatlan MHTPH,llAT3C felirattal. Ne ragadjunk most le annál az apróságánál, hogy
ez oroszul nem így van; ez csupán egyik
szerény jelzése az általános színvonalnak. Könyveljük viszont el az első kapitális laposságot, amely olyan mélynek
gondolja magát, mint a Mariana-árok.
Anger rendező interjújából kiderült,
hogy Mithridatész - tehát egy uralkodó
- és a síremlék együtt őbenne Vlagyimir
Iljics képét idézte föl; az orosz felirat
tehát Leninre utal! Belép a néző, látja
a cirill betűs feliratot - eltart egy ideig,
amíg meggyőzi magát: ez nem lehet görögül! -, majd rájön arra, hogy MaB30netí
= Vörös tér, Mithridatész = Lenin, és akkor rádöbben, hogy most, most valami nagyon fontosat értett meg, és máris szinte
beavatottként lép be az Anger-... pardon.
a Vivaldi-mű szentélyébe.
Az angeri gondolkodás igazi komplexitására azonban csupán a függöny, vagyis hát a mauzóleum felmenetele után derül fény, amikor is a néző megismerkedik
- azt nem feltétlenül mondanám, hogy
megbarátkozik - az opera cselekményének központi helyszínévei, egy nagy kapacitású és élénk forgalmú - vagyis hát:
élettől pezsgő - boncteremmel. Az opera folyamán tucatnyi műanyaghulla kerül a márványasztalokra, illetve feldolgozásra. Legelőbb is mindjárt egy férfihulla
(Pontuszban a nők halhatatlanok lehettek,
mert női hullát egyszer sem látunk, pedig egy ízben feltárulnak a hűtők ajtai,
és egyidejűleg 24 elhunytat is megpillanthatunk fej felől), amelynek felnyitásához
maga Farnace lát hozzá gyakorlott mozdulatokkal, hitvese társaságában. Amikor
sikerül kiszerelnie a hulla szívét, majd
az agyát, akkor elhatározzuk, hogy még

Farnace OPERA

adunk némi haladékot a rendezésnek,
hogy kiforrja magát, és a dolgok valami értelmes alakzattá rendeződjenek össze.
Amikor már a tizedik ~ullát boncolják fel
különböző szereplők, sőt, a boncterem rendelőintézeti funkciókat is elkezd betölteni,
így például ismételt vérvizsgálatoknak leszünk tanúi, akkor sokan bizonyára feladják már, ahogyan én is tettem. Pedig csak
időben kellett volna elolvasnom a több ízben hivatkozott interjút, hiszen abból napnál világosabban kiderül, hogy Farnace
a tulajdon édesatyjában vájkál, azon teljesen természetes okból, hogy a magáénál nagyobb tehetségének, nagyvonalúbb
jellemének titkát szeretné kifürkészni.
Csakhogy a (valódi) opera első mondatában a címszereplő éppen azt szögezi le,
hogy kardhüvelyében még atyja fegyvere
rejlik, kebelében még atyja szíve dobog
- bármifajta műtéti beavatkozás nélkül.
Az a néző persze, aki mondjuk nem vásárolt programfüzetet, még Anger hibás logikáját sem érti meg, hiszen semmilyen más
utalás nem történik az első számú hulla
(egykori)személyazonosságára - ilyen módon már az első percekben elveszti a fonalat, illetve a kulcsot Anger rendező szimbolikájához. Az ilyen néző azonban magára
vessen, hiszen ilyen fontos klasszikus művének élvezetéért meg kell dolgozni a Wagner-operák közönsége is buzgón tanulmányozni szokta, ha nem tudja már rég
betéve, a Leitmotivok táblázatát. Viszont figyelünk kellőképpen a gondolatok, az öszszefüggések mélységére? MaB30Jlei1= hulla, holt szülővel szembeni kisebbrendűségi
érzés = ugyancsak hulla, sőt hullatanulmányozás - minden klappol! Megvan
az egész opera kulcsa: a proszektúra!
Ez volt tehát a kiindulás. A megszámlálhatatlanul sok további geg közül hadd
utaljak most már csak kettőre. Az egyik:
a trónörökös-gyermeket kis orvosnak öltöztetve, vöröskeresztes orvosi táskával, fonendoszkóppal fölszerelve, fehér köpenyben csempészik be a MaB30Jlei1-ba,hogy
elpihenjen valamelyik ősének kebelén ne tegyünk úgy, mintha bánni konzekvens lenne ebben a világban, de azt azért

