
Hamar Zsolt állomásai 

„Ajándékként kaptam
         a zürichi éveket”

Hat esztendô telt el azóta, hogy a Zürichi Operaházhoz szerzôdött. Az új, 2012–2013-as 
évad már a németországi Hessen tartomány fôvárosában, Wiesbadenben találja. A hír, 
amely szerint Hamar Zsolt öt évre elnyerte a Hesseni Állami Színház fôzeneigazgatói 
posztját, már tavaly nyáron bejárta a honi sajtót. Európában ez így szokás: idôben írnak 
ki pályázatot, hogy a mûködés lehetôleg zökkenômentes maradjon.

✒ Albert Mária
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Gramofon: Mintha élete új szakaszba lépett volna. Svájcból 
Németországba költözik, új ügynöke van – a Budapesti Fesz-
tiválzenekartól nyugdíjba, de nem nyugalomba vonult Körner 
Tamás személyében –, és elôször vezényel a Bartók+Puccini 
Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon – mégpedig honorá-
rium nélkül. Zürichben jó feladatokat kapott: ritkaságokat, 
slágerdarabokat és kortárs mûveket egyaránt dirigált. Talá-
lomra Paisiello Sevillai borbélyát, Bizet Carmenjét, Stravinsky 
Tavaszi áldozat címû balettjét vagy Anno Schreier A vakok 
városa címû vadonatúj mûvét emelhetjük ki a sorból. Lesz 
még dolga Zürichben? 
Hamar Zsolt: Nem, de – a Nemzeti Filharmonikusokkal, 
régebbi „anyazenekarommal” már régebben egyeztetett 
felkérésen kívül – nem is vállaltam egyéb feladatot a jövô 
évadra. Ôsztôl olyan dologba kezdek, amihez idô és erôs 
kon centráció kell! Az életemben adódtak szakaszok, ami-
kor sokat tanulhattam; ilyen ajándékként kaptam a sorstól 
pél dául a zürichi éveket. És voltak periódusok, amelyek ta-
lán inkább valaminek a létrehozásáról szóltak. Talán 
mond hatom, ilyenek voltak a pécsi évek. Reményeim sze-
rint most ismét olyan idôszak következik, amikor talán 
vissza ad hatom, alkotásra fordíthatom mindazt a tudást és 
tapasztalatot, amelyet összegyûjtöttem az elmúlt évek 
alatt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ott és abból ne tanul-
hatnék.

G.: Már 2011 szeptemberétôl rendszeresen átjárt a wiesbadeni 
színházba. 
H. ZS.:  A színház szinte  valamennyi operapremierjét meg-
néztem, de sok további elôadást is láttam, sôt a hangverse-
nyek nagy részét is meghallgattam. Eljártam a színház 
belsô életéhez tartozó alkalmakra, még szponzor-vacsorán 
is részt vettem, hogy megismerjem azt a társadalmi köze-
get, amiben majd élni fogok.  Az évad programját már én 
állítottam össze, de fontos hangsúlyoznom, hogy az 
elôdöm, Marc Piollet és köztem rendkívül európai átadás-
átvétel zajlott, sokat beszélgettünk. Elhívott például zene-
kari próbajátékokra, amelyeken együtt hoztunk döntést. 
Véleményem szerint csak így lehet normálisan váltani. 

G.: A németországi operaházakból érkezô hírek szerint a spó-
rolás náluk is fô szempont. 
H. Zs.: Németországban – annak ellenére, hogy egy igen 
gazdag ország – már legalább tíz éve spórolnak. Amikor az 
elsô jelek arra mutattak, hogy Európa nem fogja bírni azt a 
jóléti tempót, amit a 20. század végére elért, akkor a kü-
lönbözô európai országok más-más megoldással próbálkoz-
tak. A legtöbben, így Franciaország, Olaszország vagy 
Portu gália hatalmas hiteleket vettek fel, Németországban 
azonban takarékoskodni kezdtek. Nagyon elôre gondol-
kodtak már akkor is, ami ma azt jelenti, hogy spórolnak, 
de élnek – és rettentôen erôsek. 

