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MŰVÉSZET 

Nagy Ildikó : L’abbraccio della Luna 
 

 

2013. október 23-án az 1956-os Forradalom 57-dik évfordulójának tiszteletére a Hollandiai Magyar Nagykövetség által 

rendezett fogadáson egy különleges zenei produkció került bemutatásra: a L’abbraccio della Luna (Hold hinta) című 

bábopera. Az opera forgatókönyvét, és a bábokat Horváth Márta magyar bábművész készítette, a zenei produkcióban pedig 

három elkötelezett Hollandiában élő magyar énekes: Mester Blanka Ildikó (szoprán), Kovács Katalin (mezo-szoprán) és Bálint 

Gábor (tenor) énekelt. Az énekeseket Iason Marmaras kísérte csembalón. Bár a premier sokak számára nagy meglepetést 

okozott, mindazonáltal nagy tetszést is aratott! 

A bábopera mint műfaj története egészen a 17. századig nyúlik vissza, 

ekkor mutatták be Velencében Francesco Antonio Pistocchi Leandro című, 

kifejezetten bábokra irt operáját. A 18. században Joseph Haydn jelentős 

szerepet játszott abban, hogy e műfaj fennmaradjon. Haydn maga is 

nagyon szerette a marionett bábukat, akárcsak az az Eszterházy gróf, 

akinek szórakoztatására Haydn több báboperát is készített. A nagy 

zeneszerzők operáit később is gyakran elevenítették meg bábokkal. Ma a 

Budapesti Bábszínház rendszeresen tűzi repertoárjára Mozart 

Varázsfuvoláját vagy Bartók A kékszakállú herceg vára című művét. A 

báboperának tehát tradíciója van Magyarországon, még akkor is, ha ez 

egyáltalán nem köztudott.  

Ezek után talán nem is meglepő, hogy Horváth Márta bábművészt – 

akinek egyébként Haydn a legkedvesebb zeneszerzője – is megihlette a 

mester zenéje, és megrendezte ezt a rendkívül színvonalas előadást.  

A L’abbraccio della Luna Haydn azon munkáiból áll össze, amelyeket 

az Eszterházy család részére készített. A háttértörténet Márta fantáziájának 

szüleménye, amely egyrészt a zeneszerző élettörténetén, másrészt más 

Haydn operák történetein alapul.   

A bábopera tulajdonképpen egy mesebeli történet, egy szerelmi 

háromszögről szól a grófnő, a gróf és Celia között, amelyben mind a 

boldogság, mind a tragédia jelen van. Bár a gróf és Celia szerelme itt a 

Földön nem teljesedhet be, lélekben azonban a Holdon, a Hold hintáján 

egymáséi lehetnek. Az operában az érzelmek gazdag világa jelenik meg – 

lehangoltság, harag, szerelem, boldogság, féltékenység, magány, 

szomorúság. Az énekesek remek előadása és a különleges, lenyűgözően 

szép bábok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség beleélhesse magát a megjelenített karakterekbe. A „társulat” kemény 

munkáját hangos tapsviharral jutalmazta a közönség. Biztosak lehetünk benne, hogy ezen a különleges estén a Magyar 

Nagykövetség vendégeit valóban magával ragadta a gyönyörű bábokkal, kiváló operaénekesekkel előadott és Haydn 

varázslatos 18. századi zenéjére készült tündérmese. 

„Ez egy igazi csapatmunka volt!” – mondja Horváth Márta. Az áriákat maguk a szólisták –Mester Blanka Ildikó (szoprán), 

Kovács Katalin (mezo-szoprán) és Bálint Gábor (tenor) –válogatták össze, akik egytől egyig klasszikusan képzett énekesek. 

Márta utasításait követve a szólisták olyan Haydn áriákat válogattak össze, amelyek legjobban illettek az opera történetének 

hangulatához, érzelemvilágához, s nem utolsó sorban saját hangszínükhöz. Márta elmondása szerint Blanka, Kata és Gábor 

segítsége nélkül nem lett volna képes egyedül összeállítani az opera zenei anyagát. Ugyanakkor a próbákon az énekeseknek is 

el kellett sajátítaniuk a bábozás alapjait. „Számomra nagyon érdekes volt látni azt a folyamatot, ahogy napról napra 

megtanulják, hogyan fogják és mozgassák a bábokat. ” – mondja Márta.  

A különleges ruhákba öltöztetett és a finom részletekig kidolgozott bábokat Márta saját maga készítette. „A történetben 

szereplő három báb elkészítése két hónapba került, egy-egy ruha megvarrása 4-5 órát is igénybe vett.” Az előadás 

színpadjaként szolgáló öreg szekrényre hosszas keresgélés után egy „kringloop”-ban talált rá maga a rendező.  
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A csapatmunka azonban itt még nem ért véget: ugyanis az áriák szövege – amelyek olaszul vannak megírva – néhány 

esetben átírásra szorultak. Ebben Philippo Rosati, olasz fordító segítette az énekeseket. 

