
amellyel neve eltöltötte, készségesen fejet hajtott a nem-
zet elôtt, de arra sohasem lett volna képes, hogy alá-
vesse magát egy parlamentnek.” (309.) A „demok-
ratikus cézárizmus”, a többség szabályos felhatal-
mazása alapján gyôztes zsarnoki hatalom épp-
 úgy – pontosabban sokkal sikeresebben – maga 
alá temette a parlamentáris jogállamot, a libe-
rális szabadságjogokat, mint az 1848-as Hegy-
párt handabandázása vagy az utópista szocia-
listák katasztrofális gazdaságpolitikája.

Szép szöveg Tocqueville EMLÉKKÉPEK 1848-
RÓL címû írása Ádám Péter lendületes fordítá-
sában, ám igencsak szomorú, ha sub specie liber-
tatis, a szabadság szempontjából olvassuk.

Ludassy Mária

BARENBOIM RINGJE – ÚJRA

Wagner: A Nibelung gyûrûje
A Rajna kincse, A walkür, Siegfried, 
Az istenek alkonya
John Tomlinson, Linda Finnie, Siegfried Jerusalem, 
Anne Evans, Poul Elming, Nadine Secunde, 
Günter von Kannen, Waltraud Meier, Matthias 
Hölle, Philip Kang, Birgitta Svendén és mások
A Bayreuthi Ünnepi Játékok ének- és zenekara
Vezényel Daniel Barenboim
Warner Classics & Jazz, 14 CD

Kevés operaszerzôi életmû akad, amelynek in-
terpretációtörténete olyan erôsen kötôdik egy 
helyhez, mint a Richard Wagneré. A Wagner-
oeuvre keletkezése óta a világ számos pontján 
hoztak létre jelentôs Wagner-elôadásokat, a bay-
reuthi Festspielhaus azonban a második világ-
háborút követô évtizedekben az életmû folya-
matos újraértelmezésének legfontosabb mû he-
lyévé vált, ami annyit jelent, hogy itt ismételten 
sikerült friss szemléletû és meghatározó je len-
tôségû színpadi produkciókhoz friss szemléletû 
és meghatározó jelentôségû zenei produkciókat 
kapcsolni. Más szóval: ismételten sikerült har-
móniát teremteni „a zene láthatóvá vált tettei” 
(Wagner) és maga a zene között. Hogy csak hár-
mat említsünk ezek közül, s kizárólag A NIBELUNG 
GYÛ RÛJE tetralógia elôadásaiból: 1965-ben új 
fejezetet nyitott a Wagner-interpretáció törté-

netében Wieland Wagner „minimalista”, pszi-
chologizáló RING-je, melyet Karl Böhm vezé-
nyelt. 1976-ban nagy vitát váltott ki és újabb 
paradigmaváltást hozott a modern színház je-
gyében a fiatal francia avantgárdot képviselô 
Patrice Chéreau inszcenálása, párosulva a Pierre 
Boulez munkája által fémjelzett, modern szel-
le mû zenei kivitelezéssel, amely a korábbi tömb-
szerû hangzás helyett áttetszôbb textúrával kí-
sérletezett (kezdetben a zenekari tagság köré-
ben is jelentôs felzúdulást okozva). Végül 1988-
ban a kelet-berlini Felsenstein-tanítvány, Harry 
Kupfer a Musiktheater szellemében gondolta újra 
A RAJNA KINCSE, A WALKÜR, a SIEGFRIED és AZ ISTE-
NEK ALKONYA elôadásait, zenei szövetségese pedig 
Daniel Barenboim volt. Ezeket az elôadásokat 
összeköti, hogy ellentétben a mai operai szcé-
nára jellemzô gyakori diszharmóniával színpad 
és zenekari árok között, a látható és hallható 
megvalósítás kéz a kézben haladt, s ez vált e 
produkciók hitelesítô tényezôjévé és maradan-
dóságának zálogává. Ezek a RING-ek ma is meg-
kerülhetetlen elôadásokként élnek tovább kép- 
és hangfelvételen egyaránt, és mindháromról 
elmondható, hogy valamennyit rendszeresen 
említik mind a rendezô, mind a karmester ne-
véhez kapcsolva. Rövidebben fogalmazva: egyik 
rendezés sem „ellenrendezés”, és egyik zenei 
megvalósítás sem „húzza vissza” a maga kon-
zervativizmusával a színpadi víziót az elévült 
hagyományok kiszáradt talajára.