jegyezzük meg, hogy a mauzóleum-belső
és a boncterem véletlenül következetesen
elkülönítve, más szinten helyezkedik el
a színpadon, és orvosok ugye csak bonctermekben hatnak természetesen, síremlékekben jóval kevésbé, tehát ennek a gyerekdoktor-gegnek végképp nincs se füle,
se farka. De valamiképpen, ha áttételeken keresztül is, mégis van valami köze
a .koncepciő" egészéhez.
Nem így áll a dolog szegény Pompeóval,
akit Anger rendező az interjú szerint súlyos beteg, .üveqcsontú" embernek képzel el, aki valamifajta fémváz által megtámogatva, nehezen mozogva, beszélni
sem tudva gyakorolja hadvezéri hivatását, s így operai megszólalásait is szóvivője révén gyakorolja. Ez a hajánál
fogva előrángatott .rneqoldás" Pompeo
állítólagos erkölcsi nagyságán alapulna (jóllehet ő egyszerűen csak kívülálló), és persze halmozott értelmetlenségekre vezet akkor, amikor a szövegkönyv
szerint Pompeo interakcióba kerül más
szereplőkkel, és .szóvívöje" olyan szövegeket énekel Pompeo szavaiként, amelyeket Pompeo csak akkor gondolhatna el,
ha maga állna ott a többi szereplő között, és lépne velük interakcióba ahelyett,
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olykor egy kis szellem, egy kis inspiráció, halkan mondom: tehetség is. Így
ez az egész ugyanolyan összeeszkábált
hatást kelt és ugyanolyan provinciális,
mint maga a Szendrényi Éva által jegyzett díszlet a lehetetlenül meredek lép- •
csővel, amin megcsúsznak az énekesek.

(Lehet, hogy ez így kissé bonyolultan
hangzik - Anger rendező számára kétségkívül annak bizonyult.) Ez "a szolgám

És ezt az egész - jó, legyen: - vizuális megvalósítást mindvégig belengi valami kényelmetlen érzés: az, hogy Anger
rendező már előre belekalkulálja művébe, sőt kikényszeríti a nézőből a norma-

énekel helyettem" dolog egyszer, a Don
Giovanniban persze bejött, csakhogy ott
történetesen volt funkciója.

litásnak azt a heves elutasító reakcióját,
amellyel azután remekül lehet táplálni
a meg nem értett zseni illúzióját.

Anger gegjei sokkal rosszabbak annál,
mint ha egyszerűen csak morbidak volnának. A morbiditás is lehet zseniális, mint

Hogy ne ezen a ponton kelljen elbúcsúznom az olvasótól, itt számolok be arról,

hogy egy emelettel feljebbről szemlélné,
némán és mozdulatlanul, a történéseket.

Sokszor alapoznak
zsigeri hatásokra, és nagyon úgy fest, hogy szerzőjük
polgárpukkasztónak gondolja őket. Ám

hogya vizuális megjelenités eddig nem
emlitett elemei, tudniillik Zöldy Z. Gergely
jelmezei szépek, igényesek, látványosak.
A barokk operaelőadásoknak a jelmezek
a legfontosabb alkotórészei közé tartoztak
- Eszterházán például rendszeresen többet
költöttek a jelmezekre, mint a diszletekre.

az a helyzet, hogy egy jó kis polgárpukkasztásért ennél azért többet kell dolgozni, és a puszta ötletelésen túl jól jön

Zöldy Z. Gergely tehát ráérzett a barokk
szellemre, és/vagy felkészült belőle. Jó lenne, ha minél többen követnék a példáját. }

