
A színészi alakítás nagymestere

Nemcsak a legnagyobb tenorok, hanem a korszak kiemelkedő baritonjai is 
felléptek Budapesten az 1960-as, ’70-es években. Piero Cappuccilli, Aldo Protti, 

Giuseppe Taddei és a jeles román triász, Nicolae Herlea, Dan Jordachescu  
és Vasile Martinoiu is elbűvölte a közönséget, de elsősorban Tito Gobbi,  

akit „korunk talán legnagyobb férfiénekese”-ként aposztrofált Várnai Péter 
zenetörténész 1975-ben kiadott Operalexikonjában.

Lindner András
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Tito Gobbi volt, aki visszaállította jogaiba azt a fajta drámai 

kifejezésmódot az operaszínpadon, amelyet csak régebbi 

idők kivételes nagyságai képviseltek. Nála nem választható 

szét az ének, a kifejezés és a gesztus, ezek homogén  

egységet alkotnak, és egyetlen célja van, a dráma szolgálata 

– olvasható a róla komponált fejezetben. 

Különleges varázsa szuggesztív szemjátéka és mimikája 

volt, ezekkel mindent ki tudott fejezni, de mozdulatai, járása 

is vele született zseniális színészi képességekről árulkodott, 

mindez pedig tökéletes szinkronban volt hangjának ezernyi 

színével. Nem volt ugyan behízelgően meleg, a klasszikus 

értelemben vett „szép” hangja, sajátjával azonban minden 

árnyalatot meg tudott oldani. Színészi varázsának és hang-

jának mesteri ötvözetével kortársai fölébe emelkedett. Hiá-

ba voltak Ettore Bastianini és Piero Cappuccilli nála szebb 

hanggal megáldott baritonok, Gobbi felejthetetlen alakítá-

saival föléjük nőtt. A Film Színház Muzsika hetilapban közölt 

1967-es beszélgetésben bevallotta: „A színészt többre  

becsülöm magamban, mint az énekest. A színészi alakítás 

agymunka, én pedig nem elégszem meg azzal, hogy csu-

pán egy zengő űr legyek! Manapság már nem elegendő 

a szép hang – fogalmazta meg krédóját – a csillogó nagy 

hang egymagában nem az énekesi karrier feltétele. Kell ki-

fejezőkészség, zenei műveltség, jó megjelenés, egyéniség, 

aztán még megfelelő maszk és kosztüm, plasztikus szöveg-

kiejtés, előadótehetség és csak legvégül énekhang...”

A 107 éve, 1913 októberében született és hetven évesen, 

1984 márciusában elhunyt legendás művész legnagyobb 

szerepei közül hárommal is megörvendeztette magyar 

rajon góit. 1967 és 1972 között ötször alakította Budapesten 

a Tosca Scarpiáját, két alkalommal Jagót az Otellóból, és 

egy ízben a Falstaff címszerepét. Magyar partnerei, Simándy 

József, Mátyás Mária, Orosz Júlia, Ágai Karola, Andor Éva, 

Komlóssy Erzsébet és a többiek egyaránt részesedtek az 

ünnepi előadások hatalmas sikeréből. Parádés alakításai 

közül az általa legkedvesebb szerepének mondott Simon 

Boccanegrával azonban a pesti közönségnek Gobbi sajnos 

adós maradt. 

A szadista római rendőrfőnök szólamát 1953-ban az EMI-nél 

lemezre vette Maria Callas-szal, Giuseppe di Stefanóval  

és Victor de Sabata dirigálásával, és ezt mondják azóta 

is minden idők legjobb Tosca-felvételének (noha a lemezt 

stúdióban rög zítették, és nem élő előadáson). Egy párizsi 

gálaesten akkortájt még film is készült a Puccini-opera  

második felvonásából ugyancsak Callas-szal és Gobbival, 

amit a német Jens Malte Fischer zenetörténész Grosse 

Stimmen című könyvében minden énekesnövendék 

számára kötelező tananyagnak mond.