A közelmúltban a Warner lemezkiadó gon-
dozásában, egyetlen dobozban, olcsó kiadásban 
újra megjelent a teljes RING Barenboim vezé-
nyelte hangfelvétele, alkalmat adva arra, hogy 
huszonhárom évvel a produkció elsô elhangzá-
sa után ismét mérlegre tegyük a teljesítményt. 
A vizsgálatot érdemes Daniel Ba ren boim mal 
kezdeni. Az idén hetvenéves, argentínai szü le-
té  sû, Berlinben élô izraeli zon go ra mû vész és 
karmester összekötô kapocs a Múlt és a Jelen, 
a zenei elôadó-mûvészet Nagy Ha gyo mánya és 
a modern szellemû muzsikálás kö  zött. Mindezt 
a hídszerepet nagyon is ké zen fekvô életrajzi 
tények alapozzák meg és magyarázzák. Baren-
boim, aki ötéves kora – 1947! – óta koncertezik, 
Igor Markevitch karmesteriskolájában tanult, 
pályája korai szakaszában még együtt játszha-
tott a rá döntô hatást gyakorló Wilhelm Furt-
wäng lerrel, fiatalon Beethoven- és Mozart-zon-
gora ver se nye ket vett lemezre Ot  to Klemperer 
vezényletével, és az ötvenes években a ma szin-
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tén zenetörténeti fogalomnak számító Nadia 
Boulanger-nál tanult zeneszerzést Párizsban. 
Mindezek nem csupán a karrier tet szetôs ada-
tai, hanem olyan tényleges zenei inspirációk, 
amelyeknek mind Barenboim zongorázásában, 
mind vezénylésében megtalálhatjuk a hangzó 
következményeit. Ez a zenélési stílus, miközben 
ma, 2012-ben abszolút korszerû benyomást kelt, 
mentes attól a sajátosan „múltta lan” ürességtôl, 
amely a jelen zenei sztár elô adó mûvészei közül 
oly sokakat jellemez. Ba ren bo im vezénylése még 
magába tudta fogadni és fel tudta dolgozni a 
XX. század elsô felében uralkodó zenei elô adó-
stílus lélegzô szabadságát és a maiaknál sokkal 
erôteljesebb hangsúlyait – ez teszi ôt oly jelentôs 
Mahler- és Wagner-kar mes terré (sok más, álta-
la szintén ma gas ren dûen tol mácsolt életmû – 
például a Beethovené – mellett).

Barenboim RING-jének vonzereje a fent vá-
zolt kettôsségben rejlik: hagyományos és mo-
dern egyszerre. Melyik a fontosabb tényezô? 
Alighanem mindkettô egyformán meghatáro-
zó, s a kettô egyensúlya a döntô. A karmester 
által vezényelt NIBELUNG GYÛRÛJE ma, huszon-
négy évvel az elsô elôadások után is frissen hat 
a zenekari kivitelezés maximalista pontosságá-
val, a kristálytiszta hangzással, az átvilágított 
textúrával, a színek keverésének és elkülöníté-
sének disztingvált játékával, a vonós skálame-
netek tengerhullámzásával (gondoljunk csak A 
RAJNA KINCSE vagy A WALKÜR bevezetô zenéjére) 
és a rézfúvósok fénylô-súlyos érctömbjeivel (em-
lítsük csupán AZ ISTENEK ALKONYA elôjátékából 
Brünnhilde és Siegfried izgatott várakozással 
teli közös jelenetét, vagy ugyanebben az operá-
ban a harmadik felvonásból Siegfried halálát). 
Ám ugyanekkor Barenboim töretlenül folytatja 
a múlt nagy karmesterei által ránk örökített ha-
gyományt is: vezénylete alatt a zene szabadon 
lélegzik, a ritmusnak elementáris lendülete van, 
a dinamikai folyamatok kibontása tágas térben 
és olykor merész végletességgel történik, a hang-
súlyok és az emocionális kifejezés területén pe-
dig soha el nem túlzott, de méltó szerepet kap 
az a vállalt és megélt pátosz, amely nélkül a XIX. 
század nagy mitologizáló operaciklusát elkép-
zelhetetlen lenne hitelesen megszólaltatni.

