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A HUNGAROTON
VERDI-FELVÉTELEIRÔL –

MÁSFÉL ÉVTIZED MÚLTÁN

A Hungaroton 1981-tôl 1987-ig öt Verdi-ope-
ra felvételét készítette el. Ezek: ERNANI (1981),
SIMON BOCCANEGRA (1983), A LOMBARDOK (1984),
MACBETH (1986), ATTILA (1987). A volt szocia-
lista országokban Magyarországon kívül a
nemzetközi alaprepertoárból csak a Szovjet-
unióban és Romániában készültek önerôbôl
teljes operafelvételek, a mûfaj hozzáférhetôvé
tétele egyébként licencvásárlásokkal történt.
Magyarországon a nyolcvanas évek elôtt is fel-
vettek néhány népszerû darabot, de magyar
nyelven (TRAVIATA, RIGOLETTO, PARASZTBECSÜ-
LET–BAJAZZÓK, A DENEVÉR). Külföldi érdeklôdés-
re is számot tartó, eredeti nyelvû felvételekre
a Hungaroton csak a nyolcvanas években vál-
lalkozott, s akkor sem kizárólag hazai erôkkel.
Ez egyáltalán nem volt szégyen, hiszen az ope-
rafelvételek a nagyvilágban is nemzetközi sze-
replôgárdával készülnek. A Hungaroton ope-
rai mûsorpolitikája, mivel az olasz mûvek do-
mináltak benne, elsôsorban két olyan olasz
karmesterre épült, aki gyakori vendég volt a
hazai zenei életben: Lamberto Gardellire és
Giuseppe Patanéra. Kettôjük közül Gardelli
volt a mélyebb, ihletettebb s ekkor már, idôs-
korában a líraibb mûvész, Patané a rutinosabb,
a kiszámíthatóbb, a drámaibb. Egy-egy fôsze-
repre külföldi énekest is meghívtak, a Verdi-
operák esetében két tenorszerepre is Giorgio
Lambertit, a MACBETH és az ATTILA címszerepe-
ire pedig Piero Cappuccillit, illetve Jevgenyij
Nyesztyerenkót. Lamberti, aki akkor, a „há-
rom tenor” diadalának csúcspontján másod-
vagy harmadvonalbeli énekesnek számított,
ma hallgatva, amikor Andrea Bocellit és José
Curát kiáltották ki sztárnak, osztályon felüli
tenoristának bizonyul. Cappuccilli 1986-ban
már túl volt pályája delelôjén, de annak leszál-
ló ágában is kifogástalan teljesítményt nyúj-
tott, Nyesztyerenko pedig még hangja és mû-

vészete teljében énekelte lemezre Attila szóla-
mát. A közös alap mindhármuknál a hang tö-
kéletes kiképzése. Az orgánum eredeti termé-
szeti adottságainak és lehetôségeinek tisztelet-
ben tartásával harmonikusan lett kifejlesztve,
a gyakori hangképzési hibák, préselés, szorí-
tás, sötétítés, fojtás, fedés legkisebb jele nél-
kül. A hang tökéletesen homogén, minden
fekvésben azonos minôséggel szól, s mondhat-
ni: teste van. Az orgánum hiánytalanul kitölti
a szólam hangjait. Erre a biztos alapra épül a
zenei formálás artisztikuma és tisztasága. A ki-
fejezés mindhárom kiváló énekesnél elsôdle-
gesen a formából, a szólam architektonikájá-
ból fakad, nem pedig járulékos zeneietlen
effektusokból – a hangszínek karakterizáló
funkciója a szólamformálás struktúráján belül
érvényesül. A magasrendû vokalitás, a termé-
szetes hangadásnak és a zenei formálásnak az
összeforrása a hang optimalizálását eredmé-
nyezi: az orgánum minden fekvésben, a szó-
lam hangjainak minden pozíciójában kibonta-
koztatja kellô minôségeit: volumenét és helyi
színeit. Az öt Verdi-opera további közremûkö-
dôi azonban magyar zene- s énekkarok és éne-
kesek voltak. Kérdés, hogy amit a hazai ope-
rakultúra adott hozzá e felvételekhez, milyen
színvonalú, hogyan aránylik a vendégek telje-
sítményéhez.

Az elsô három felvételen az Opera zeneka-
ra játszik. Természetes volt a választás, hiszen
az ERNANI, a SIMON BOCCANEGRA és A LOMBARDOK

lemezfelvétele mögött Erkel színházi produk-
ciók álltak, ugyanazoknak a karmestereknek 
a betanításában, akik a felvételeket vezénylik.
Az operazenekart dicséri, hogy képes közvetí-
teni a mûvek szellemét és a karmesterek kon-
cepcióját, de az élô elôadások során szerzett
rutin nemcsak pozitíve, a zenei textusokkal va-
ló bensôséges viszonyban érezhetô, hanem ne-
gatíve, a formálás elnagyoltságában, a hang-
zás némi igénytelenségében is. Még Patané-
nak sikerült inkább megközelítenie a BOCCA-
NEGRA színházi elôadásának szigorúságát és
intenzitását, Gardelli élô elôadásainak magas-
rendû költészetét a lemezprodukciók csak hal-



