
 – avagy Claus Guth szimbólum- és metaforarendszere 
a Così fan tuttéban

Kozár Alexandra esszéje

A Gramofon gyakorlatias szemléletû szakfolyóirat, ami azt jelenti, hogy precíz és igényes, 
de közérthetô cikkekkel igyekszik bemutatni, közelebb hozni az értékteremtô zenei 
mûfajokat: a klasszikus zenét, az operát, a jazzt, a népzenét és a világzenét. Most bizo-
nyos szempontból kivételt teszünk, amikor közöljük Kozár Alexandra terjedelmes esszéjét 
a Così fan tutte címû Mozart-opera Claus Guth-féle rendezôi interpretációjáról. Tesszük 
ezt azért, mert kolléganônk olyan szeretettel, empátiával, hozzáértéssel, s olyan sokféle 
aspektusból elemzi a produkciót, ami megítélésünk szerint páratlan a magyar sajtóban. 
(Retkes Attila fôszerkesztô)  

Senki se így csináljaSenki se így csinálja
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Mindenekelôtt szögezzük le, hogy van a világon néhány mû, 
legyen az regény, zenemû vagy képzômûvészeti alkotás, mely-
rôl elmondhatjuk, hogy az egész élet benne van, a létezés ke-
reteit kitölti. Ilyen Thomas Manntól a Buddenbrook-ház 
vagy Mozarttól a Così Fan tutte. 

Mozartnak több operája is (Don Giovanni, A varázsfuvola) 
az élet teljes spektrumát öleli fel mind zeneileg, mind eszmei-
leg, mégis azonban a Così fan tutte az, amely úgymond a 
mindennapi emberhez a legközelebb állhat, mert az ô problé-
máival, életkereteivel, horizontjaival, annak határaival és 
határtalanságával foglalkozik, hisz a legtöbb ember meghá-
zasodik vagy párt választ, illetve átélte vagy átéli a szenvedé-
lyes, felkavaró, az ember egész valóját betöltô nagy szerelmet, 
és azt is, hogy ez a kettô nem feltétlenül esik egybe. 

Fodor Géza esztéta, Mozart-kutató szerint Mozart operája, a 
Così fan tutte erre tulajdonképpen magyarázatot is ad, neve-
zetesen, hogy a szerelem problémájára a mindennapi élet, il-
letve a konvenciók nem tudnak feleletet adni, nem az ember 
gyengesége, hanem az élet természete miatt, a mindent el-
söp rô nagy szerelmet vagy nem lehet beleilleszteni az életbe, 
vagy ha álmainkat követve mégis megpróbáljuk, gyakran 
úgy tûnik, nem sikerülhet, illetve ha mégis, akkor ezt a kon-
venciók keretein belül tesszük. Tehát szerény, általunk is-
mert, korlátozottabb eszközökkel, márpedig a mindent el söp-
rô szerelmet annak természete miatt korlátozott eszközökkel 
nem lehet megélni vagy megközelíteni, illetve semmilyen 
eszközzel nem lehet korlátozni. 

A Così fan tutte tehát fi lozófi ai problémát is felvet, és nem-
csak felveti, de meg is adja rá a választ, mely válasz azonban 
cseppet sem letargikus vagy kiábrándító, inkább józan, belá-
tó, humánus és elfogadó. Mindazonáltal Mozart megmutat-
ja a szenvedélyek átélésének azon fokát is, amely ugyan csak 
pillanatokra ér el minket, de amely nélkül valószínûleg a 
konvenciókkal berendezett mindennapi életnek sem lenne 
sok értelme. (Bár ugyanezzel a lendülettel mondhatnánk azt 
is, hogy azt megismerve viszont így nincs értelme, de Mozart 
azért nem ezt mondja, noha rendezôi interpretáció kérdése, 
hogy a józan, kiábrándult, mégis  mélyen humanista, empa-
tikus és ünnepélyes fi nálét hogyan értelmezzük.) 

A Così fan tutte Mozartnak nemcsak azért a legkomplexebb 
operája, mert ezt a minden embert szenvedélyesen foglalkoz-
tató kérdéskört feszegeti, s mert a szerelmet helyezi közép-
pontjába, de azért is, és fôleg azért, mert az a válasz, amit erre 
a kérdésre ad, illetve az ide vezetô út teljes gazdagsága min-
denhogyan értelmezhetô: minden erre a kérdésre adott vá-
lasz, meglátás és érzés igaz, ugyanakkor mindennek az 
ellenkezôje is, amely két tény nem kioltja egymást, a végén 
tehát nem a nullára érkezünk, hanem a lehetôségek teljes 
tárházához, és ez benne a csodálatos. 

Az általam látott számos Così fan tutte rendezés közül Claus 
Guth a Salzburgi Ünnepi Játékokon bemutatott verziója a 
legkomplexebb, legeredetibb és messze a legizgalmasabb, az 
osztrák rendezô az, aki a leginkább kiaknázta és tovább-
gondolta Mozart legösszetettebb operáját, és aki olyan önálló 
alkotást hozott létre, amely nemcsak interpretálja, de hihe-

tetlen módon gazdagítja is a zeneszerzô zseni zenei és drama-
turgiai anyagát, méghozzá úgy, hogy mindvégig hû marad 
hozzá, a hûségnek abban az értelmében, mely a szabadságot 
megértve újabb szabadságot szül. 

Ez a tanulmány tehát Guth mozarti világlátásáról, konkré-
tan a Così fan tuttéban alkalmazott metafora- és szimbó lum-
rendszerrôl kíván szólni, arról az önálló, utánozhatatlanul 
egyedi és zseniális színpadi rendszerrôl, amely a zenét és a lib-
rettót leszámítva, mégis azokhoz nagyon szorosan, elválaszt-
hatatlanul kapcsolódva, pusztán mint rendezés is önállóan 
funkcionál. Véleményem szerint Guth a legkomplexebb, leg-
sok rétûbb és legzseniálisabb operarendezô, és nem azért, 
mert formabontó, hisz formabontó mindenki tud lenni. 
Guth nem formabontó, hanem formateremtô, ráadásul nem-
csak formát teremt, de tartalmat is, formái által megsokszo-
rozza a jelentésrétegeket, az értelmezési síkokat, a lehetô leg-
teljesebb módon aknázva ki mindazt, ami ebben az operában 
zeneileg és eszmeileg benne van. Guth éppen azért Mozart 
leghûségesebb interpretátora, mert nem egyet választ ki az 
értelmezési síkok és lehetôségek közül, hanem az összeset 
egyszerre bemutatja, egymás mellett, egymásba fonódva, 
aminek következtében sok mindent csak a negyedik, ötödik 
vagy ki tudja, hányadik megnézés során veszünk észre. S ér-
zésem szerint Guth épp erre apellál. Arra, hogy mindent, de 
mindent észrevegyünk, ez azonban nem lehetséges rögtön, 
egyszerre, mert az általa fölépített szimbólumrendszer oly 
komplex. 