Wagner nagy mûvének formai és tartalmi 
értelemben egyaránt döntô alkotóeleme a ve-
zérmotívumok hálózata, amely egyfelôl egybe-
szövi a négy mûvet, összefogva és egységesítve 
a hatalmas folyamatot, másfelôl mintegy a sze-

rep lôk (és a hallgató) tudattalanjába világítva 
folyvást visszautal és elôlegez. Ezt az izgalmas 
funkciót akkor lehet kellôképpen érvényre jut-
tatni, ha a karmester – mint Barenboim – képes 
a zenei képzelet fényeit újra és újra erôs csóvá-
ba gyûjtve egy-egy pontra irányítani, s a hall-
gatót mintegy kézen fogva vezetni a mitikus 
cselekmény sûrûjében; emlékeztetni és jósolni, 
mint a Föld istennôje, Erda vagy leányai, a sors 
fonalát kezükben tartó Nornák. Másképp s talán 
egyszerûbben: a Leitmotivok aurájának döntô 
eleme a titokzatosság és emelkedettség, az az 
izgalmi állapot, amelynek magvában ott a fel-
ismerés: a motívum kapocs a cselekménybeli 
Múlt és Jövô között. Az emlékeztetô motívumok 
ábrázolásának ezt a sejtetô-megvilágító izgal-
mát felemelôen közvetíti Barenboim.

Továbblépve s egyúttal befejezve a karmes-
teri munka dióhéjba foglalt jellemzését: Ba ren-
boim RING-koncepciójának nagy erénye, hogy 
miközben meggyôzôen állítja elénk a tetralógia 
egészét, nem kétséges, hogy ábrázolásában el-
válnak egymástól az egyes esték által képviselt 
hangvételek, tónusok és stílusrétegek. Érzékeljük 
A RAJNA KINCSE elejének ôsállapotbékéjét, „kez-
dôdik a mese” hangulatát és színes képeskönyv-
karakterét. A WALKÜR igazi romantikus ope raként 
hat a maga sötét színeivel, hatalmas energiájá-
val és sodró szenvedélyével, a SIEGFRIED pedig a 
játékosság és a félelem nélküli, gyermeki naivi-
tás természetes, világos tónusaival, nyers hu-
morával tárul elénk. De Barenboimnál AZ ISTE-
NEK ALKONYA hallgatásakor sem kétséges a váltás: 
a belépés egy súlyosabb és elvontabb, a koráb-
biaknál bonyolultabb zenei stílus világába. Ösz-
 szegezve: Daniel Barenboim bayreuthi produk-
ciója képes hitelesen felmutatni a RING komplex 
és ellentmondásos gazdagságát, gondolatilag, 
mûfaji és stiláris értelemben egyaránt.

Nem tehetné mindezt, ha nem a világ leg-
jobb Wagner-zenekara játszana, és ha nem a 
világ legjobb Wagner-kórusa énekelne a keze 
alatt (kórus a RING-ben csak egyetlen estén, AZ 
ISTENEK ALKONYA elôadásában szerepel – karigaz-
gató a legendás Norbert Balatsch). A Bayreuthi 
Ünnepi Játékok zenekara erôteljes, dús, ezer-
színû (de leginkább mégis a sötét árnyalatokban 
gazdag) vonós tónussal, a hangzástömb szín-
elem-funkciójában és szólókban egyaránt le-
nyû gözô rézfúvókkal, rajzosan könnyed játékú 
fafúvókkal szolgálja a mû tartalmainak érvénye-
sülését, a kórus pedig AZ ISTENEK ALKONYÁ-ban 
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azzal a különös, vad erôvel szól, amelyet már 
A BOLYGÓ HOLLANDI-ból és a LOHENGRIN 1. felvo-
násából is ismerünk. Nagyszerû partnerek, fel-
eme lô együttmûködés – aligha képzelhetô el, 
hogy bármely alkotás odaadóbb és tökéletesebb 
ki  vitelezôt kívánjon magának, mint amilyen Bay-
 reuth zenekara és kórusa volt az 1990-es évek 
elején (A RAJNA KINCSE és AZ ISTENEK ALKONYA felvé-
te le 1991, A WALKÜR-é és a SIEGFRIED-é 1992 nya-
rán készült).