ványan idézik fel. A MACBETH-hez és az ATTILÁ-
hoz a Hungaroton a Magyar Rádió Szimfoni-
kus Zenekarát, illetve az Állami Hangverseny-
zenekart szerzôdtette. Noha mindkét zenekar
csak ritkán mûködik közre operában, a hang-
zás igényessége, konzisztenciája és fénye te-
kintetében felülmúlják az operazenekart. Ha-
sonló a helyzet az énekkarok vonatkozásában
is. Az ERNANI-ban az Opera kórusát fontos ré-
szekben jelentôsen feljavítja a Magyar Nép-
hadsereg Férfikara, a BOCCANEGRA kevésbé
exponált kórusrészeit megfelelôen adja elô 
az operakórus. A LOMBARDOK-ban azonban,
melyben a kórusnak kiemelkedôen nagy sze-
repe van, már a Magyar Rádió Énekkara mû-
ködik közre a kartételek súlyához méltó szín-
vonalon. A MACBETH-ben ugyanez a kórus,
pontosabban e kórus nôi szekciója hajlékony
karakterizálótehetséggel szólaltatja meg a bo-
szorkányok groteszk szólamait. Az ATTILÁ-ban
ugyancsak a rádióénekkar szerepel magas fo-
kú profizmussal. A magyar énekesek közül
egyedül Miller Lajos bizonyul minden tekin-
tetben a remek külföldi énekesek méltó társá-
nak Don Carlos, Simon és Ezio szerepében.
Miller ekkoriban volt hangja teljében és nem-
zetközi karrierje tetôpontján. Az alkatának
megfelelôen kimunkált, karcsú, világos, de
magvas és árnyaltan moduláló bariton hang
biztos magassággal, érces-fényes csúcshan-
gokkal hódított, és kifogástalanul muzikális
formálással párosult. Mellette Kincses Veroni-
ka vokalitása képviseli a BOCCANEGRÁ-ban a ter-
mészetességnek és az artisztikumnak azt a har-
móniáját, amelyet Lamberti, Cappuccilli és
Nyesztyerenko állított normának. A nyolcva-
nas években kevesen formálták meg szólama-
ikat olyan tiszta, klasszikus rajzolattal, mint ô.
A másik négy felvételen a nôi fôszerepet Sass
Sylvia énekli. Teljesítménye jelentôs, egyszer-
smind azonban problematikus is. Az eddig
említett énekesekkel szemben nála a hang ter-
mészete s a választott éneklésmód és szerep-
kör nincs harmóniában egymással. A hang
eredendôen sötét színezete ellenére is volta-
képpen lírai szoprán, amellyel szemben áll az
énekesnô drámai temperamentuma és ambí-
ciója. Sass Sylvia mesterségesen stilizálta fel a
hangját drámai szopránná, ami általában azt
eredményezi, hogy az orgánum éppen hogy
felér a szólamhoz, de nem uralja azt fölénye-
sen, énektechnikailag pedig egy sajátos hibá-

hoz vezet: a középhangok alsó tartományában
és a mély fekvésben az orr-rezonancia domi-
nanciájához, s ez erôsen torzítja a hangot. De
míg egyfelôl majdnem folyamatosan regiszt-
rálhatjuk a vokális fogyatékosságokat, másfe-
lôl nem vonhatjuk ki magunkat az énekesnô
mûvészi szuggesztivitása alól, azaz el kell is-
mernünk, hogy minden probléma ellenére
erôs tehetséggel és egyéniséggel van dolgunk.
Az ugyancsak négy felvételen szereplô Kováts
Kolos pompás, mélységet és magasságot egy-
aránt fölényesen gyôzô, színgazdag, kiváló
légzéstechnikával párosult basszusa szintén
nem érvényesül problémamentesen. Az éne-
kes, mintha nem hinne remek orgánumának
valódi kvalitásaiban, gyakran folyamodik mes-
terkélt hangadáshoz, sötétítéshez és fojtáshoz,
nyersen kirobbanó hangindításhoz. Ugyanak-
kor Kováts Kolos fogékony Verdi zenéje és a
karmesteri intenciók iránt, és hangi alakításai
e szeplôkkel együtt is ihletettek, megragadók.
A két magyar tenorista közül B. Nagy János
nem egészen kiegyenlített, de olykor szépen
felfénylô hangon, némi erôltetett italianitàval
énekel, modorosság és mély, megrendítô kife-
jezés között ingadozva; Kelen Péter pedig a
MACBETH-beli kis szerepében, ezen belül azon-
ban nehéz áriájában bizonyítja, hogy a Hun-
garoton túl késôn fedezte fel a maga számá-
ra, amikor a vállalat már nem tudta folytat-
ni a Verdi-operák felvételeit. Mint látható, a
magyar operakultúra hozzájárulása a külföl-
di mûvészek által képviselt operakultúrához
egyenetlen, sok-sok tehetség mellett is feltûnô
némi „diszciplinálatlanság”, a hang kimun-
káltságának, az éneklés technikájának a fogya-
tékossága, a mûvészi önismeret bizonytalansá-
ga. Az összhatásban, a végsô hatásban azon-
ban mindezt kompenzálja egy bizonyos fokig
a személyiség ereje, a mûvészi jelenlét. S ma
hallgatva e felvételeket, még inkább, mint el-
készítésük idején. Tudniillik azóta a nemzet-
közi színvonal is süllyedt, az alaprepertoárból
ma megjelenô új felvételek ritkán érik el a
nyolcvanas évekbeliek színvonalát.