Guth továbbá komoly partnernek tekinti a befogadót, ami 
nem azt jelenti, hogy szabadon hagy bizonyos értelmezési 
mezôket, semmit nem hagy szabadon, épp ellenkezôleg, a 
leg  apróbb gesztust, tekintetet, mozdulatot, sóhajt is megkom-
ponálja, megtölti guthi értelemmel, azonban minuciózusan 
felépített és átgondolt szimbólum- és metaforarendszerét ne-
künk kell megfejtenünk, ami nem feltétlen azonnal evidens, 
egyrészt mert a zenei szépség mindent magával ragad, más-
részt mert az intellektuális heuréka-élmény érzelmeket is ki-
vált a szellemi megközelítést megelôzôen. 

De nézzük akkor konkrétan 2009-es, azóta a világot bejárt 
rendezését a Salzburgi Fesztiválról, mely megjelent DVD for-
mában és melyet a Mezzo Televízió elôszeretettel és szeren-
csére gyakran sugároz, nem mellesleg mind színészileg, mind 
zeneileg, mind pedig esztétikai értelemben kivételes szerep-
osztással, mely nyilván ha nem is a koncepció, de a rendezôi 
kiindulópont része. 

Miss Opera

A két legfontosabb szereplô, Fiordiligi és Ferrando például 
esztétikailag is olyan élményt nyújt, mint kevés elôadás az 
operairodalomban. A svéd Miah Persson olyan szoprán, aki-
nél szebb, bájosabb és vonzóbb nincs ma az operaénekesi 
gárdában, a fi nn Topi Lehtipuu pedig az a tenor, aki kivéte-
les és azonnal felismerhetô hangja mellett olyan fi zikai és 
esztétikai adottságokkal rendelkezik, amit Nicolas Hytnertôl 
Guthig minden rendezô elôszeretettel használ ki, s ha sem-
mi mást nem nyújtana, már ezért megérné megnézni a pro-
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dukciót. De persze nyújt: mozgásban, színészi alakításban, 
hangban és kifejezô erôben is páratlan. 

Miah Persson átélôképességét külön ki kell emelni, ô nem 
játssza, átéli Fiordiligit. Amikor a Come scoglio áriát vagy a 
Fra gli amplessit, az opera legdrámaibb részét énekli, egyet-
len pillanatra sem gondoljuk azt, hogy ô most egy svéd szop-
rán, aki Fiordiligi szerepét játssza, azt gondoljuk, ô Fiordiligi, 
már ha egyáltalán bármire tudunk gondolni átélésnek ezen 
fokát látván. Természetesen akadnak pillanatok, amikor 
úgymond játszik, mozdulatai, grimaszai, gesztusai vannak, ez 
persze nem baj, hisz igen komplex szereprôl van szó, mely-
nek vannak felszíni rétegei is, illetve az egész mozarti szere-
lemfi lozófi a, a mû kettôs, buffa és mélyrétege ezt teljesen in-
dokolja. Az ember a buffát nyilván nem átéli, hanem játssza, 
attól buffa. 

A guthi koncepció egyértelmûen Ferrandót és Fiordiligit he-
lyezi az opera középpontjába, az ô alakjuk, találkozásuk, 
Fiordiligi Ferrando általi meghódíttatása, illetve Fiordiligi 
Ferrando iránti szerelme a tétje nemcsak Guth rendezésé-
nek, de Mozart operájának is. Ilyen értelemben tehát a kiin-
dulópont közös. (Fischer Iván, a 2006-os, legendás Glynde-
bourne-i elôadás karmestere nyilatkozta, hogy az egész ope-
ra zenei tétje az a dallam, amelyet Ferrando akkor énekel 
Fiordiliginek, amikor az a többszörös elutasítás után meghó-
díttatik. Azt a dallamot olyan szépre kellett komponálni, 
hogy ne legyen érzô lélek, aki annak ellen tud állni. Azt már 
én teszem hozzá, hogy itt a szöveg is oly gyönyörû, hogy nem 
tudok nôt, aki ilyen ajánlatnak ellenállna. Itt ugyanis azt 
énekli Ferrando, tudva, hogy szerelmének kedvese van, aki-
hez hûséges, vagy legalábbis szeretne hûséges lenni, hogy: 
egyedül bennem találsz meg mindent, szeretôt, hitvest, és 
még többet is, ha akarsz. És a hangsúly ezen a többet-en van. 
A többet itt a mindenséget jelenti, mindent, amit csak ô kí-
ván.  In me sol trovar tu puoi sposo, amante, e piu’ se vuoi… 
De visszatérve a szereposztásra, a rendkívül magas, kétméte-
res, szándékoltan mesterségesen mozgó Don Alfonso (a dán 
Bo Skovhus) emelkedik a dráma harmadik fôszereplôjévé, 
olyan ellenpontot képezve a két szerelmessel, mely megint 
csak egy komplexebb elemzést ér meg. 

Guthot bizonyos operakedvelôk, illetve kritikusok azzal tá-
madják, hogy mindent kifordít, egyesek odáig menve, hogy 
meghamisítja, meggyalázza Mozartot azzal, hogy a szerel-
mesek csipszet esznek, üvegbôl sört isznak az opera elején, 
hogy Donna Elvira a Don Giovanniban buszmegállóban 
énekli a megcsalatás fájdalomáriáját, ahogyan Leporello is 
itt, a buszmegállóban adja elô a regiszteráriát, vagy a 
Cosìnál maradva, hogy Despina tejesüveget két lába közé 
véve, abból férfi  nemi szervet formálva tejet spriccel ki, az-
tán iszik az üvegbôl, majd kiköpi, vagy hogy Don Alfonso 
furcsán, irritálóan rángatózik. Ez igaz, és akkor mi van? 
Guthnál semmi sem véletlen. Ha minden l’art pour l’art 
volna, pusztán a modernizálás vagy a fi atalok meghódítása 
érdekében, akkor sem lenne probléma, de távolról sem errôl 
van szó, mindennek nagyon is komoly jelentése van, persze 
meg kell fejteni. 

Reggeli a pékségbôl
Alapvetôen nem hiszem, hogy egy a mûfaj által eddig meg 
nem érintett fi atalt jobban az operába vonzana egy 
burgerkinges korona Don Giovanni fején (2008 Salzburg) 
vagy az, hogy Despina híres belépô recitativóját, melyben 
Leporellohóz hasonlóan arról panaszkodik, milyen nehéz is a 
szolga, a cseléd élete (si fa, si suda), nem két csésze csokoládé, 
vagyis a hölgyek reggeli kakaója kíséri, hanem zörgô papír-
zacskóban hozott péksütemények és a motoros sisakjára lát-
ványos mozdulattal odaragasztott rágógumi. És persze így a 
recitativónak ez a része (mert Guth természetesen odafi gyel a 
rendezôi modernségbôl fakadó, a szövegkönyvvel olykor ösz-
szeütközésbe kerülô apró meg nem felelésekre), amelyben 
Despina titkon beleiszik a csokoládéba, ki is marad, de ez 
olyan apróság, hogy se zeneileg, se dramaturgiailag nem vesz-
teség, viszont rendezôileg a modern világra adaptálva újabb, 
adekvátabb kontextust nyer. 