a Monty Python számos epizódja bizonyítja. Ezek az ötletek azonban legtöbbször
egyszerűen idétJenek. Fogyaszthatatlanok.
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Vivaldi: Farnace – Café Momus
„Abban a szerencsében volt részem, hogy két hónapja ott lehettem a Vígszinházbeli Hasse
operaelőadáson, így egyrészt összehasonlítási alapom, másrészt elvárásaim is voltak a ma
estével szemben. Először is: Vivaldi sokkal jobb zeneszerző. Másodszor pedig egyáltalán nem
kell szégyenkeznünk, a ma esti előadás fantasztikus volt. Nem is tudom, hogy mikor
hallottam ennyire egységesen jó előadást, amikor egyetlen szereplő sem rontotta le az
összhatást. Öröm leírni: mindenki jó volt. Számomra nagy meglepetés volt, hogy az Operaház
zenekarából összeállított kamaraegyüttes, ilyen mesterien bánt a régizene-hangszerekkel,
köszönhetően ezt elsősorban Németh Pálnak, a magyar régizene (koronázatlan) királyának,
akinek művészetét már a 80-as évek Zádori-korszakától csodálom. Remélem, hogy Németh
Pál a jövőben is gyakran fog szerepelni az operaházban: megérdemli-megérdemeljük. Az
énekesek mindegyike tetszett. Megvallom, volt, akinek még a nevét sem hallottam eddig, pl.
Hegyi Barnabás konktratenornak, aki egy meglepően jó hangi adottságú énekes, vagy Ducza
Nóra szopránnak, akinek önfeledt játékát, tündöklő tiszta hangját különösen az utolsó
áriájában csodálhattuk. Szigetvári Dávidot már többször hallottam, de a mai napon volt
számomra a legmeggyőzőbb. Szabóki Tündét, Meláth Andreát nem kell bemutatnom, szép
hangon, átéléssel énekelték a szerepüket. És Schöck Atala ma is kiemelkedett ebből az igazán
pompás mezőnyből. Sokszor fanyalgunk a vendég-énekeseken, hogy milyen sokba kerülnek,
és egyikük-másikuk nem üti meg a hazai színvonalat sem. Xavier Sabata esetében azonban ez
a kérdés biztosan nem merül fel senkiben. És a szünet előtti utolsó áriája, hát az nemcsak az
este, de talán a barokk operairodalomnak is a csúcspontja. Megrendítő volt és hátborzongató,
bizonyítva nemcsak Vivaldi zsenialitását, hanem azt is, hogy milyen csodálatosan egyedi
kifejező lehet egy kontratenor hang. Ezt hallgatva talán megsejthetjük, hogy miért
ragaszkodtak
a
zeneszerzők
olyan
sokáig
a
kontratenorokhoz.
Én a rendezésről nem kívánok sok szót ejteni. Számomra a barokkban a szcenírozottfélszcenírozott előadás jön be (ilyen volt pl. a Hasse előadás is), amikor a lehető legkevesebb
zavaró tényező áll a zene és a közönség közé. A mai rendezés olyan volt, amilyen, sajnos ez a
korszellem, nemigen lehet ez ellen tenni. A rendezők manapság nem bíznak meg a zenében,
abban, hogy a jó zene elég felhajtóerőt képviselve a hátán viszi az előadást, és ez a nézőnekhallgatónak tökéletesen elég, nem kell a zene közben vásári bohóckodással meghökkenteni
vagy szórakoztatni. Ennek a rendezésnek talán egyetlen erénye az, hogy jobbára a háttérben
maradt,
így
az
ember
könnyen
ki
tudta
kapcsolni.
Mindent összevetve nagyszerű volt az este, igazán szép befejezése egy olyan évadnak, amikor
nagyon sok meglepetésben és sok szép élményben volt részem. Jó leírni azt is, hogy az elmúlt
néhány évben milyen színes és sokrétű lett a repertoár, és a klasszikus műveken kívül milyen
magas színvonalon szólaltatja meg az Operaház az operairodalom szinte teljes skáláját, a
barokktól a kortárs művekig. Köszönöm az egész évet és kiváncsian várom a folytatást.”

„Kovalik és Anger rendezése egyszerűen nem összehasonlítható. A Xerxes rendezői
ötletekkel teli, sziporkázó, tüzijátékszerű barokkopera volt, míg a Farnace korántsem ilyenre
sikeredett. Valahogy úgy voltam vele, hogy Vivaldi és kedvenc operája - rossz nem lehet. Ez
csupán félig jött be. A Farnace zenei megvalósítása tökéletes volt, Németh Pál és csapata
gyönyörűségesen muzsikáltak és az énekesek is fantasztikusan jók voltak. Mindkét
kontratenor, a katalán Xavier Sabata és Hegyi Barnabás vokális zsonglőrködését élvezet volt
hallgatni, Szabóki Tünde, Meláth Andrea, Schöck Atala, a nadrágszerepes Ducza Nóra
nagyon tetszettek. Szemünket behunyva élvezhettük a szépségesen áradó, díszes muzsikát. Az
eredetileg is nagyon bonyolult történetbe belemagyarázott „patológiás-hullakamráskibelezős” valami azonban értelmetlenül gyomorforgató volt. Eszerint a középszerű

címszereplő, hős apja nemes szívére vágyik - innen a „transzplantációs” ötlet. A bemutatót
néztem meg, szünetben a közelemben ülők javarésze hazament. Nem szoktam előadást
otthagyni, de a lelépés nekem is megfordult a fejemben.”