Az öt Verdi-felvétel közül az elsôn hallható
darab, az ERNANI felel meg leginkább annak a
képnek, mely a Verdi-operákról a köztudat-
ban él: nagy szenvedélydráma, mely négy ha-
tározott, erôs karakter találkozásán és konflik-
tusán alapul. Lamberto Gardelli pontosan
mérte be és találta el az opera helyi értékét a
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Verdi-oeuvre-ben, illetve az operatörténetben.
A mû kötôanyaga még az a zenei idiómakincs,
melyet Verdi készen talált az olasz romantikus
operatermésben, de ennek keretei között fel-
izzik az az új, szenvedélyes, átütô erejû melo-
dika, amely már a fiatal zseni saját érzelmi
hôfoka, intenzitása, stílusa. Gardelli a régit
anyanyelvként beszélve, s az újra érzékenyen,
azt lendületesen és forrón szólaltatva meg,
pontos történeti arányaiban tolmácsolja az
operát, mégsem történeti dokumentumként,
hanem eleven drámaként. Bármilyen határo-
zottak és erôsek a darab karakterei, nincsenek
meglepô sajátosságok híján. Mindjárt a cím-
szereplô bandita, de valójában tönkretett, a
társadalmon kívüliséget patetikusan választó
arisztokrata. Giorgio Lamberti választékos vo-
kális kultúrája, artisztikus szólamformálása
mindvégig átcsillogtatja a választott szerepen
az eredeti nemességet. Don Ruy Gomez de
Silva gôgös, sziklakemény spanyol grand, de
két pillanatban is elárulja szerelmi sebzett-
ségét, érzelmi kiszolgáltatottságát. Kováts Ko-
los mind az elsô felvonásbeli ária elsô részé-
ben, mind a második felvonásban, az „Ah! io
l’amo...” kezdetû szakaszban megrendítôen
tárja fel a figurának ezt a rejtett dimenzióját.
A legnagyobb pszichológiai utat a darabban
Don Carlos, késôbb V. Károly teszi meg: a par-
tikuláris szerelmi szenvedélytôl a királyi auto-
ritáson és a császári hatalomért minden más
emberi hívsággal leszámoló érett férfiúságon
keresztül a kegyelemosztás apoteózisáig. Mil-
ler Lajos ezt a nagy utat minden pillanatában
és egész ívében pontosan és hiánytalanul áb-
rázolja, az egész produkció legformátumo-
sabb vokális alakítását nyújtva. Még Elvira a
legszimplább figura a négy fôszereplô közül, s
ezért mintha kevéssé is inspirálta volna Sass
Sylviát – szereplése itt a legáltalánosabb, a leg-
kevésbé személyes négy felvétele közül. Az
ERNANI-nak kevés lemezfelvétele van, s a Hun-
garotoné, melyet CD-n a Philips forgalmaz,
igen jónak, autentikusnak mondható.

A SIMON BOCCANEGRÁ-t nem övezi olyan nép-
szerûség, mint amilyen érdeme szerint megil-
letné. Ennek az lehet a fô oka, hogy nem nagy
szerelmi történet áll a középpontjában, ha-
nem egy reflexív férfihôs. Pedig ez Verdi egyik
legmélyebb operája. Az emberi célok és törek-
vések hiúságáról szól, arról, hogy az élet nem
a szándékoknak megfelelôen alakul, hanem