Mint ahogy Don Alfonso rángatózásának is megvan az oka. 
(Ô ugyan a fi lozófus, a józan, két lábbal a földön járó tanács-
adó, a megmondóember, aki osztja az észt, ám ezt a bizonyos 
észt nem egy morális piedesztálról vagy nem is tudom milyen 
magaslatokból osztja, hanem egyfajta jól bevált, gyakorlati, 
aprópénzre váltható, mindennapi fi lozófi át képvisel, amely a 
mû késôbbi részeiben kibontakozó emberi és morális mélysé-
gekhez képest igen földközeli és ebhorizontú, így ez mozgásá-
ban is leképezôdik. Don Alfonso darabosan, teátrálisan, a 
groteszkségig fokozott túlzással, mesterségesen és mesterkél-
ten mozog, gesztusaiban nem a harmónia, hanem az útmuta-
tásjelleg, sôt, a színpadias póz uralkodik, illetve pont ettôl a 
(koreográfus által megkomponált), egyébként impozáns és 
lehengerlô mozgásrendszertôl válik alakja még inkább egy-
szerre bámulatra méltó és groteszk pozôrré. És ez itt egy re-
mek példa arra, miként válik a guthi szimbolika plusz jelen-
téshordozóvá, ez esetben Don Alfonso fi gurája a zord maszk 
alatt tulajdonképpen esendô fi gurává. 

A pozôr könnyeit sose lásd meg!

Az egyik kedvenc észlelésem Guth rendezésében éppen az, 
hogy mind Don Alfonsónak, mind az ideológiai síkon párját 
alkotó Despinának bizonyos lírai, zeneileg is emelkedettebb 
részeknél, amikor (egyáltalán nem véletlenül) rájuk téved a 
kamera, mélyen szomorú az arckifejezésük, ami egyértelmûen 
elárulja, hogy érzô, sôt bizonyos humánusabb értelemben szá-
nandó emberekrôl van szó, akik felöltötték a védekezés fi lo-
zófi áját és kidolgozták a gyakorlati élethez simuló felszíni ér-
zésvilágot maguknak, na de miért? 

Despina esetében minden valószínôséggel korábbi, szerelmi 
vagy emberi sérülései miatt (erre szövegi utalás történik a 
második felvonásban annál a recitativónál, amikor Dorabella 
Guglielmóval történô szerelembe esését újságoló vallomását 
követôen azt mondja, hogy a nôknek bizony meg kell ragad-
niuk az életben azt a néhány lehetôséget, amelyet a sors elé-
jük sodor, hisz ebbôl oly kevés adódik), Don Alfonsónál pe-
dig azért, mert ô egész egyszerûen nem annyira tapasztalatai, 
mint lelki alkata folytán nem képes ilyen hôfokon érezni, 
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nem képes szerelembe esni. (Van ilyen ember.) Ugyanakkor 
ezt belátja, és amikor Ferrando az Un’ aura amorosát énekli, 
olyan mély szomorúságot árul el tekintete azt az embert néz-
vén–hallgatván érzéseirôl, akit épp ô kíván megóvni ezektôl 
a mélyebb érzésektôl, hogy az egyértelmûen leleplezi. Ebben 
az egy nézésben, vagy Despina azon fájdalmasan romantikus, 
álmodozó tekintetében, amikor a lépcsôn ül, miközben a két 
maszkos, álruhás albán lovag meglehetôsen ôszintétlen, ma-
nírokkal teli módon teszi a szépet – neki még ez se jut, az 
álnok széptevés, nemhogy a mély, felkavaró szerelmi vallo-
más, hiszen nem hisz benne, távol tartja magát tôle – az 
egész opera dramaturgiai kiindulópontja és Don Alfonso 
praktikus fi lozófi ája egyetlen pillanat alatt leleplezôdik, és ez 
a le leplezôdés cseppet sincs Mozart ellenére. Az ô alakjai, 
Despina és Don Alfonso nem immorális alakok, csak épp 
empirikus, tapasztalati úton közelítik meg az életproblémá-
kat, s eddigi életük vagy lelki habitusuk arra predesztinálja 
ôket, hogy az általuk adott válaszokat adják az élet legfonto-
sabb kérdéseire, szerelemre, elkötelezôdésre, párkapcsolatra 
és hûségre. Olyan alakok ôk, mint a modern szinglik, akik 
nem hisznek már a romantikus érzelmekben, nem is keresik 
a szerelmet, egyedül vannak az életben, magányosak és bol-
dogtalanok, ebbôl azonban erényt kovácsolnak, és ez a kre-
ált erény válik életfi lozófi ájukká és cselekedeteik mozgatóru-
gójává. 

Don Alfonso és Despina a saját maguk teremtette koordiná-
ta-rendszerben ezzel a védekezô mechanizmussal el is boldo-
gulnak, sôt, még arra is felhatalmazva érzik magukat, hogy 
barátaikat, ismerôseiket, környezetük szereplôit tanácsok-
kal, életfi lozófi ával lássák él, és még csak azt se lehet monda-
ni, hogy ezt rossz szándékkal teszik. Különösen Don Alfonso 
nem, Despina inkább a pénzért csinálja, ô tehát az egész 
opera legopportunistább (mégsem ellenszenves) alakja, igaz, 
meg is bukik a végén, hiszen bármilyen furfangos, agyafúrt 
és az élet problémáit látszólag dalolva megoldó intézônô, azt 
ô se veszi észre, hogy a két új albán lovag egyezik a két ko-
rábbival, csak fordított ruhában, tehát hogy Ferrando 
Guglielmo és Guglielmo Ferrando, ami abban az értelemben 
nem dramaturgiai probléma, hogy maguk a szerelmesek se 
veszik észre, miként lenne tehát tôle elvárható, csakhogy ô 
pénzben fogad arra, hogy orruknál fogva vezeti, s ezáltal át-
ejti úrnôit, miközben ô van megvezetve a legfontosabb pon-
ton. Don Alfonso ugyanis csak terveinek egy részébe avatja 
ôt be, abba, hogy az új fi atalemberek gazdagok, szépek és fi a-
talok, és az ô legjobb barátai, de azt nem árulja el, hogy egy-
más között ruhát és szerepet cserélnek, ezért amikor ez ki-
derül, akkor az új nász persze nem valósulhat meg, így az ô 
fogadásának tárgya, a venti scudi, vagyis a húsz garas is oda-
vész, ô pedig megbukik. (Azért persze a közremûködésért 
fájdalomdíjat kap, hisz ha a hûtlen kedveseknek, akkor neki 
is meg kell bocsátani.) 

Ruha teszi az embert?