Persze beszélhetünk karmesterrôl, zenekar-
ról, kórusról, mégis énekes teszi az operát – a 
Wagner-zenedrámákat kiváltképp, hiszen az a 
vokális és színészi teljesítmény, amelyet ezek a 
mûvek igényelnek, együtt képviseli a zenés szín-
padi követelmények sem azelôtt, sem azóta nem 
tapasztalt felsôfokát. A RING-hez sok monumen-
tális hang kell – és sok monumentális egyéni-
ség. Barenboim produkciójáról elmondható, 
hogy – fogalmazzunk óvatosan – akad benne 
jó néhány impozáns formátumú hangi alakítás. 
Olyan RING-elôadás úgysem létezik, amelyben 
sikerül a valószínûtlen bravúr, és minden szere-
pet tökéletesen rátermett és maximumot nyúj-
tó énekesre osztanak ki. A Barenboimé sem az, 
ám az arány, amellyel a lebilincselô, a nagyszerû 
és a kiváló énekesi teljesítmények viszonyulnak 
a „csak jók”-hoz, több mint megnyugtató.

Kivel kezdhetnénk mással, mint Wotannal? 
A pályája csúcsán járó, negyvenöt éves John 
Tomlinson súlyos és sötét bronz-basszusa nagy-
sze rûen tárja fel a kalandoristen személyiségé-
nek rétegezettségét: méltóság éppúgy van dal-
lamokba foglalt gesztusaiban, mint kiábrándult-
ság, erô és harag éppúgy, mint fájdalom. Ez az 
isten nagyon is ember – és ez oly fontos vonása 
a RING mitikus isteneinek és félisteneinek: az 
antropomorf ábrázolás, hiszen az segíti hozzá 
A NIBELUNG GYÛRÛJÉ-t ahhoz, hogy társadalom-
kri  tikai parabolaként a hiúság nagy vásárában 
meg határozó és örök tulajdonságokat fesse. 
Tom  linson csodálatos zengéssel énekli A RAJNA 
KINCSE második jelenetében a kész Walhallára 
pillantva, hogy Vollendet das ewige Werk, de épp-
ily meggyôzôen küzd A WALKÜR második fel -
vonásá ban az élô lelkiismereteként elébe lépô 
Fri cká  val. A SIEGFRIED Vándoraként pedig fá-
radt-rezignált rosszkedvvel leckézteti találós kér-
dé seivel Mimét, majd mintegy önmaga elôre 
lá tott pusztulásán fájdalmasan mulatva élvezi 
ki a ke se rû pohár utolsó cseppjeit, hallgatván 
saját uno káját, aki azt tanácsolja az „öreg kér-

de zô nek” (alter Frager): vagy mutassa meg, mer-
re az út, vagy fogja be a pofáját. („Kannst du den 
Weg / mir weisen, so rede: / vermagst du’s nicht, / so 
halte dein Maul!”) A RING mint a generációvál-
tások tragikomédiája: ha elég idôt élünk, mind-
nyájan megérhetjük, hogy a fiatalabbak csak a 
mindenkori vén hülyét lássák bennünk.