mintegy az emberek háta mögött intézôdik,
rendezôdik el bölcsen és megrendítôen. Az
opera legmélyebbre láttató mozzanatai: há-
rom anagnoriszisz-, három felismerésjelenet.
Simon, a dózse Amelia Grimaldiban kisgyer-
mekként elveszített leányát, Mariát ismeri fel,
s az ôbenne apját; Gabriele Adorno politikai
ellenfelében és a szerelmi vetélytársának hitt
dózséban, akit meg akar gyilkolni, szerelmese
apját ismeri fel; Jacopo Fiesco a bosszú elérke-
zettnek vélt pillanatában Ameliában unokáját
kénytelen felismerni. E villámcsapásszerû fel-
ismerések fényénél mindennek megváltozik a
jelentése és értelme. És ha az elsô két felisme-
rési jelenet pozitív irányba fordítja is a cselek-
ményt, s csak a harmadik mélyíti el hirtelen a
tragédiát (Boccanegrát már halálos méreg
sorvasztja), mindhárom jelenetben közös a
végzet valamiféle rezignált élménye, az, amit
végül Fiesco fogalmaz meg: „Perchè mi splende
il ver si tardi?” („Miért ilyen késôn világosodik meg
az igazság?”) Mindezek a jelenetek tisztán líra-
iak, s ez a líraiság az utolsó jelenetben csúcso-
sodik ki, amikor a zene megnyílik a transzcen-
dencia felé, s a haldokló dózse lelke már az ég
felé tör. Egy BOCCANEGRA-elôadás végsô hite-
lessége voltaképpen azon múlik, hogy az ope-
rának ezekhez a jeleneteihez fel tud-e emel-
kedni. Giuseppe Patanét dicséri, hogy ô, aki-
nek a kemény megformálás és a nagy dráma
volt a legigazibb világa, nagyon érzékenyen re-
agált ezekre a zenei területekre, s mind a ze-
nekart, mind az énekeseket az átszellemült lí-
raiság magas régióiba tudta vezetni. Ennek a
felvételnek is Miller Lajos a hôse, aki Bocca-
negrában a határozott és – ha lehet ilyet mon-
dani – ihletett politikust és a politikussal szem-
bekerülô apát azonos hitelességgel idézi meg.
Vokális kifejezése különösen mélyrôl szakad
fel a harmadik felvonásban, a fogyó testi erôt
érzô, magába forduló lélek zenévé válásakor.
Miller mellett Kincses Veronika nyújtja a leg-
többet. Alkatának megfelelôen fôleg a szerep
líráját érvényesíti, a szólamban oly gyakran
domináló barkarolaköltészetet, amely egy-
szerre idéz fel környezetet-tengerközelséget
és gyöngéd-bensôséges lelkivilágot, egy olyan
nôi érzékenységet, amely harmóniába fogja a
bentet és a kintet, a lelket és a tájat. Mindeb-
ben azonban nincs semmi impresszioniszti-
kus, Kincses Verdi szólamát is mozarti tisztasá-
gú vonalvezetéssel és plaszticitással formálja
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meg – példaszerûen. Megjelenésekor e felvé-
tel kellemes meglepetése volt, s ma még in-
kább az Gregor József Fiescója. A hang min-
den fekvésben egységesen, kiegyenlítetten és
testesen szól, s ha igaz is, hogy a figura – az
ERNANI Don Silvája mellett e másik kôszikla-
ember – keménységét olykor az éneklés némi
nyerseségével érzékelteti, mégis sajnálhatjuk,
hogy e kiváló adottságú és nagyon tehetséges
basszista szerepköre buffó-basszusként rög-
zült, és mûvészetének szeriôzebb dimenziója
nem érvényesült olyan erôsen, mint képessé-
gei lehetôvé tették volna. A felvételnek az is ér-
téke tehát, hogy Gregor másik, ismeretlenebb
mûvészi énjét is dokumentálja, mégpedig im-
pozáns színvonalon. B. Nagy János „concita-
to” éneklésmódja szerencsésen találkozik Gab-
riele Adorno elkeseredett, forrófejû, lázadó fi-
gurájával, s az énekes a fiatalember naivitását,
jó szándékú heveskedését, nemes pátoszát is
érzékeltetni tudja. A szerepformálás legjobb
pillanata azonban a felismerés utáni összeom-
lás kifejezése, amikor Adorno megtudja, hogy
a dózse nem a csábítója, hanem az apja szerel-
mesének. B. Nagy emberábrázolása ebben a
pillanatban mély, szuggesztív, megrendítô. A
SIMON BOCCANEGRÁ-nak ez a felvétele egyik leg-
szebb vállalkozása a Hungarotonnak, mert ké-
pes felnôni a többi Verdi-operánál talán nehe-
zebben megközelíthetô, kontemplatívabb, lí-
raibb remekmûhöz.

A LOMBARDOK Verdi hamar elfelejtett és hosz-
szan feledésbe merült operái közé tartozik. 
Az újabb idôkben egy 1970-es római, majd az
1974-es budapesti s az ennek nyomán létrejött
’75-ös londoni felújítás és Lamberto Gardelli
elsô, 1972-es lemezfelvétele (Philips) vezetett
újrafelfedezéséhez. Mondhatjuk, hogy a tulaj-
donképpeni áttörést a budapesti felújítás hoz-
ta, s ez Gardellién kívül a magyar operakultú-
rának is nagy érdeme, mert egy igazi remek-
mûvet rehabilitált. Az opera alapproblémája
dantei: az ember elfojthatatlan vágya a jóság-
ra és a szeretetre, „mely mozgat eget és minden
csillagot”. Az olasz operairodalomban ez sehol
nem szólal meg olyan forrón és átütô erôvel,
mint ebben a darabban. A LOMBARDOK három
fô figurája pontosan e problematika jegyében
fogant: Giselda angyalalakja nem más, mint a
jóság és a szeretet, a megbocsátás perszonifi-
kációja, Pagano a „bûn és bûnhôdés” drámai
útján, Oronte a szerelem jóvoltából kerül vele