Guth rendezése egy tágas, modern, igen impozáns, 
minimalista, amerikai stílusú lakásban játszódik, ahol a házi-
gazdák, a két pár épp partit ad barátaiknak: isznak, koccinta-

nak, nevetnek, kezet fognak, búcsúzkodnak, zajlik tehát a 
modern társasági élet, amikor a Fischer Ádám által fenome-
nális tempóban és minden izgalmat, a kibontakozás összes 
titkát magában rejtô temperamentummal felcsendülô nyi-
tány után Ferrando bevezetô szólama (ez is milyen nehéz le-
het, a semmibôl elkezdeni egy operát, megütni az alaphan-
got), mely Guglielmóval duetté válik (La mia Dorabella 
capace non e’) megszólal. Ferrando halványlila, szinte már 
rózsaszín ingéhez sötétebb lila nyakkendôt hord, ezzel fejez-
ve ki összetartozását a ciklámen ruhás Dorabellával (a szin-
tén gyönyörûséges, 28 éves argentin mezzoszoprán, Isabel 
Leonard alakítja), míg Fiordiligi élénk piros, csillogóan im-
pozáns taft selyemruhájára és ehhez illô élénk piros rúzsára 
Guglielmo hasonlóan élénkpiros nyakkendôje rímel. Ver-
sengésüket szívük választottjával kapcsolatban a luciferi fi zi-
miskájú Don Alfonsónak fejtik ki, aki mindkét férfi nál sok-
kal elegánsabb: tökéletesen szabott, pazar kiállítású fekete 
szmokingot visel különös szabású, felhajtott gallérú fehér 
inggel, alatta szintén fekete, mintegy az ördög bôrét jelképezô 
garbóval. Ô nem lazult le a partin, nem vette le zakóját, mint 
az ingre vetkôzött, alkoholtól feloldódott fi atalemberek, hi-
szen ô a fi lozófus, a ceremóniamester, s számára a ceremónia, 
az élet nagy játékának, s nagy tételének bizonyítása, neveze-
tesen, hogy minden nô hûtlen, még csak most kezdôdik. 
Alfonso az, aki nem öltözik át a darab során egyetlen egyszer 
sem, nem vetkôzik le, nem cserél ruhát, ô az állandó szereplô: 
az ördög, maga a megtestesült cinizmus. 

A nôk össze-vissza öltöznek, vetkôznek, hangulatuknak, ér-
zelmi állapotuknak vagy szeszélyeiknek megfelelôen hol há-
lóingben, kombinéban, hol melegítôalsóban és trikóban, hol 
estélyi ruhában vagy csak egy szál frottírtörölközôben pom-
páznak, a férfi ak ruhát cserélnek, mezítlábaskodnak, besáro-
zódnak vagy önként kenik be fájdalmukban sárral magukat 
(Tradito, schernito – Ferrando kitörôen fájdalmas becsapott-
ság áriája), ám Don Alfonso az elejétôl a végéig kifogástalan 
eleganciát sugároz. Kell is neki, hisz ô irányítja az elkövetkezô 
három óra húsz percben mindazt, ami történni fog, ô a legtu-
datosabb szereplô, aki vezetôje, sôt manipulátora, nem pedig 
nézôje, szereplôje, elszenvedôje az eseményeknek. Ô maga a 
sors voltaképpen, s ehhez a szerephez kifogástalan eleganciá-
ra van szükség. Ô nem hibázhat, nem tévedhet, nem enged-
het meg érzelmi kilengést magának (igaz, ennek veszélye 
nem is igen áll fenn), minden pillanatban szalonképesnek 
kell lennie. (Egyszer azért rajtakapjuk. Amikor az álarcos 
álszerelmesek széptevése után Fiordiligi kegyetlenül vissza-
utasítja az albán lovagokat, és hûségérôl, Guglielmo iránt 
érzett szerelmérôl tesz gyönyörû szép áriában tanúbizonysá-
got (in tanta fede), arca, tekintete ellágyul, ekkor ô is hisz 
Fiordiliginek, a hatása alá kerül, majd gyorsan alfonsósra 
rendezi vissza egy pillanat alatt vonásait, hisz ô az efféle ellá-
gyulást szerepe szerint nem engedheti meg magának. Nem 
szólva a nem sokkal ezután következô jelenetrôl, amikor 
Ferrando elsô áriáját, az Un’aria amorosát énekli, az aria vé-
gén már Alfonsónak, vele szemben, az ô ellenében, ôt 
meggyôzendô. Ekkor Alfonso a szerelmi ária végén leguggol, 
összegörnyed, még az arcát is magába temeti: nemcsak masi-
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nériája, de fi lozófi ája is megbukik: mégiscsak van igaz szere-
lem.) Egyelôre tehát a szív gyôz. Az ezt megelôzô résznél az al-
bán lovagok még eredeti kedvesüket simogatják erogén zóná-
ikon az Alfonso által az elsô felvonás elején eszközül dobott 
madártollal, noha már az új szerepükben hódítják a mit sem 
sejtô, de még régi nôt. 

Don Alfonso rendkívül refl ektált fi gura, ô az, aki Guth mai 
brechti színházában a leginkább brechti, hiszen nem az érzel-
meivel, hanem az agyával játszik, ezért ôt lehet a leginkább 
elidegeníteni. Nála tehát nem beleélésre, hanem eltávolítás-
ra van szükség, és ez a dán basszus Bo Skovhusnak tökélete-
sen sikerül, valószínûleg a fi gura közel áll karakteréhez. 

Mehr Licht!

Amikor a hölgyek bemutatkozására kerül sor, lekerülnek a 
fülbevalók, karkötôk, magas sarkú cipôk, gyûrûk és láncok, 
vége a partinak, a két nô megvitatja egymással, milyenek is 
az ô partnereik. Mindeközben a falon fekete-fehérben vetí-
tett nagyméretû, mozgó fotókat látunk, amint Fiordiligi 
Guglielmóval teniszezik vagy a nyakába borul, szóval életké-
pek sorjáznak az együttlétükrôl és a kettôsükrôl. Ez van kép 
helyett, hisz eredetileg a két nô szerelmesük fényképét muto-
gatja egymásnak, de hát ma már ki hord magával effajta 
képet? Az, hogy a koreográfi ának, a mozgásnak végig nagy 
szerepe lesz a rendezés során, itt derül ki, ugyanis a két lány 
felpattan az óriási díványra és olyan modern, mûfajilag be 
nem sorolható, diszkós, rázós táncot jár, ami cseppet sem il-
lik se a zenéhez, se hozzájuk e percben, teljesen külön életet 
él. A mozgás a teljes rendezés alatt megtartja ezen tulajdon-
ságát, tehát az egyéb effektek és kellékek mellett az egyik elsô 
számú elidegenítô tényezô, ugyanakkor mégis szervesen il-
leszkedik mind dramaturgiailag a cselekményhez, mind a 
szereplôk karakteréhez.

A mozgás mellett Guthnál nagyon nagy szerepe van a fény 
dramaturgiájának is. Az, hogy az opera épp a fényben, az ár-
nyékban vagy a sötétségben játszódik, szintén önálló, ugyan-
akkor a dramaturgiai koncepcióhoz illeszkedô rendszert mu-
tat. Az opera pohárcsörgéssel, csilingeléssel, jókedvvel és 
nagyvilági élettel kezdôdik, ez az egyik legfényesebb része az 
esküvôt leszámítva a rendezésnek, ugyanakkor vannak olyan 
sötét részek, hogy szinte alig látunk valamit a szereplôk arcá-
ból, vagy elemlámpával kell megvilágítani ôket. A kórus da-
lánál, amely a katonaélet szépségeit hivatott ecsetelni (Bella 
vita militar) teljesen elsötétül a kép, csak árnyékok villódz-
nak. Ez a sötét kép a halált vetíti elô, azt, hogy minden meg-
történhet. 