„Anger Ferenc mintha leginkább az eseménytelenségtől szorongana, nehogy leüljön itt bármi,
mielőtt elindulhatott volna. Így aztán öltöznek, vetkőznek, operálnak, megkettőződnek,
közben még énekel is valaki, de érdekes ennyi impulzust kapni egyszerre. A nézőnek nincs is
más vágya, mint hogy legalább hat táncost vegyenek már le a színpadról, úgyis körülbelül
ugyanazokat a Venekei Marianna-féle mozdulatokat kapjuk tőlük, mint néhány éve a
Xerxésben, tekerednek, nyújtott lábbal, pipáló lábfejjel, köszönjük. - ez most tök igaz. Nem
szeretem
Fáyt,
de
ez
egy elfogadható
írás,
a
stílusát
tekintve
is.
Ha a zenei megvalósítást ahhoz mérjük, hogy az Opera művészei nem énekelnek barokk
operákat, csak ritkán, akkor továbbra is állítom, hogy nem sikerült rosszul. Nekem pl. a másik
kontratenor is tetszett: Hegyi Barnabás. Szabóki Tünde esetében éreztem a bizonytalanságot,
ugyanakkor végig tisztességesen elénekelte a szerepet és voltak szebb, ihletett pillanatai is.
Meláth Andrea és Scöchk Atala éneklése is tetszett - méricskélni meg nem akarom, hogy
mennyire voltak historikusak vagy sem, mert nem csak ez a lényeg szerintem. A színpadi
játékuk nem jött be, de ez valószínűleg a rendező énekesvezetésének az eredménye. Bár lehet,
hogy túl megengedő vagyok, a zenekari játék nekem kifejezetten tetszett. Németh Pál
produkcióit
jobban
kedvelem,
mint
Vashegyi
György
előadásait.
Felvételről már ismertem az operát és azt is tudtam, hogy egy Vivaldi darabot életképesen
színpadra állítani nem egyszerű feladat. A Xerxesben a rövidebb áriák, együttesek és a nem
túl hosszú recitativók változatosabb, mozgalmasabb cselekményt ígérnek. Vivaldinál nem így
van és a rendező nem is tudott ezzel mit kezdeni. Eleinte még röpködnek a bizarr ötletek,
aztán szép lassan kifogy az "ötletességből" és marad a szenvedés a darabbal. Hát ennyit a
Farnaceről - persze nem kellett volna feltétlenül bemutatni, lehetett volna mondjuk Giocondát
játszani helyette.”

„Mi csak az utolsó tíz percről jöttünk, mert úgy voltunk vele: máskor nem érdekes, de most
nem fogunk emiatt egy órát várni a vonatunkra. Nem mellesleg szerintem zeneileg rendben
volt az előadás - de a rendezés agyamenéseit már nem bírtuk még az első rész közepéig sem.
Sokan nem szeretik a historikus vagy régi zenei vonalat - megértem nagyon más, mint amit
megszoktunk, az Opera énekesei nem is nagyon jártasak benne, de Németh Pál ki tett magáért
és az énekesek is jók voltak. Gyanítom, hogy ebben nagy szerepe volt a karmester úrnak. Még
az általam nagyon nem kedvelt Szigetvári Dávid is elment most.”