sorsszerû, misztikus kapcsolatba, hogy mind-
kettônek általa legyen része a megtérés teljes-
ségében, amelyben a földi jóság és szeretet, va-
lamint az égi jóság és szeretet egymást tükrözi.
A LOMBARDOK A VÉGZET HATALMA mellett Verdi
legtranszcendensebb operája. A darab tökéle-
tesen megfelelt Gardelli kései, spirituális mû-
vészetének, a REQUIEM mellett alighanem utol-
só korszakának legnagyobb produkciójává
vált. Ha a hangfelvétel lombikszituációjában
nem sikerült is elérni azt az ihletettséget és át-
szellemültséget, amelyet az Erkel Színházban,
a mûnek ez a transzcendens dimenziója még-
is érvényesül az elôadásban. Ez a karmesteren,
zene- és énekkaron kívül három énekesnek
köszönhetô. Sass Sylvia, aki Budapesten és
Londonban egyaránt nagy sikert aratott Gisel-
da-alakításával, ezen a felvételen inspiráltan
énekel. A szerep rendkívül nehéz: egyesíti a lí-
rai szoprán, a drámai szoprán és a koloratúr-
szoprán szerepkör igényeit. Sass Sylvia most
olyan mértékben tudott azonosulni a szerep
szellemével, hogy az vokális képességeit is fel-
fokozta. Az elsô felvonás AVE MARIÁ-jának lírá-
jától kezdve a második felvonás fináléjának
hatalmas pátoszán keresztül a negyedik fel-
vonásbeli ária túlvilági légiességéig a szerep
minden karakterére megvan a hangja. Ha ta-
lán a második felvonás fináléjában a világ ôrü-
letét feltartóztatni akaró fiatal lány drámai
kiállásakor van is erôltetettség éneklésében,
még azt sem kell feltétlenül az énekesnô voká-
lis korlátjának éreznünk, felfoghatjuk a szerep
kényszeredettségének is, hiszen itt egy gyön-
géd lélek vállal olyan feladatot, amely igazi
hôst követel. Alkat és vállalkozás itt nem össze-
mérhetô, annál tiszteletreméltóbb a mégis-
megvalósítás. Pagano, a nagy bûnös és nagy
vezeklô figurája talán a legteljesebb alakítás
volt Kováts Kolos énekesi pályáján. A szerep
bonyolultsága, kezdetben az álságos viselke-
dés, a vak, gyilkos szenvedély, majd a megtisz-
tulás vágya, a hit sóvárgása a megváltásra, a
térítô átszellemültség, végül a feloldódás az
üdvözülésben az énekes alakítóképességének
és tartalékainak széles skáláját aktivizálta, és
Kováts Kolos a bonyolult és gazdag emberáb-
rázolás kivételes magaslatára emelkedett. A
sötét, de árnyalatgazdag, meleg, homogén or-
gánum ebben a szerepben kiteljesítette valôr-
jeit, s az énekes remek légzéstechnikája, a
hosszú dallamokat megszakítatlanul végigvin-
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ni képes levegôbeosztása e szólam esetében
mûvészi jelentôségre tett szert: a második fel-
vonás eleji monológban és a harmadik felvo-
nás fináléjában a remete Istenhez szálló hosz-
szú frázisai töretlen íveléssel emelkednek fel.
Örvendetes, hogy e nem mindig egyenletesen
mûködô, de kiváló énekes legteljesebb alakí-
tását egészében hanglemez ôrzi. A harmadik
kiemelkedô teljesítmény Giorgio Lambertié.
Igaz, a hang érettebb figurát idéz fel, mint a
mind szerelmében, mind megtérés utáni vá-
gyában ifjú, naiv Oronte (akit Kelen Péter
egyedülálló hitelességgel testesített meg a
színpadi elôadásokban), de éneklésének into-
nációs és formai tisztasága evidenciává teszi
azt a lelki nemességet, amely a muzulmánnak
született fiú megkeresztelkedésében és Gisel-
da mennyei apoteózislátomásában teljesül
majd be. Arvinót, Giselda apját, Pagano test-
vérét szintén olasz énekes, Ezio di Cesare
énekli, jól kiképzett hôstenor hangon, de fia-
talosabb színnel, mint az apaszerephez ille-
nék. A LOMBARDOK-nak ez a felvétele hozzájá-
rult és hozzájárul annak tudatosításához, hogy
a darab nem Verdi „minore” mûvei közé tar-
tozik, hanem a remekmûvek között van a he-
lye. Hogy ez hosszú idô után végre tudatosult,
az is mutatja, hogy azóta a veronai Arénában
is bemutatták, s 1997-ben a Decca új felvételt
is készített belôle – amely a világsztárok sze-
replése ellenére sem közelíti meg a Hungaro-
ton-felvétel szellemét.