G.: Természetesen már olvasható  a színház honlapján, hogy 
szeptember 8-án, az Aidával indul az operaszezon. Ez már a 
maga döntése volt? 

H. Zs.: A színház hitem szerint csapatjáték. Megtorpedóz-
hattam volna az Aidát, de miért tettem volna? Verdi 
remekmûvét megtiszteltetés vezényelni, és külön öröm, 
hogy Sümegi Eszter személyében, akit a címszerep elének-
lésére kértem fel, egy magyar énekest is bemutathatok 
Wiesbadennek. Hat premierünk lesz egyébként: október-
ben A víg özvegyet játsszuk, novemberben a Lammermoori 
Lucia következik,  a csodálatos Emma Pearson fôsze rep lé-
sé vel. Smetana mûvét, Az eladott menyasszonyt Wolfgang 
Ott elsô karmester dirigálja januárban, az utolsó két pre-
miert pedig – Richard Strauss Ariadne Naxosban címû 
remekmûvét és Kurt Weilltôl a Mahagonnyt – ismét ma-
gam vezénylem. Ez utóbbi darab – talán társadalmi és poli-
tikai aktualitása miatt is – most különösen érdekel. Átve-
szek felújításokat is, például a Lohengrint, Alban Berg 
Wozzeckjét és a repertoáron lévô Mozartok közül a Figaro 
házasságát. Reményeim szerint a Lohengrin mellett mû-
sorra tudjuk tûzni a Budapesti Wagner-napokon 2011-ben 
bemutatott munkámat, a mû ifjúsági verzióját,  A hattyú-
lovagot. A társulat igen jó színvonalú, egy hivatalosan is 
„A” kategóriájú együttesrôl van szó, amelybôl szinte min-
den szerep kiosztható; és megfelel annak a német közvéle-
mény szerinti mércének is, hogy az elôadásokon Bayreuth 
által „hitelesített” énekesek lépnek föl. A következô évek-
re mi magunk is további Wagner-bemutatókat tervezünk, 
így egy Bolygó hollandi-remiert is, és mindenképp szeret-
ném bemutatni a három Bartók színpadi mûvet is.

WIESBADEN: KULTURÁLIS CENTRUM
Wiesbaden a németországi Hessen szövetségi tartomány fô vá-
rosa.  Frankfurt am Main után a tartomány második legnagyobb 
városa, a Majna folyó torkolatának közelében. Európa egyik legré-
gibb gyógyüdülôhelye 15 mûködô forró és egy hideg gyógyforrás-
sal. A belváros legnagyobb részét a késô 1800-as és korai 1900-as 
évekbôl származó, klasszicista stílusban épült házak alkotják. 
A Hessisches Staatstheaterben játszik az opera, a városban 13 
másik színház is található. Híres nevezetesség a a Kurhaus (kaszi-
nó), amelyben Európa egyik legszebb hangversenyterme, a 
Friedrich von Thiersch Saal található. Ez a terem a központi helye 
a híres Rheingau Musikfestivalnak is.  Idén huszonötödik alkalom-
mal szervezik meg: június 23. és szeptember 1. között 157 kon-
certre válthat jegyet a zenebarát. Olyan rangos vendégek lépnek 
fel ezen a nyáron, mint Christoph Eschenbach és Tzimon Barto, 
Waltraud Meier, Håkan Hardenberger, Katia Buniatishvili, Martin 
Stadtfeld, Jacques Loussier, a Windsbacher Knabenchor, az  
Arcanto és  a Hagen Quartet, a Birminghami  Szimfonikus Zene-
kar Andris Nelsons, a Londoni Szimfonikusok Michael Tilson 
Thomas, a Londoni Filharmonikusok Kirill Karabitis,  a WDR 
Sinfonieorchester Köln Jukka-Pekka Saraste, az Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo pedig Marin Alsop vezényleté-
vel.  Július 4-én és 5-én a fesztivál Eötvös Péter portréját rajzolja 
meg az Ensemble Modern és az SWR Orchestra segítségével. El-
hangzik a Harakiri,  a Two poems to Polly, a Natasha, a Sonata per 
sei, a Konzert für zwei Klaviere és a Levitation