Sírba teszik Vivaldit
Hol is kezdjem? Igazán mondom, hogy nagy tisztelője vagyok Szabóki Tündének, szeretem
az éneklése tisztaságát, elszántságát, szeretem, ahogy a hangja átvág mindenféle nehézségen
és akadályon, rossz akusztikán és megőrült zenekaron, csak halad előre, mint valami
lézerkard. De az sehogy sincs rendben, hogy a lézerkard csütörtökön Wagnerben irtja az
ellent, pénteken meg Vivaldi-operában. Nem elvi a kifogás, ez egyszerűen két különböző
zenei nyelv, nem lehet ennyire párhuzamosan beszélni rajtuk. Szabóki Tünde sem tud,
végigfújja a szólamot, játszik is hozzá, de közben azt érzem, hogy nem tudja, mit csinál, nem
tudja, mit kellene csinálnia, hogyan díszítsen, hogyan beszéljen, miképp mondhatna valamit
erről a szerepről és történetről. Hogyan lehetne ezt a soha nálunk nem játszott, az operába
járók számára feltehetően teljesen ismeretlen művet élménnyé tenni.
Tudom, hogy az Operaház barokk törekvéseihez különös türelem kell, mert egy perc alatt ott
találjuk magunkat, ahonnét indultunk. Nem tetszik? Akkor nem is játsszuk. Van annyi
adóssága az intézménynek a repertoárt illetően, hogy ezt el sem kezdi törleszteni. De most
mégis itt ülünk, egy háromórás darabbal, a Farnacéval, amelyben nem hogy átélnivaló, súlyos
pillanat nincs, de nem is szórakoztató, nem is érdekes, se nem színház, se nem múzeum, csak
valami tehetetlenkedés.
Fölmegy a függöny, ami egyébként a Lenin mauzóleum Mitridátész feliratú változata, jó az
ötlet, hiszen tényleg ez a központi helye a történetnek, itt bujkálnak az antik hősök, meg a
címszereplő (Mitridatész fia) is arról beszél, apja szívére volna szükség, hogy állni tudja a
sarat a rómaiak ellen. Meg is kezdik hát a szavak rendezői értelmezését, szívet ültetnek át,
talán agyat is, a közönség kétségkívül meg van rökönyödve, de nincs olyan rököny, amely
három felvonáson át tartani tudna. Jönnie kellene a szerelem, gyengédség, bosszú,
elbizonytalanodás, és minden egyéb, átlagos ember számára is átélhető érzés pillanatainak.
Néhány érzést azért lehet látni a rendező munkájában. Például a félelmet és
elbizonytalanodást. Anger Ferenc mintha leginkább az eseménytelenségtől szorongana,
nehogy leüljön itt bármi, mielőtt elindulhatott volna. Így aztán öltöznek, vetkőznek,
operálnak, megkettőződnek, közben még énekel is valaki, de érdekes ennyi impulzust kapni
egyszerre. A nézőnek nincs is más vágya, mint hogy legalább hat táncost vegyenek már le a
színpadról, úgyis körülbelül ugyanazokat a Venekei Marianna-féle mozdulatokat kapjuk
tőlük, mint néhány éve a Xerxésben, tekerednek, nyújtott lábbal, pipáló lábfejjel, köszönjük.
Persze, ha eszünkbe jut a Xerxés, akkor eszünkbe jut az is, hogy ahhoz képest a zenekari
munka rengeteget fejlődött, legalább a tempók rendben vannak, és előfordul, hogy Németh
Pál vezényletével azt játsszák az árokban, amit kell. Annak is lehet örülni, hogy a sok másra
alkalmas, vagy mindenre alkalmatlannak látszó szólista között van valaki, aki Vivaldival ki
tudja fejezni magát, sőt, magát Vivaldit is ki tudja fejezni. Sajnos ő pont a vendégművész,
nem saját erő: Xavier Sabata. Őt hallgatva az ember észreveszi Vivaldi és Rossini közeli
rokonságát, nem csak az elképesztő gazdagság és invenció terén, de a komponálás
vezérszavakhoz kötöttségében is. Ahogy Rossini indulót ír a Stabat materbe, ha a versben
benne van a kard szó, úgy újítja meg Vivaldi a Tél-concerto első tételét, ha jéggé dermed
Farnace ereiben a vér.
Mindkét szerző félreértett és alulbecsült, de egyelőre nem az Andrássy úton fogják
rehabilitálni őket.
Vivaldi: Farnace – Magyar Állami Operaház, Fáy, NOL