A MACBETH Verdi elsô nagy alkotó találko-
zása az általa legtöbbre tartott drámaíróval,
Shakespeare-rel. Általában azt hangsúlyozzák,
hogy ezt az ifjúkori operát (amelyet ugyan Ver-
di késôbb részlegesen átdolgozott) milyen
nagy távolság választja még el a kései, Shakes-
peare ihlette remekmûvektôl: az OTELLÓ-tól és
a FALSTAFF-tól. De legalább ennyire hangsúlyo-
zandó, hogy a darab néhány részlete, fôként
Macbeth jelenete, Macbeth és a Lady jelenete
az elsô felvonásban vagy a negyedik felvonás-
beli alvajáró-jelenet teljes mértékben konge-
niális. Gardelli viszont nem e felvétel alkalmá-
val találkozott elôször a mûvel: a hatvanas
évek elején bemutatta az Erkel Színházban, 
s 1971-ben már lemezt is készített belôle a
Deccának. Az új, 1986-os Hungaroton-felvétel
megmutatja, hogy az átszellemültté, líraivá
vált Gardelliben ott élt ifjabb éveinek drámai
temperamentuma, s mozgósítható is volt. A

MACBETH mintha nem is az idôs Mester pro-
dukciója volna: keményen formált, heves, fel-
zaklató dráma. Hogy azzá lett, abban az Álla-
mi Hangversenyzenekaron kívül döntô szere-
pe van a darab fôszereplô párjának: Piero Cap-
puccillinak és Sass Sylviának. Cappuccilli már
tíz évvel korábban is lemezre énekelte a szere-
pet Abbadóval (Deutsche Grammophon), s ha
újabb produkciója hangban talán itt-ott fátyo-
losabb is, kifejezôereje intenzívebb, szélsôsé-
gesebb, mélyebb. A nagy baritonista ábrázolá-
sának ereje a megformálás szigorából, zártsá-
gából, a szólam szerkezetének szilárdságából
fakad, s az énekes a tiszta formát csak egy-egy
határhelyzetben töri át a verisztikus próza irá-
nyába, egy-egy felkiáltás, artikulálatlan kitörés
erôsíti a hatást. Erôsíti, mert ez a veszélyes
módszer mértéktelenül alkalmazva lejáratja
az énekest és a szerepet. De Cappuccilli egyik
legnagyobb mûvészi erénye éppen a tévedhe-
tetlen arányérzék. S persze a formálás elsôdle-
gessége sem jelent csak rajzosságot és struktú-
rát: a szólamrajzon és -szerkezeten belül az
énekes pontosan kidolgozza a frázisok, a sza-
vak színezetét, ami nagymértékben hozzájárul
a formálás plaszticitásához. Cappuccilli Mac-
bethje nekilendüléseiben és összeomlásaiban
egyaránt nagyszabású, szuggesztív figura, vég-
zetének elôbb érzékelésében, majd felismeré-
sében mélyen megrendítô. Ezúttal jólesôen
mondható, hogy Sass Sylvia méltó partnere a
nagy vendégnek. A Lady szerepének bonyo-
lultsága, belsô nagysága maximálisan inspi-
rálta és mûvészetének csúcspontjára lendítet-
te az énekesnôt. Tudjuk, Verdi ebben a szerep-
ben nem a hang szépségét, hanem a dikció
pontosságát és szuggesztivitását, a beszédsze-
rûen árnyalt artikulációt, a differenciált kifeje-
zést tartotta a legfontosabbnak. Sass Sylvia ezt
a szerepet párját ritkító alapossággal dolgozta
ki. Bámulatos árnyaltsággal és tudatossággal
keverte ki a részletek, a szavak hangszíneit, de
a hangi alakítás mégsem vált részletezôvé,
mert egy formátumos, jelentôs személyiség
egysége fogja össze nagy vonallá a pontokat.
Sass Ladyje nagy, sötét alak, tragikus árnyékot
vet az egész elôadásra, sugárzik belôle az aka-
rat, de nem olyan monstruózus, mint sok más
felvételen, eleven, hús-vér nô is, ami gyenge-
séget, törékenységet is jelent, s ez leplezôdik
le az alvajáró-jelenetben. Ez az ô elôadásában
szervesebben következik a figurából, mint szo-
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kott. Az általa teremtett figurában az erô és az
erôltetett akarás, az emberi nagyság és az em-
beri lépték bonyolult együttest alkot. Sass
Sylvia a Hungaroton öt Verdi-felvétele közül
négyen énekel fôszerepet. Kétségtelen, hogy a
legnehezebb szerepben, a MACBETH Ladyjében
nyújtja a legtöbbet, a világszínvonalat képvise-
lô külföldi mûvészekéhez méltó teljesítményt.
Két kisebb, de fontos szerepben kiváló mûvé-
szeket hallhatunk, Banquóéban Kováts Kolos
remekel, Macduff szinte csak egyetlen, de ne-
héz áriára korlátozódó szerepében pedig Ke-
len Péter énekli ki megrendítôen a zsarnok-
tól szenvedô skót menekültek fájdalmát. Ez 
a MACBETH-lemez megállja a helyét a mû töb-
bi – nem kevés – felvétele között.