Az egyik legnagyobb fájdalmam, hogy az opera abszolút 
csúcspontján, ami Ferrandónál van (ed intanto io mi 
moro), Topi Lehtipuu arcából semmit nem látunk, ami 
nagy kár, mert a három évvel korábbi, Hytner-féle 
Glyndebourne-i rendezésnek is ez a csúcspontja színészileg. 
Ami ott ebben a pillanatban az ô arcán mutatkozik, annak 
lélek nem tud ellenállni. Szerencsére azonban a hangja, 
mely az opera ezen pontján a zenébe és az alakításba sûrített 
érzelmek miatt a leg expresszívebb és a legdrámaibb, kárpó-

tol, ennyi érzelmet mindössze néhány ütemben én még 
operában nem hallottam. 

Italra fel!

Sok a lakásban a pohár, minden helyiség tele van velük, hisz 
akár a társasági vagy nagyvilági életben, akár az elhagyott 
szerelmesnek bánatában innia kell (Dorabella elsô áriája: 
Smanie implacabili). Ráadásul Fiordiligi egy poharat el is tör 
a kandalló peremén dühében, amikor már szerelmes 
Ferrandóba, de még vívódik és haragszik magára, amiért ez a 
helyzet elôállt. S persze koccintanak a nászkor is, ekkor 
hangzik el az E nel tuo, nel mio bicchiero, az a kulcsfontossá-
gú kvartett, melyben a szerepet és szívet cserélt szerelmesek 
elôször néznek szembe múltjuk fényében azzal, hogy mit is 
tettek, és egy kicsit önmagukkal is. Ez a rész is nagyon érzé-
kenyen áll fel, hiszen Fiordiligi nem tudja, hogy Ferrando 
tudhatja, milyen megbánás, lelkiismeret-furdalás villan a 
szemében, ami villanhat Ferrandóéban is, hisz ô is hajlandó 
egy új nászra, ô is beleszeretett másba, csak azt se az ô régi, 
se az új kedvese nem tudja. Ferrandónak akkor is innia kell, 
amikor szembesül azzal, hogy Dorabella megcsalta ôt, még-
hozzá maga a kerítô manipulátor, Don Alfonso tölt neki 
vigaszként. Mint ceremóniamester, az általa manipulált 
nászkor is Don Alfonso hozza be az elegáns, hosszú szárú 
pezsgôspoharakat s adja a házasulandók kezébe. (Tocca, 
bevi) Az operában tehát szinte folyamatosan isznak, mind 
bánatukban, mind örömükben a szereplôk, s persze iszik 
Despina is, igaz, ôt még Mozart itatja, amikor az úrnôk cso-
koládéjába stikában beleiszik, ám ez a jelenet a fent említet-
tek miatt Guthnál kimarad. 

Baráti szellôk, segítsetek!

A tér nagyszabású és impozáns. Három szintes a lakás, plusz 
még egy kert is van hátul, ami a lakás osztottsága miatt szin-
tén kétszintes. Kétszintes kert persze nem létezik, de Guthnál 
miért ne létezhetne? 

A függôlegesen hármas, vízszintesen (a színpad mélységé-
ben) kettôs tértagolás miatt zeneileg is különös felállás kelet-
kezik, a hangok eredôje és iránya is maximálisan szét van 
dobva. Például a galantéria, vagyis az udvarlás megkezdése 
elôtt Ferrando és Guglielmo a legmagasabb szintrôl énekel 
(Aurette amiche), más zenei rész innen nem is hangzik el. 
Talán arról lehet szó, hogy messzirôl indulnak, hogy hosszú 
utat kell bejárniuk ahhoz, hogy újdonsült választottjaikat 
meghódítsák, bár valójában nem. Ezek után magát a szépte-
vést a legalsó szinten, Despina elôtt fekve kezdik el. De a 
Soave sia il vento búcsú terzettino is magasról hangzik el, bár 
ez a középsô szintrôl, s itt a tercett tagjai szintén kérik a sors 
irányítóit, hogy kedvezô szeleket adjanak a csatába indulók-
nak, a tengerre szállóknak. A fohász szintje lenne ez az éghez 
közeli szféra? 

Mindazonáltal a térkialakítás és a térkihasználás is rengeteg 
invenciót rejt. Ennek egyik, szinte már-már akrobatikus ma-
gasságokba törô példája Dorabella fúriaáriája (Smanie 
implacabili), melyet a második szinten elhelyezett, tulajdon-
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képpen korlátként vagy pohártartóként funkcionáló vékony 
pallóra felállva ad elô úgy, hogy közben még azt is eljátssza, 
hogy majd lezuhan innen dühében és bánatában. Meg is tap-
solja utána a közönség, ez az elsô ária, melyet taps követ (ezt 
a hôsies, a tériszonnyal viaskodó akrobatizmust nem lehet 
nem megtapsolni), s a továbbiakban nem lesz egyetlen ária, 
melyet ne kísérne taps. Mivel ilyenkor Dorabella alatt mint-
egy öt méternyi tér van, tériszonnyal küzdô mûvész nem is 
lenne erre képes. 

A másik ragyogó invenciója a térnek a színpad jobb oldalán 
elhelyezkedô hosszú, fehér, korlát nélküli lépcsô, melynek 
szintén erôs a szimbolikája és a funkciója. Ezen csúsznak le 
akrobatikus mozdulattal Ferrando és Guglielmo újdonsült 
szerelmeseikhez, miután megmérgezték magukat (illetve úgy 
tettek), ezzel érzékeltetve, hogy lám-lám, szívük választottjá-
ért ôk még erre a halálos veszélyre is képesek. Ez se lehet 
könnyû, különösen a vékony Topi Lehtipuunak, egy hasat, 
bordákat erôsen megnyomó akció, minek utána még énekel-
ni is kell. És ez az évôdés lépcsôje is, ahol Dorabella és 
Guglielmo keze felfele menetelésük során sosem találkozik 
össze (hisz ôk csak a felszínen, illetve érzékeik síkján, nem a 
lélek mélyén találkoznak), s ahol Fiordiligi örömében felfut, 
majd visszanyúl Ferrandóért, a lenti kanapén történô össze-
borulásuk után. És persze a szarkasztikus Don Alfonso is 
elôszeretettel járkál rajta le-fel, többször a közepérôl bele is 
ugrik (rendezôi) jobbra oldalt a semmibe, látványos és 
elidegenítô effektusként. (Topi Lehtipuu nyilatkozta, hogy 
olyan nehéz a szerep, hogy itt nem énekel annyira jól, mint a 
Hytner rendezte Glyndebourne-i Così fan tuttéban, hisz any-
nyi mindenre kell koncentrálni. Szerencsére ez nem igaz, itt 
is kivételes énekesi teljesítményt nyújt.) Mindenesetre tény, 
hogy a gondosan megkoreografált mozgás, az akrobatikus 
elemek, pörgések, forgások, táncok, csúszások, ugrások, ugrá-
lások, földön fekve történô éneklések nagyon megnehezítik a 
szerepeket, ugyanakkor sokat hozzátesznek a rendezéshez és a 
fi gurákhoz is. 