Gobbi énekmesterének az egykor legendás tenort, Giulio 

Crimit tartotta, félhivatalos debütálásának pedig egy 1935-ös 

gubbiói Alvajáró-előadást, amit egy bécsi énekversenyen 

aratott győzelem és a hivatalos bemutatkozás követett 

Rómá ban 1937-ben, a Traviata idősebb Germont szerepé-

ben. Aztán 1942-ben már a milánói Scalában is felléphetett 

a Szerelmi bájitalban Belcoreként. Pályájának dicsőség-

listáján több mint száz szerep sorakozott, köztük más 

komikus figurák is, mint Falstaff és Gianni Schicchi, de 

megformálta Rossini Sevillaijának Figaróját, és megtanulta 

Alban Berg drámai Wozzeckjét is, amit még a Scalában is 

színre vitt 1952-ben.

Karrierjének centrumában mégis Verdi és Puccini drámai 

hősei álltak. Gobbi a New York Times kritikusát, Howard 

Taubmant is rabul ejtette Jagóként: „Látszólag nyílt arcú, 

jóindulatú fickónak ábrázolta a zászlóst, miközben a benne 

lakozó gonosz ördögi vonásokat, a ravaszságot hangokba 

és ritmusba öltöztetve hangjának különleges árnyalataival 

igyekezett ábrázolni.” Az érzelmi állapotok széles skálájának 

bemutatását igénylő Simon Boccanegra szerepben pedig 

szinte tündökölt - állítják a recenzensek. Gobbi alakításában 

ugyanis ott volt a szerető apa, a harcos, a vezér, a politikus, 

de a szenvedő szerelmes férfiú is. 

Falstaffja hatalmas reveláció volt Budapesten. Egy interjú-

ban beszélt a szerepről: „Először Karajannal énekeltem a 

milánói Scalában. Karajan Falstaffja arisztokratikus volt, igazi 

Sir John... Pózos és finomkodó. Később Zeffirelli rendezé-

sében énekeltem, ő súlyosabbnak látta és láttatta az alakot, 

furfangosnak, iszákosnak. Én mind a két koncepciót  

elfogadtam, de vendégszerepléseimen a magam ízlése  

szerint formálom át. Falstaffot több mint százszor énekel-

tem, s magamat serkentem az új ötletekkel.”

Efféle zseniális és számomra felejthetetlen idea volt a pesti 

Operában a Temze-jelenet bravúros megoldása, amikor a 

hordóval együtt a folyóba dobták a szerelmes lovagot, majd 

a súgólyukban (amelynek tetejét közben eltüntették) teljesen 

váratlanul felbukkant Falstaff hatalmas pocakja, mintha az 

tartaná fenn a vízen. Gobbi egy másik ötlete is említést érde-

mel. Nála a hiú lovag szüntelenül igazgatta hajtincseit, ami 

így vezérmotívumként vonult végig a darab folyamán. Aho-

gyan alakításában életre kelt ez a hiú „boroshordó”, abban 

tetten érhető volt a vígoperai műfaj minden hagyománya. 

És hányféle hangba csomagolta! Volt köztük rekedtes borízű, 

de megejtően szép bel canto is. A döntő, hogy Falstaffja  

végig életbölcsességgel megáldott komédiásként volt jelen.

A zseniális művész népszerűségét tovább növelte a világ-

ban, hogy huszonhat film főszerepét is eljátszotta és eléne-

kelte. Nem volt jelentős operaszínpad, ahol ne ünnepelték 

volna. Amerikában a chicagói Lyric-ben érezte igazán otthon 

magát. Végül a hetvenes évek közepén visszavonult és 

az éneklést felváltotta a rendezéssel, amiben először még 

1965-ben Londonban – nyilván nem véletlenül – a számára 

különösen kedves Verdi-opera, a Simon Boccanegra  

színpadra álmodásával mutatkozott be.