Szervátültetés az operaszínpadon
Vivaldi remeke, a Farnace műtőslegényekkel, forrónadrágos katonákkal és boncteremmel –
A hiányzó gondolatok kínzásában
Zsiray-Rummer Zoltán, Magyar Hírlap – 2015.06.18. 15:25
Közhely, de sajnálatos tény, hogy a magyarországi zenei ízlés nagyon szűk. A
koncertpódiumok anomáliái mellett látható ugyanis, ha Magyar Állami Operaház barokk
operát tűz műsorára, a Verdi–Puccini-tengelyen szocializálódott közönség óvatossá válik.
Kivétel persze akad, amikor időnként előveszik az évekkel ezelőtti Kovalik Balázs-rendezést,
Handel Xerxes című operáját, tódulnak a nézők. Az intézmény missziója egyébként
dicséretes:
minden
évad
végén
egy
barokk
művet
mutatnak
be.
A legutóbbi vállalkozás a hazánkban még sosem előadott Vivaldi opera seria, a Farnace,
amelynek a múlt pénteki premierjét követő, vasárnapi előadásán jártunk. A zenei irányításért
felelős Németh Pál – a Savaria Barokk Zenekar alapítója, a régizene mestere – vezetésével a
mű hatféle verziójából fennmaradt kettőt dolgozták át egy újabbá. Húztak és átformáltak, az
érzékelhető tömörítés mellett ugyanakkor még mindig kissé terebélyesnek tűnt az előadás,
amely a bonyolult háttértörténetet úgysem képes megvilágítani. Ehhez képest az egyébként is
hirtelenül bekövetkező happy end egészen váratlanul esik be a színpadra. Ugyanakkor a zenei
megszólaltatás egészen sikerült lett: a részben az operaházi együttesből alakított barokk
ensemble ügyelt a stiláris jegyekre, csupán a natúrkürtön játszó rezesek felől hallatszott némi
pontatlanság.
A rendezés, Anger Ferenc művészeti vezető munkája azonban több kérdést felvet: kissé
didaktikus a pódiumon szervátültetéssel foglalkozó Farnace, aki apja, Mitridatész „jó
uralkodói” titkát kutatva annak – természetesen bábu – holttestében vájkál a nyílt színen.
Több interakciót megfelelően jelenítettek meg ugyan, ám máskor téblábolást láthatunk.
Túldimenzionált a háttértáncos-kar gyakori jelenléte is, amely a pontosziakat
műtőslegényekként, a kappadókiaiakat – az ellenséges anyós, Berenice hadseregét –
forrónadrágos katonapornó-szereplőre emlékeztető figurákként ábrázolja. A cselekvés hiányát
hivatottak elfedni talán? És rögtön itt a másik kérdés, hogy ezek után a római katonák miért
maradtak
rómaiak,
öltözékükben
is.
A címszerepet, a tépelődő Farnace (II. Farnakész pontoszi uralkodó történelmi alakján kevés
hitelességgel alapuló) figuráját a katalán vendég, Xavier Sabata kontratenor azonban mindent
elsöprően hozza. Remek technikával és csodás hangon megszólaltatott vallomása, a Gelido in
ogni vena kezdetű ária – amely koncertek önálló slágerévé is vált – emlékezetes pontja az
előadásnak, a színpadi jelenléte mellett. Hasonlóképp, a mindig kiváló Meláth Andrea
bársonyos-erős altjával és érzékeny alakításával mutatta meg a feleség, Tamiri skizofrén
helyzetét, a férje és az ellenséges anyja közötti lélektépést. Szabóki Tünde az anyós rémálom
Berenice szerepében, Schöck Atala a főhős húgaként, Selindaként mutatott izgalmas
karaktereket, bár rajtuk már érződött a bizonytalanság – amely vagy a rendezői gondolkodás
hiánya, vagy az esetleg kevés próba eredménye, nem tudhatjuk. És az is nyilvánvaló, hogy
barokk operát énekelni más dolog, mint 19. századi műveket: bár mindkettejük remek

énekművész, kissé idegenül hatott tőlük ez a stílus. Selinda „rajongóit”, a kappadókiai vezért
alakító Ducza Nóra nadrágszerepében kellemes színfolt volt, ahogy a vetélytárs római
udvarlóként Szigetvári Dávid is. A díszlet – Szendrényi Éva aprólékos munkája – két szinten
a bonctermet és a mauzóleumot ábrázolja, amely zegzugosságával ugyanakkor vélhetően az
akusztikát is befolyásolta, ezért az énekesek többször a közönség felé ágálva kényszerültek
megszólalni.
Ha misszóban gondolkodik a dalszínház, a barokk operák megkedveltetéséhez mélyebb
gondolkodás, több előkészület, ám kevésbé bonyolult előtörténettel bíró művek kellenének, az
érthetőség kedvéért. Vivaldi muzsikája igazán különleges: példátlan harmóniái, gazdag
motívumkincse bemutatásra méltó, de nem biztos, hogy ezzel a művel és így kellene a
romantika és verizmus hegemóniájába ragadt közönséget felrázni.