Wotan után elsôként talán hitvesérôl, Frická-
ról illenék szólni, de elôbbre való a másik Wotan: 
a fôisten árnyéka és torz tükörképe, egójának 
sötét vetülete: Alberich. Barenboim RING-jérôl 
írva a kritikus azért említheti oly természetes 
hangon a walhallai isten és a nibelheimi törpe 
(amúgy közismert) freudi azonosságát, mert az 
ezen a felvételen, hála a formátumok megfele-
lésének, megvalósul. Az énekes beszédet a beszélô 
énekkel, az ariózus dallamformálást a szüntelen 
recitativóval oly csodálatosan kombináló bari-
ton, Günter von Kannen wotani léptékû Albe-
rich. Ahogyan az az igazi mítoszhoz illik: méltó 
ellenfél (alighanem méltóbb, mint amilyennek 
Wagner megírta). A RAJNA KINCSE negyedik képé-
ben félelmetes és torokszorító, ahogy a k ö te lé-
kek tôl szabadulva („Bin ich nun frei? Wirklich 
frei?”) lélekben mintegy fölmagasodik, és iszo-
nyatos erejû átkot mond az elrabolt gyûrûre. 
Wo tan társnôje, a házasság védelmezôje és a 
hûtlenkedôk megbüntetôje, Fricka énekelhetô 
és játszható nyûgös-házsártos nôszemélyként, 
akit hallva az ember nagyon is megérti, miért 
kalandozik el Wotan oly gyakran s oly messzire 
a családi tûzhelytôl. Barenboim Frickája, a ne-
mes orgánumú, sallangtalanul éneklô Linda 
Finnie ennél a polgári házisárkány-sztereotípiá-
nál sokkal többet ad. Hisztériától mentes, nemes 
hanghordozásán a lelkiismeret tiltó és paran-
csoló szava szólal meg, ô az élô figyelmeztetés, 
akire az önmagával viaskodó isten végül is hall-
gat. Loge, a tûz és a fortély istene, a Vorabend 
játékmestere Karajannál (és késôbb Marek Ja-
nosw ki 1983-as, évfordulós RING-felvételén) fi-
nom, rezervált értelmiségi, Peter Schreier. Solti 
György legendás stúdió-Ringjének RAJNA KIN-
CSE-lemezén viszont hôstenor, Set Svanholm 
énekli a szerepet (szerintem nem szerencsés 
Logét „nagy” Wagner-tenorokkal énekeltetni, 
mert ez eltérô zenei minôségeket és szereptí-
pusokat mos egybe). Barenboim Logéja vérbe-
li karaktertenor, Graham Clark (nem sokkal 
késôbb, 1994-ben szintén Barenboim vezényli 
a Patrice Chéreau rendezte, emlékezetes mün-
cheni WOZZECK-et, amelyben ô a Kapitány). Fe-
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no menális. Némiképp hasonlít Boulez és Ché-
reau Logéjához, a szintén kongeniális Heinz 
Zednikhez, csak sokkal keserûbb, élesebb, ke-
gyetlenebb: a szarkazmus eszközeként tudato-
san túlrészletezett szólamformálása maga a meg-
testesült gúny, melynek tulajdonosa, mielôtt 
irgalmatlanul kijátszaná áldozatát, még bohó-
cot is csinál belôle. Miként oly sok RING-nek, a 
Barenboiménak is két Miméje van, a szerep két 
rétegét tárva fel: A RAJNA KINCSE-beli Mime, Hel-
mut Pampuch a „megalázottat és megszomorí-
tottat”, az elnyomott szenvedôt hívja elô a sze-
rep lehetôségei közül, majd a SIEGFRIED-ben is-
mét Graham Clarkot halljuk, ám ezúttal már 
Mi meként, egy gyilkolásról álmodozó, torz lel-
kû, sunyi, gyáva szárazdajka szerepében.