Külön meg kell említenünk a mozgás, a koreográfi a, a testek 
beállításának térszerûségét, térbeli viszonyát, mert ennek kü-
lön koncepciója van. Testekkel is lehet teret képezni, teret 
be-, illetve kitölteni, itt is ez történik. Rögtön a darab elején 
egy csodálatos ötös sort állít a rendezô a színpad elejére (ami-
kor a szerelmes katonáknak el kell menniük és a sor hívó 
szaváról értekeznek – il destino), melynek közepén természe-
tesen Alfonso van, s a szerelmesek egymásnak teljesen szim-
metrikusan esnek térdre nôik elôtt. Amikor Dorabella a fú-
riaáriát énekli, a szenvedésrôl szól nagy-nagy szenvedéllyel, 
Krisztusként kifeszíti karjait, hisz az ô szenvedései is ehhez 
hasonlóak. Amikor pedig a Soave sia il ventóra kerül sor, 
szintén felénk áll a hármas, a nôk közül egyikük balra, má-
sikuk jobbra tesz egy fordulatot, hiszen kinek erre, kinek arra 
fordul majd a sorsa. S nagyon fontos a testek téralakítása az 
opera végén is, körbe–körbe járásuk, mellyel az örök szerelmi 
körforgást, a minden megtörténhet elvét alakítja térbe a 
rendezô azt sugallva, hogy itt aztán nem lesz összeborulás, 
nem lesz béke, (férfi  és nô) körbe-körbe járnak egy életen, egy 
örökkévalóságon át. 

Egy nô tizenöt évesen, avagy az iPodos bejárónô

Despina fi gurája hordozza a legtöbb modernséget a rendezés-
ben. Farmernadrágos takarítónô, bejárónô, mindenes, bizal-
mas ô, egy modern csaj, aki aztán nem szívbajos. Ô is sokat 
öltözik, különösen a nôket kiokító nagyáriájában (Una don-
na a quindici anni) vagy három réteg ruhát, plusz egy láng-
vörös parókát vesz le magáról. Ô az a számító perszóna, aki 
nyakláncért, fülbevalóért, bundáért cserébe mindenre kész. 
Fülébôl iPod lóg ki, takarítás, rendrakás közben dohog, disz-
kózik, éli a maga világát, s pénzért mindenre képes. Mégis 
úgy érezzük, minden látszat ellenére fûzik azért érzelmi szálak 
is a két gazdag, elôkelô dámához, akiket kiszolgál. Despina 
mozgása is beállított, kimódolt, akárcsak Don Alfonsóé, vi-
szont ôk a két szerelmessel ellentétben, illetve darabosságuk, 
érdekemberségük vagy józanságuk dacára mégsem alkotnak 
egy párt, hisz párt nem az azonosság, fôleg nem az elidegenítô 
tulajdonságok azonossága okán alkot két ember, hanem az 
egymástól való lenyûgözöttség által, s hát miként is lehetné-
nek ôk egymástól lenyûgözve, mikor senkitôl, az egész világ-
tól sincsenek. Ôk egymáshoz képest csak két idegen, akik 
összefognak a cél érdekében, ezért elidegenítô mozgásuk 
egymáshoz képest is idegen. Despináé fi ligránul, nôiesen ug-
rándozó, Don Alfonsóé robusztusan darabos. S bármilyen 
összehangolt, hasonló motivációk által mozgatott, s fôleg 
céljaikban összekovácsolt kettôsrôl van szó, azért van egy 
ôrületesen árulkodó jelenet, ahol látszik, egy összekovácsoló-
dás mit sem ér, ha nem a szív, a lélek, hanem a cinizmus vagy 
az önzô számítás mozgatja. Amikor Alfonso ráripakodik a 
két maszkos albánra, hogy most már aztán tessék a múlt-
századi retorikát, módit félretenni, Despina pedig a nôkre, 
hogy ami volt, elmúlt, tessék a jövôbe nézni, majd összehoz-
zák a két új párt, mindössze azt a fatális tévedést követik el, 
hogy a két nôt nem a két megfelelô férfi vel hozzák párba. 

Szóval nem azzal, akikkel ôk már maguktól is hajlandóak 
lennének elmenni, hiszen már mind magukban, mind egy-
más között döntöttek, kinek melyik kell (Prendero’ quel 
brunettino). Céljaik kizárólag józan, racionális, mechanikus 
elérésétôl fûtve érzéketlenségükben még csak azt se veszik 
észre, hogy tévedtek. A két nô egyszerûen átsétál a megfelelô 
partnerhez, s innen folytatódik a játék, amit azonban már ôk, 
a nôk irányítanak. (A Glyndebourne-i verzióban ez még úgy 
van megoldva, hogy Fiordiligi Ferrandóra mutat, mintegy 
Alfonso engedélyét kérve, itt azonban már semmiféle enge-
délyt nem kér senki senkitôl, a nôk veszik át a terepet. Persze 
megint csak a szív alapján.) 

Alfonso és Despina kettôse mozgásban is néha mulatságos 
jeleneteket produkál, de épp ez a jó. A francia sztár szoprán, 
a franciák által igen kedvelt Patricia Petibon karakterénél 
fogva kiváló a szerepre. Egyáltalán, úgy érzem, hogy nem a 
szerephez választottak énekeseket, hanem az énekesek ka-
rakteréhez a szerepet, ami nagyon üdvös. Bo Skovhus mozdu-
latai, például amikor a hölgyek cipzárját fölráncigálja vagy 
Despina fülbevalóját fülébe teszi, karkötôjét karjára húzza, 
valószínûleg ösztönösen durvák, sietôsek, ilyenek az életben 
is, nem rendezôi utasításra születtek. Ahogy Topi Lehtipuu 
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fi nom gesztusai is Ferrandóhoz illenek, ahogy tollal simogat-
ja a lányok különbözô testrészeit vagy hajkoronájukat gyen-
géden kiemeli a lánc alól. A nôk pedig alkalmazkodnak hol 
ehhez, hol ahhoz a férfi úi mozdulatokhoz. Profi k. Despina és 
Alfonso között minimális erotikus kisülés, de még csak ké-
mia sincs, Alfonso teljesen antierotikus lény. Ugyanez nem 
mondható el Despináról, akit például nôként szintén észre-
vesz a két albán lovag, teljes joggal. 

Egy csók és más semmi – színe és fonákja 

A jelmez, a díszlet, a tér és a fény koncepciója mellett az iste-
ni dramaturgia, metafora- és szimbólumrendszer az, ami ezt a 
rendezést olyannyira megkülönbözteti a többitôl, olyannyira 
eredetivé, érzékien szellemien zseniálissá varázsolja. 

A legnagyszerûbb Guth rendezésében az, hogy bizonyos dol-
gokat kifordít, megfordít, s ezáltal egészen fantasztikus, pro-
vokatívan intellektuális csiki-csukit játszik. A legeklatán-
sabb példa erre az opera egyik dramaturgiai fordulópontja, a 
Stelle, un bacio, vagyis amikor a két új albán lovag kicserélt 
és újdonsült szerelmesétôl csókot kér (Dammi un bacio, o 
mio tesoro). Normális esetben, szokványos, hagyománykövetô 
rendezés esetében ez úgy néz ki, hogy miután ez a szövegrész 
elhangzik, a nôk felháborodottan és riadtan menekülnek a 
lovagok közelsége és testi kontaktusa elôl, a maguk meg fe-
lelôen felháborodott zenei válaszát adva erre. Itt már az elsô 
felvonás végéhez közeledünk, ez a rész tehát a felvonászáró 
szextetté formálódik. (Emlékezzünk, hogy a Don Giovanninál 
is ez a helyzet, ott is egy felháborodás szeptettel zárul az elsô 
felvonás, Mozartnál tehát a dühödt kirohanás, az érzelmi tá-
madás jó felvonásvégnek bizonyul. Akár Molnár Ferencnél, 
ha eldördül a pisztoly.) 