A Hungaroton utolsó Verdi-felvétele az AT-
TILA volt. A darab Verdi hazafias operái közé
tartozik, Itália szabadságvágya ihlette, ugyan-
akkor annak az alkotói korszaknak a terméke,
amelyet a zeneszerzô „a gályarabság évei”-nek
nevezett, amikor tudniillik az olasz közvéle-
mény folyamatosan új meg új mûveket köve-
telt tôle, s ô nem tudott szabadulni az opera-
komponálás külsô kényszerétôl. Az ATTILA va-
lóban nem tartozik a nagy Verdi-operák közé,
sokszor csak az olasz romantikus opera s most
már a Verdi-opera zenei köznyelvét hozza, s
csak egy-egy részletében válik igazán tartal-
massá és ihletetté. Mégis megérdemli a figyel-
met, mégpedig fôként a címszereplô miatt. At-
tila az olasz opera monstruózus hôsei közé tar-
tozik, Rossini MAOMETTO SECONDÓ-ja címsze-
replôjének és Donizetti ANNA BOLENÁ-ja VIII.
Henrikjének örököse. A figura nyomasztóan
magasodik ki a szereplôk közül és telepszik rá-
juk. Csak neki van igazi karaktere, a többi fi-
gura úgyszólván csak váz, legfeljebb Odabel-
lának, az aquileiai uralkodó leányának van né-
mi pszichológiája, aki bosszúvágyát rejtegetve
él Attila környezetében, s majdnem hitvesévé
válik a hun uralkodónak, akit végül megöl.
Gardelli ennek az operának a felvételével
mintegy visszatér a hetvenes évekbe, amikor
sorra lemezre vette a Philipsnek Verdi fiatal-
kori operáit, az ATTILÁ-t is. Az idôs karmester
újra felszítja magában Verdi risorgimento-
tüzét, és sikerül még egyszer elhitetô erôvel
megidéznie. A felvétel énekeshôse egyértel-
mûen Jevgenyij Nyesztyerenko a címszerep-
ben. Tökéletesen kiképzett, teljesen homogén
és nemes színû basszusa úgy képes megterem-

teni a monstrumot, hogy vokális formálásában
nyoma sincs nyerseségnek. A megformálás, a
felépítés tökéletessége, a hangadás kiegyenlí-
tettsége és folyamatossága jeleníti meg elôt-
tünk a hatalmas uralkodót, mert a vokalitásból
minden pillanatban az énekes nagy formátu-
mú személyisége sugárzik felénk. Árnyalatnyi
szerepet játszik ebben az is, hogy Nyesztyeren-
ko szláv basszus – anélkül, hogy uralkodna
hangjában az a gutturális színezet, ami a nagy
orosz és bolgár basszusok sajátos ízét, átütô
erejét adja, ez a színezet alig észlelhetô árnya-
latként megvan azért a hangjában, és külön
nem tudatosíthatóan erôsíti hatását. De a figu-
ra nagyságát az énekes személyiségének jelen-
tôsége és a szólamformálás magas fokú muzi-
kalitása, e kettô egyesült szuggesztivitása te-
remti meg – a tisztán zenei eszközökre hagyat-
kozást Nyesztyerenko egyetlen pillanatban
adja fel, az utolsóban, amikor Odabella leszúr-
ja Attilát, s az haldokolva nyögi: „Et tu pure,
Odabella?...” De ebben a pillanatban sem any-
nyira a halál naturalizmusa dominál, mint
inkább Attila döbbenete nyeri el ettôl a kivé-
teles effektustól a súlyát. Érdekes, hogy Oda-
bella meglehetôsen szimpla, nem túl inspirá-
lónak látszó szerepét Sass Sylvia mennyivel
személyesebb kifejezéssel énekli, mint az ER-
NANI Elvirájáét. Jelenete és románca a proló-
gus után, az elsô felvonás elején az egész fel-
vétel legszebben sikerült részlete: Gardelli és
Sass itt tökéletesen egymásra érezve, egymást
ihletve a legmagasabb rendû együttmuzsiká-
lást, az operai poézis igazi magaslatát éri el.
Ezio római hadvezér vázlatos szerepe nem ad
módot Miller Lajosnak gazdag és mély ember-
ábrázolásra, annál inkább hibátlan orgánu-
mának lendületes és fényes kibontakoztatá-
sára. Mellette az EMI két évvel késôbbi fel-
vételén a korszakos baritonistának számító
Giorgio Zancanaro kínosan erôlködve próbál
megfelelni ugyanennek a szerepnek. Foresto
aquileiai lovagot B. Nagy János énekli, de a
teljesen sematikus figura végképp nem nyújt
más lehetôséget az énekesnek, mint hogy álta-
lános hangvételét használja, s a tenorista ezt jó
színvonalon teszi is meg. Az ATTILA aligha lesz
valaha is népszerû operája Verdinek, de nem
értékek híján való mû, s jó, hogy a Hungaro-
ton világszínvonalú felvételen tette megköze-
líthetôvé.