Persze nem mindenki ilyen szikrázóan töké-
letes. (Még szerencse: milyen kritika az, amely 
csak lelkesedik?) A sors furcsa iróniája, hogy 
ebben a tetralógia-elôadásban éppen az abszo-
lút  közönségvonzó sláger, A WALKÜR elôadógár-
dá ja hagy kívánnivalókat maga után. Persze ez 
is világszínvonal, de ami a két fôszereplôt, Sieg-
mundot és Sieglindét illeti, sem Poul Elming, 
sem Nadine Secunde teljesítménye nem hordoz-
za magában a személyes jegyeknek és jelen tô-
ségnek azt a többletét, amely a puszta énekszó-
lamot átlelkesítve, hangzó formájában is körül-
járható szerepként állítaná elénk, sorsot és aka-
ratot idézve meg, vágyakat és fájdalmakat ál lítva 
elénk. Különösen a felvétel idején negyvenegy 
éves dán tenor halványsága fájdalmas. Elming 
esete különös: pályáját baritonként kezdte és 
folytatta, s csak két évvel a Barenboim-féle RING 
elôtt debütált „átképezve”, új minôségében – 
Parsifalként. Nem biztos a hangadás, s ezt töb-
bek közt éppen az érzelmek felszabadult kiára-
dásának pillanata, a TAVASZI DAL (WINTERSTÜRME 
WICHEN DEM WONNEMOND) sínyli meg, intoná ciósan 
és meggyôzô erôben egyaránt. Matthias Höl  le 
amúgy markánsan megformált Hundingja sem 
lép túl a szerep kínálta nyers vadember sablon-
ján. Pedig túl lehet lépni ezen, az összetettebb 
ábrázolás jegyében, példa erre a tavaly tavasszal 
a Mûpában látott s az igényes színház hívei által 
lesajnált, ám zenei megvalósításában nagyszerû, 
James Levine vezényelte, Robert Lepage ren-
dez te, metropolitanbeli WALKÜR pompás Hun-
ding ja, Hans-Peter König, aki megmutatta, hogy 
a történelem elôtti idôk vad harcosának a ma- 
ga törzsi értékrendje szerint nagyon is megvan 
a ma ga igazsága.

Vigasztalódhatunk azzal, hogy a tetralógia e 
darabjában lép elénk a mû két legnagyobb sze-
repegyénisége, Wotan és Brünnhilde közül a 
második, a nô – ha ugyan nevezhetjük csak így, 
egyszerûen, „nônek” ezt a rettenthetetlen bá-
torságú (csak isteni atyjától félô) harcost, ger-
mán Vesta-szüzet, fennkölt halálangyalt, akiben 
oly sok a hagyományosan férfiakra ruházott tu-
lajdonság. Ez a kettôsség, a nôi és férfiprincí-
pium keveredése adja egyébként Brünnhilde 
varázsát, zamatát, a szerep kulcsát. Anne Evans 
személyében Barenboim RING-jének megvan az 
a súlyos és összetett, vokalitásával a lélek ne-
mességét sugárzó Brünnhildéje, aki a tisztasá-
got és elszántságot képviseli, formátumával pe-
dig elôbb Walkürként, késôbb emberré (de mi-
lyen emberré!) lefokozva egyaránt a mítoszi ese-
mények Wotanhoz méltó mozgatójává válik. 
Hangja nagy erejû, a magasban fénylô és szár-
nyaló, de – s ez fontos – sötét tónusai is vannak, 
szólamformálása éppúgy képes elénk idézni a 
tántoríthatatlanságot, mint a SCHLUSSGESANG-
beli megrendülést és részvétet. Egy szó, mint 
száz, Anne Evans hangján a szerep azt a felszó-
lítást sugallja, amit minden Brünnhildének su-
gallnia kell: „légy méltó!”

Még egyvalakirôl kell szólnunk a legfonto-
sabbak közül. A két Siegfriedet alakító névro-
kon, a fagottosból lett tenor, az ötvenéves Sieg-
fried Jerusalem az 1990-es évek elején már bi-
zo nyosan túljutott pályája csúcsán, vokális tel-
je sítôképessége optimumán. Sôt emlékszem, 
akad tak fanyalgók, akik már a nyolcvanas évek 
elején is azt rebesgették, hogy az amúgy is késôn 
– 1975-ben – indult énekesi pályának máris lát-
szik (hallatszik) a vége. Ezen A NIBELUNG GYÛRÛJE-
felvételen azonban hanyatlásnak semmi jele, 
ellenkezôleg, csodálattal hallgatjuk a fényesen 
zengô, nagy vivôerejû hangot, elismeréssel adó-
zunk az állóképességnek, a színeknek és a vá-
lasztékos dinamikai árnyalatoknak. Legfôkép-
pen azonban Jerusalem zenei eszközökkel tör-
ténô jellemábrázolásának jár fôhajtás. A SIEG-
FRIED-ben teljes hitellel tárja elénk a játékos és 
vidám, nyers és durva ifjú hôs ártatlanságát és 
tudatlanságát: Siegfried itt Parsifal rokona, ô 
is „tiszta balga” (der reine Tor – ez a címszereplô 
epitheton ornansa a PARSIFAL-ban), aki azután 
a harmadik felvonásban (éppen úgy, mint Par-
si fal a róla szóló zenedráma második felvoná-
sában) átlényegül, találkozván a Nôvel, aki fel-
ébreszti (bár ténylegesen Siegfried ébreszti föl 