Mozartnak rendkívüli dramaturgiai, színházi érzéke is volt, 
hiszen úgy kell szünetre engedni a népet, hogy még véletle-
nül se legyen se zeneileg, se lelkileg nyugodt, fel legyen ka-
varva, akár a szereplôk, hogy akkor most mi is következik. 
Guthnál ez a rész úgy néz ki, hogy a csók hamarabb csattan 
el, mint ahogy a férfi ak azt kérik, méghozzá a nôk önszántá-
ból! (Sôt, nem is egy, hanem két csók csattan, hiszen 
Fiordiligi még a földön fekvô haldokló-lábadozó Ferrandót 
ennél is hamarabb megcsókolja). 

Frenetikus ötlet ez, mely mindent kifordít: egyfelôl megmu-
tatja, hogy ma már nemhogy a nô választ mindig, akárcsak a 
lovagok között (Scegliero’ quel brunettino), de hogy az ud-
varlás, a kapcsolatalakítás tempóját is egyértelmûen a nô 
diktálja, a nô határozza meg. Na de ez csak az egyik dolog. A 
másik az, hogy ezzel a kifordítással, hogy elôbb csattan a csók 
és utána hangzik el zeneileg annak kérése, megváltozik az 
egész rész értelme. Itt ugyanis az eddig váltig tiltakozó, ám itt 
forrófejûnek bizonyuló nôk magukra haragszanak meg végte-
lenül, magukat ostorozzák azért, hogy hogy tehettek ilyet, 
miközben dramaturgiailag a partnert szidják. Ez a jelenet 
egyszerûen frenetikus, mert látszólag követi azt a modellt, 
miszerint a két nô újdonsült lovagjuk túlzottan heves udvar-
lási gesztusain fakad ki, voltaképpen azonban magukat nem 
fogadják el itt, saját maguk új mivoltát, mely nem illeszkedik 

az általuk követni, de épp annyira mutatni szándékolt, erköl-
csös asszonyi képhez. A dupla felháborodást azonban, melyet 
a zene is oly szenvedélyes dühvel fejez ki, itt csak a nôk érzik, 
a férfi ak itt még nem sejtik, hogy ôk is be vannak húzva a 
csôbe. 

Pietra mesmerica – Álruha nélkül

Aztán van egy másik szembeötlô dolog, itt inkább valami 
hiányzik, mintsem hozzá lenne adva. Érdekes módon 
Despina, amikor orvosnak öltözik, még csak köpenyt sem 
vesz fel, egyszerûen semmit, pusztán a fejére helyez egy szte-
toszkópot. Ugyanolyan ruhában marad, mint eddig volt, te-
hát nem játssza el a nôk elôtt, hogy ô most egy orvos. Pedig 
a nôk az orvost várják, nem ôt. Mit jelentsen ez? Hogy ez 
nem számít? Hogy a nôk ezen a ponton már úgysem az orvos 
kilétével vannak elfoglalva? Vagy hogy ennyire fi gyelmetle-
nek? A mágikus kô, a pietra mesmerica persze jön, a száz 
nyelvû hosszas orvosi litánia is, ahogy Despina magasra 
pozicionált hangtorzítása, a többi elem tehát mind megvan, 
de se szakáll, se bajusz, se kistáska, semmi. Ez nem az orvos, 
ez Despina. Mit jelentsen ez, ha nem azt, hogy ez egy 
fi gyelemfelkeltô jel (kéne hogy legyen) a nôknek, hogy hop-
pá, önök kérem itt át vannak verve, én nem orvos vagyok, 
hanem a maguk cselédje, ám ôk ebbôl mit sem érzékelnek. 
(Másként nem tudom értelmezni Despina jelmeztelenségét, 
minthogy itt már a nôk teljesen önmagukkal, önmaguk új 
érzelmeivel vannak elfoglalva, annál is inkább, mert 
Guthnál a legapróbb dolognak is jelentôsége van, tehát 
nyilván ennek is.) 

De amikor az albán lovagok érkeznek, elôször Despinához, 
ôk is csak „civilben” jönnek, az álarcot csak utána, már 
Despina szeme elôtt teszik fel. Ezt a qui pro quo-t is lehetne 
tehát látni. Vagy mire jó ez? Hogy Despina lássa, de a nôk 
nem? De hisz Despina se látja. Amikor Despina a végén 
jegyzônek öltözik, már van jelmez. A ceremóniát, a konven-
ciót már komolyan kell venni. Meg aztán itt muszáj, hisz ezt 
a jegyzôi jelmezt mindannyiuk elôtt zeneileg–librettóilag is 
leveszi. 

Külön tetszik az, amit egyesek biztosan teljes felháborodással 
kísérnek: két helyen Guth a zenébe is beleszól, a recitativók-
nál kétszer apró változtatás történik. Amikor Alfonso leg-
elôször megszólítja Despinát (Despina mia), ezt kétszer kezdi 
el énekelve is, hisz Despina elôször nem hallja, mert lóg ki a 
fülébôl az iPod. Másszor pedig, a csodás kônél, a pietra mes-
mericánál Despina szakítja meg többször dallamilag monda-
nivalóját, ekkor viszont Alfonso az órájára nézve sürgeti ôt, 
hisz megy az idô, és az ô fogadása is idôre megy. 

Sztanyiszlavszkij brechti módra
Az is csodálatos, amikor egyszerre kettôs értelmezés, kettôs 
játék folyik, egy sztanyiszlavszkiji beleélôs és egy brechti 
leképezô-elidegenítô, mert miközben az elôtérben Fiordiligi 
az opera csúcspontján vívódik, hogy mindez az elsöprô sze-
relem nem fog kiderülni, ô bûnös és visszamegy 
Guglielmóhoz, aki ennél sokkal jobbat érdemel, a háttérben 
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Guglielmo kézjátékkal képezi le azt, amit ezt hallva reagál-
na. Amikor még a nôi ellenállás gyôz, simogatja fejét (persze 
a háttérben lévén a levegôt simogatja), amikor viszont a 
következô áriában elôtör Ferrando és ezzel Fiordiligi minden 
igyekezete egyetlen tizedmásodperc alatt odavész, szégyen-
nel telve elsunnyog a színrôl, kilép a térbôl és a létezésbôl, ô 
itt végzett. 