Az öt Verdi-opera felvétele, melyet a Hun-
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garoton a nyolcvanas évek folyamán elkészí-
tett, szellemi egységet alkot. Másfél évtized
múltán újrahallgatva külön-külön is, együtt is
jobb benyomást keltenek, mint keletkezésük
idején, holott érdemük már akkor is félreis-
merhetetlen volt. A felvételek szellemükben s
minden egyenetlenségükkel együtt minôsé-
gük tekintetében is méltók a mûvekhez, s ma
is megállják a helyüket a mostanában készülô
Verdi-felvételek mellett, nemegyszer felül is
múlják azokat. Ha pedig a magyar hangle-
mezgyártás mai lehetôségei szempontjából
nézzük ôket, úgy tekinthetünk vissza rájuk,
mint egy aranykor dokumentumaira. Nem-
csak mûvészileg imponáló teljesítmények, de
kiadáspolitikailag is bravúrnak, nagy tehetség
eredményeinek minôsülnek. Értéküket ugyan
nem határozza meg, de értékelésük érzelmi
színezetébe mégiscsak belejátszik, hogy tud-
juk: a vállalkozásnak nincs, nem is lesz, mert
nem lehet folytatása.

Fodor Géza

A HASONLAT EGYIK 
OLDALA

Markó Béla: Szétszedett világ. Egybegyûjtött versek
(1967–1995)
Mentor, Marosvásárhely, 2000. 522 oldal, á. n.

EGYSZER ÚGYIS HÁTRALAPOZOL, mondja annak a
Markó-versnek a címe, amelyik felvezeti a köl-
tô szonettkorszakát az 1987-es kötetben. Csak
a cím mondja, a szonett tizennégy sora más-
honnan kapcsolódik ehhez az el sem kezdve
félbehagyott mondathoz. A mondat „elôtt” és
„után” is lennie kell valaminek. Miért monda-
ná különben, hogy egyszer? Mit jelentene más-
ként az úgyis? A „hátralapozás” gesztusa isme-
rôsnek tûnik ugyan, de ez az ismerôsség csaló-
ka, hiszen hátralapozni is sokféleképp lehet:
hátra, azaz a könyv, a krimi végére, azért, hogy
idô elôtt kiderüljön, ki a gyilkos, és hogy elve-
szi-e a fiú a lányt. Hátra, vagyis vissza a sínes
dossziéban, hogy mi is állt pontosan a ré-
gebben aláírt szerzôdésben. Nem is annyira 
az irány kétértelmûségét érdemes itt felvetni,
inkább az irányultság sokféle lehetôségének

problémáját: hogy miért lapoz hátra a lapozó,
mit keres, mit csinál saját hátralapozásával.
„Ha arra kérnek bennünket, fontoljunk meg egy
mondatot, amelynek nincs megadva a kontextusa,
automatikusan abban a kontextusban fogjuk meg-
hallani, amelyikben a leggyakrabban találkozunk
vele” – mondta Stanley Fish a „Van szöveg ezen
az órán?” kérdés kapcsán. A leggyakoribb kon-
textus persze személyre szabott és történeti-
ségében (tehát változásában) megragadható.
Épp ezért nem tudom, mi lehetne a „hátrala-
pozás” leggyakoribb kontextusa Markó Béla
gyûjteményes verseskötetének erôterében. A
nyolcvanas-kilencvenes évek versnyelvében és
irodalomról való beszédében kondicionált ol-
vasó (aki ezúttal kritikus is) hajlamos (helyes-
bítésre készen, ahogy a Fish-történetben is az
elsô körben „rossz” kontextust mozgósító ok-
tató) a vershagyománnyal kialakított viszony-
ra vonatkoztatni az ide-oda lapozást. A vers-
cím alatt olvasható szonett persze maga is leg-
gyakoribb kontextusként fogható fel: „annyi
kell csupán, / hogy egy rossz ízû hideg délután, //
amikor könyveid fölé hajolsz, / és jól ismert sorok közt
vándorolsz, / nem is figyelve, hogy helyet cserélsz, /
váratlanul egy könyvbôl visszanézz // magadra, s
aztán úgy olvasd tovább / a föléd hajló ingyen mo-
solyát, / ahogy ô eddig téged olvasott”. Itt mint-
ha arról is szó lenne, ahogy a versek írója rála-
poz saját korábbi énjeire (olyasformán, ahogy
a fentebbi sínes dossziés hátralapozó). Így 
a mondat másik legrelevánsabb kontextusá-
vá az a fülszöveg válik hirtelen, amelyet a gyûj-
teményes kötethez fogalmazott a szerzô: „Út-
közben verset összegyûjteni: a sors kihívása is le-
het. Arra kérem hát a sorsot, ne változtasson sóbál-
vánnyá engemet azért, amit most elkövettem, enged-
je inkább, hogy versben folytassam egyszer ezeket a
verseket!”

(Egyszer) Az önbeteljesítô jóslatok szoktak így
kezdôdni. Azáltal, hogy Markó éppen a FRISS

HÓ A KÖNYVÖN címû kötete élére helyezte el a
mondatot, hogy EGYSZER ÚGYIS HÁTRALAPOZOL,
be is teljesítette, a kimondás jelenébe hozta a
lapozást. Markó idôrôl idôre megáll, és vala-
mi másba fog. Az 1987-es kötet pillanatában
éppen szonetteket kezd írni a lüktetô, variáci-
ós ismétlésekbôl építkezô szabad versek után.
Ezekkel az életmûbeli fordulatokkal nyilván a
szerzônek is kezdenie kellett valamit (Markó
rendkívül reflektált költészetet mûvel), és a