116 • Figyelô

Brünnhildét), megtanítja félni és élni. Imponáló, 
ahogy ehhez az elsô Siegfried-hanghoz képest 
Jerusalem AZ ISTENEK ALKONYÁ-ban már egy má-
sik, sötétebb-teltebb tónust és megállapodot-
tabb karaktervilágot talál, az érett hôst ábrá-
zolva. De még itt is legalább ennyire érdekes 
és vonzó, ahogy megôrzi hôsében a személyi-
ség alapjegyeinek folytonosságát, jelezve és sej-
tetve, hogy Siegfried, ha érettebb lett is, mind-
végig az örök gyanútlan marad, aki csak a cselek-
mény legvégén, a varázsital bûverejétôl nyeri 
el a tisztánlátást – közvetlenül megöletése elôtt. 
Ez a mozzanat Jerusalem alakításában meg-
indítóan tárul föl, s ettôl válik az ô hangján 
Sieg fried halála valóban beteljesüléssé. A hôsnek 
egyetlen pillanat adatik – az utolsó –, hogy ma-
gára eszméljen.

Az elôadógárdával való takarékoskodás jó-
voltából több énekest is többféle szerepben üd-
vözölhetünk a négy opera hallgatásakor. Bodo 
Brinkmann, aki kezdetben Donnerként menny-
dörög, késôbb Guntherként kap jelentôsebb – 
és gyökeresen eltérô – feladatot. Hasonló tör-
ténik A RAJNA KINCSE mindkét óriásával: a kez-
detben Fasoltot alakító Matthias Hölle A WAL-
KÜR-be li szerepét, Hundingot már említettük, 
a Faf nert éneklô Philip Kang pedig AZ ISTENEK 
ALKONYÁ-ban Hagen éjsötét-gránitkemény alak-
jába lehel életet. Hogy milyen rangos walkür-
csapatot állít ki Bayreuth a kilencvenes évek 
elején, jelzi, hogy az amazonok oktettjében ott 
találjuk Fricka, Freia, Erda és Gutrune szóla-

mának gazdáját: Linda Finnie-t, Eva Johanssont, 
Brigitta Svendént és Eva-Maria Bundschuh-t. 
Sôt a Nornák hármasából is ketten a jótékony 
„feladathalmozás” módszerét példázzák: az elsô 
Norna Brigitta Svendén, a második Linda Fin-
nie. Valóban jótékony ez a feladathalmozás, mert 
a takarékosság – egy-egy énekes több szerepben 
is történô foglalkoztatása – nemcsak olcsóbb 
megoldás egy fesztivált rendezô színháznak, de 
a mûvészeknek is kihívás: az átlényegülés, a sok-
oldalúság megmutatásának ünnepe. A hallgató 
(és DVD-változat esetében a nézô) pedig cse-
megézhet: megfigyelheti, hogy ugyanaz az éne-
kes hangjával és gesztusaival miként idomul egy 
újabb és még újabb szerep követelményeihez. 
Ilyen szempontból nemcsak jelentôs élmény, 
de remek játék is a Barenboim-féle RING hall-
gatása. De ne legyünk igazságtalanok: a kisebb 
szerepek kiosztása nemcsak a jótékony takaré-
kosságra, hanem a büszke és nagyvonalú luxus-
ra is példát kínál: AZ ISTENEK ALKONYA elsô felvo-
násának vége felé közeledve, a hírhozó és köz-
ve títô harmadik walkür, Waltraute alakját éne-
kelhetné akár Shirley Close is, hiszen övé volt 
a szerep A WALKÜR-ben, s AZ ISTENEK ALKONYÁ-ban 
nincs feladata. Mégsem rá osztották: a megrázó 
szembesülés súlyát e nagy és fontos jelenetben 
a mögöttünk hagyott századforduló egyik leg je-
lentôsebb Wagner-énekesnôje, Waltraud Meier 
adja meg, Anne Evans abszolút méltó partne-
reként.

Csengery Kristóf