Egy fekete, egy szôke

Többször megfi gyelhetô az elôadásban a két nô fi noman ero-
tikus egymáshoz vonzódása. Rögtön az opera elején, bemu-
tatkozásukkor olyan érzéki közelségbe kerülnek egymással, 
hogy partnereik csodálatos tulajdonságait sorolva (felice son 
io) kis híján örömükben szájon csókolják egymást. Ha azon-
ban ezt még úgymond a véletlen szeszélyének tekintenénk, 
már semmiképp se tudjuk annak tekinteni azt, amikor abban 
a gyönyörûségesre komponált jelenetben, mely szintén a bol-
dogságukat hivatott kifejezni, szép lassan, centirôl centire 
álló helyzetbôl leereszkedve a földre ülnek (che diletto, che 
spassetto io provero’). Ebben a képben a vezetô operatôr, il-
letve a DVD szerkesztôje is csúcsot alkot, mert csak a nôk ar-
cát látjuk, mégis érzékeljük a mozgást, a leülést, a kép pedig 
egyszerûen gyönyörû, dús, szenvedélyes. Egy fekete és egy 
szôke szépség, boldogságtól, örömtôl áradozva egymás mel-
lett érzéki zenével, kell-e ennél szebb, erotikusabb kép? S 
Guth jól látja, s jól kihasználja ezt, hisz az elôadás nemcsak 
az elidegenítés módszerével él, de emellett olyan összerotikus 
hatása van, hogy az túlmegy a nemeken, a zenébôl, a 
helyzetbôl és a látványból indul ki. 

Ezen a ponton térjünk ki a két lány ruhaszín szimbolikájára. 
Elsô nézéskor azt mondtam, a jelmeztervezônek nincs ízlése 
vagy egyszerûen csak elszúrta, mert két önmagában 
gyönyörû színbe öltöztette a nôket, Fiordiligit élénk cseresz-
nyepirosba, Dorabellát élénk ciklámenbe, de mivel egymás-
hoz közeli színekrôl van szó, ezek ütik egymást, nem illenek 
össze. Aztán rájöttem, ahogy semmi, ez sem véletlen. 
Fiordiligi azért piros, mert mégiscsak ô a legszerelmesebb az 
egész operában. Dorabella pedig azért lila, vagy ciklámen, 
mert a testvére, mert nagyon közel áll hozzá, mégis teljesen 
más. Karakterében, jellemében, sorsában, mindenben. (A 
színszimbolikában a lila a kielégületlen-kielégíthetetlen nô 
színe, s valóban Dorabella az, akit a testi szenvedélye sodor 
inkább, nem pedig a szerelme.) Közeli színekrôl van tehát 
szó, amelyek nem kiegészítik egymást, s ezáltal harmonizál-
nak, hanem ütik egymást, diszharmóniát keltenek, noha 
önmagukban külön-külön rendkívül vonzók. Csak hát tûz 
és víz. És ha már a ruhaszín szimbolikánál tartunk, nem ke-
rülheti el a fi gyelmünket, hogy a tetôtôl talpig fehér gúnya, 
fehér öltöny, fehér ing akkor kerül a férfi akra, amikor a leg-
piszkosabb játékot kezdik el ûzni és akkor vannak még feke-
tében, illetve színesben, amikor önmagukat adják. Minden 
a feje tetején áll tehát. Ahogy azt se lehet nem észrevenni, 
hogy a két új menyasszony nászruhája bár elegáns, olyan ér-
zékien csábító, egy esküvôhöz nézve inkább ledér, akár a ko-
rábbi jelenetek hálóinge, amivel valószínû azt hangsúlyozza 
a rendezô, hogy itt tulajdonképp az ágyból történik a házas-

ság, hirtelen, forró fejûen, szerelmesen, szenvedélyesen, még 
akkor is, ha igyekeznek neki formát adni.    

A tét: hûség vagy szerelmi szenvedély? 

Aztán itt van a legfontosabb dolog. Az a kérdés, hogy mi lesz 
a véggel. Minden Così fan tutte elôadásnak ez a legnagyobb 
rendezôi tétje. Hogy a párok hogyan rendezôdnek. Hogy 
visszarendezôdnek–e. Hogy a balsikerû, s meg nem történt 
(?) nász után, az opera végén hogyan ülnek le a szereplôk. Kö-
zépen van Fiordiligi és Ferrando. Ôk házasodtak volna össze? 
Hisz nem. Bár Don Alfonso azt mondja a mû végén a szerel-
meseknek, hogy béküljetek ki, hiszen házasok vagytok, ezt 
azonban csak az új pároknak mondhatja, hisz papíron a ré-
giek nem házasok, maximum csak jegyesek vagy egymás 
kedvesei. De formailag az újak se, hisz áljegyzô hitelesítette 
házasságukat, amit a férfi ak alá se írtak, csak a nôk. Tehát 
nincs érvényes házasság. 

Guth a mû legnagyobb problémáját, nevezetesen, hogy meg-
történik-e  a párok visszarendezôdése vagy sem, tulajdonkép-
pen nyitva hagyja. Mert mi történik? Az énekesek felállnak 
a végsô szextetthez a rendezô által nekik szánt helyre, volta-
képp egy körbe, s körbe–körbe menetelnek. Nem párosod-
nak tehát újra se így, se úgy, mindenki maga elé, a levegôbe, 
a közönségnek énekel. Egyedül végsô kanapéra huppanásuk–
ülésük igazíthat el arról, most akkor mi a helyzet, de még ez 
sem, hisz Guth nem kettô–kettôbe, hanem (az eredeti felál-
lást tekintve) egy–kettô–egybe ülteti le a párokat. Ferrando 
és Fiordiligi egymás mellé ül baloldalt, de Dorabella is, aki a 
jobb szélen ül, elôredôl, hogy a fi nálé képben Ferrando arcá-
ba nézzen, hisz ôk is összetartoznak, egyedül Guglielmóval 
nem történik semmi, ô már annyira csalódott, hogy senkire 
nem néz, senkihez nem tartozik. Neki már nem jut se boldog-
ság, se pár. Ô csak fi zikailag van jelen a kanapé négyesében, 
lelkileg már nem. Ô az egész játék legnagyobb vesztese, s ezt 
az osztrák bariton, Florian Boesch kiválóan érzékelteti. (Szá-
momra már túlságosan hamar, hiszen az elején még nincs 
oka a búskomorságra.) 

Ebbôl látszik, hogy Guth a mozarti opera legnagyobb prob-
lémáját, a lényegét értette meg azzal, hogy nem foglalt állást 
a párok visszarendezésének kérdése ügyében, de a lelki ösz-
szetartozást persze jelezte. És voltaképpen ez a lényeg, a töb-
bit mindenki magának megoldja, megmagyarázza. Ô min-
dent elénk tett, sugallt, megmagyarázott a legapróbb részle-
tekig, de a legfontosabbat, a szerelem kontra hûség, szenve-
dély kontra szerelmi kapcsolat kérdésébe nem fog beleszólni. 
És jól teszi. Az ô operavége nem keserû, mint oly sok interp-
retáció, de nem is boldog. Az ô operavége aktív. Ezt, kedves 
nézô, te töltsd ki magadnak lelked, vágyaid, szocializációd, 
szíved, pórusaid és sejtjeid alapján. Mert nem igaz, hogy 
mindenki ugyanúgy csinálja. Annyiban csak, hogy minden-
ki másképp. 

A Così fan tutte kiaknázhatatlan, végtelen, s bárki bármit 
lát bele, az nem véletlen, mert benne van. És ezt a mindensé-
get Guth a maga végtelenségében tárja elénk.  n