„Körülbelül két évvel ezelőtt kezdtük el összerakni ezt az operát. Nagyon sok időt vett igénybe a megfelelő áriák kikeresése 

és a bábok elkészítése.” Márta azt is elmondja, hogy közben sajnos édesanyja megbetegedett, ezért egy időre Magyarországra 

utazott. „A premier előtti utolsó hetek nagyon intenzívek és fárasztóak voltak. Most azonban nagyon boldog és elégedett 

vagyok az eredménnyel!” – nyilatkozza Márta.  

A L’abbraccio della Luna azonban nem az első bábopera rendezése Horváth Mártának. Az idei premiert két korábbi, 

szintén Haydn zenéjén alapuló előadás előzte meg. 2001-ben Egerben a Nyári Fesztiválon Élet a Holdon címmel adták elő 

kollegájával és hét operaénekes kíséretében a báboperáját. Később, 2009-ben Hollandiában mutatta be Haydináról fúj a szél 

című előadását, amikor is Márta magyar népzenészekkel dolgozott együtt és Haydn zenéje citerán szólalt meg.  

A premier óta a L’abbraccio della Luna egy alkalommal a Hágai Központi Könyvtárban került előadásra, és az egyik 

vendég az előadás után az után érdeklődött, hogy hol lehet a CD-jüket megvásárolni. Reméljük és szívből kívánjuk, hogy ez a 

felejthetetlen előadás hamarosan CD-n és/vagy DVD-n is hozzáférhető lesz! 

 

 

L’ abbraccio della Luna 

a bábopera története 

 

A Gróf csendes, visszafogott életet él, és idejét szinte csak is csembaló játékkal tölti. Ezzel szemben, felesége, a Grófné 

megszállottként éli a társadalmi életet, s vesz részt bálokon, fogadásokon. Az éjszakai bálozások után persze mindig fejfájás 

gyötri, amit a Gróf csembaló játéka csak fokozza, mint enyhítené. Örökös viták és hisztériák helyszíne így az otthonuk. Emiatt 

a Gróf - bár a társadalmi kötelezettségének eleget tesz -, álmaiban és vágyaiban egyre messzebb jár. Végül a hosszú tengerparti 

séták, és tépelődések után, búcsú nélkül hajóra száll.  

A hajó viharba kerül, elsüllyed. A Grófot a hullámok partra vetik egy szigeten, ahol egy gyönyörű lány, Celia talál rá, és 

ápolja, amíg a Gróf felerősödik. A Gróf és Célia beleszeretnek egymásba. 

Otthon ezalatt a Grófné egyre magányosabb. Bizonytalan, kétségek gyötrik, vajon a férjét viszont láthatja-e valaha, vagy 

meg kell gyászolnia. Egy napon, lent a tengerparton rátalál a Gróf kabátjára. A Grófné megérzi, hogy baj van. De nem a 

fájdalom, hanem inkább a féltékenység uralkodik el rajta. Hajóra száll, hogy felkutassa a Grófot, és kiderüljön az igazság. A 

hajó a hosszú út után kiköt a szigeten, ahol a Grófnő szemtanúja lesz a Gróf és Celia szerelmének. Álruhába öltözik, és mint 

javasasszony szólítja meg őket. A tenyerükből kegyetlen jövőt jósol, ha a két szerelmes el nem hagyja egymást. A fájdalmas 

elválás után a Gróf hajóra száll - nem is sejtve, hogy azon együtt, a feleségével érkezik haza. 

Otthon a Grófné sietve szabadul meg álruhájától, és mint aggódó hitves, örömmel fogadja a Grófot. A Gróf számára ez 

reményt sugall: talán a házasságuk mégis rendbe jöhet. Mindez azonban szerte is foszlik, amint a Grófné visszatér a már jól 

ismert mindennapokhoz. A Gróf ráébred, hogy a megváltoztathatatlan nem változik meg soha. De már tudja, hogy létezik a 

szerelem, az idill - amely ott a szigeten igaz volt.  

A Gróf lemegy a tengerpartra, ahol a kedvesére, Celiára gondol - miközben a szigeten a boldogtalan lány teszi ugyanezt, 

vágyva a Gróf után. S bár a szerelmük lennt a Földön beteljesületlen, lélekben mégis találkozhatnak.  Fent a Holdon talál örök 

időre egymásra e két szerelmes Lélek.  
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A művészek, balról jobbra: Iason Marmaras, Kovács Katalin, Bálint Gábor, 

Mester Blanka Ildikó, és Horváth Márta. 

  

  



XIV. évfolyam, 1. szám Mikes International Volume XIV., Issue 1. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2014 110 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



XIV. évfolyam, 1. szám Mikes International Volume XIV., Issue 1. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2014 111 
 

  

  

A fényképeket Kovács Endre készítette. 

 

NAGY, Ildikó: Première of L’abbraccio della Luna 
 

This is the Hungarian version of the article published in English in the Journal of Eurasian Studies, October-December 2013, 

pp. 95-99. (http:www.federatio.org/joes.html) 
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