50-61.indd   5150-61.indd   51 5/23/12   3:30 PM5/23/12   3:30 PM



OPERA INTERJÚ

52 GRAMOFON 2012. NYÁR

G.: A német operák tekintettel vannak a szomszéd házak 
mûsortervére: ha Hannoverben Pendereckit játszanak, akkor 
Braunschweigben inkább  egy Zimmerman-darabot vesznek 
elô. 
H. Zs.: Wiesbaden meglehetôsen központi helyen fekszik: 
a „szomszédban” ott van Frankfurt, a Rajna túlsó partján 
Mainz, nem messze Darmstadt, Mannheim alig ötvenperc-
nyi autóútra és nincs messze Köln, illetve Bonn sem. Ép-
pen ezért igyekszünk fi gyelni egymásra. Én például szeret-
tem volna egy Eötvös-premiert, mivel azonban Frankfurt 
már tervez egy Eötvös-ôsbemutatót a 2012–13-as évadra, 
ezért mi egy késôbbi idôpont mellett döntöttünk. Nálunk 
szóba jön majd Henze és hangsúlyosan Ligeti operája, a Le 
Grande Macabre. Bizonyos mûveket a német operaházak 
közösen visznek színre: ez elég jól bejáratott a három 
hesseni operaház – Wiesbaden, Darmstadt és Kassel – kö-
zött. Az Anno Schreier-operát, A vakok városát például 
– amelyet én mutattam be Zürichben – közösen lenne ér-
demes elôadni. El is kezdtük a tárgyalásokat, amelyek a zü-
richi változások miatt most megakadtak, mivel azonban 
Schreier játszott szerzô Németországban, valószínû, hogy 
az ötlet végül megvalósul.

G.: Az idei Bartók+Puccini Miskolci Nemzetközi Operafeszti-
válon két estén vezényli Bartók három színpadi mûvét, ami 
több okból is érdekes. Az egyik: a fesztivál történetében 
elôször csendül fel a három darab egy estén, mégpedig június 
8-án, a nyitónapon, majd 11-én. A másik: a Zenekar címû 
szakmai orgánumban kifejtette, hogy a maga nemzedékének 
össze kellene fogni a magyar zenei élet érdekében. Azzal, 
hogy az új igazgatót, Kesselyák Gergelyt úgy támogatja, hogy 
ingyen lép föl, szerintem megtette az elsô gesztust…

H. Zs.: Véleményem szerint a Miskolci Operafesztivál – nem 
kis mértékben Kesselyák Gergelynek köszönhetôen – fan-
tasztikus kezdeményezés. Tény az is, hogy a fesztivál az el-
múlt évek alatt meglehetôsen jó nemzetközi hírnévre tett 
szert. Már csak ezért is fontos, hogy a fesztivál tovább él-
jen, és ha én ehhez hozzá tudok járulni azzal, hogy nem 
kérek honoráriumot a munkámért, szívesen teszem. Ami 
ennél sokkal fontosabb, az persze Bartók Béla és a három 
színpadi mû! Engem nagyon érdekel a három alkotásnak 
az a megközelítése, hogy a férfi  és nô kapcsolatának drá-
maiságát egy történetben, annak három különbözô stáció-
jaként mutassuk meg. Szerintem ez lehetséges. Óriási él-
mény ezekkel az alkotásokkal foglalkozni, hiszen Bartók 
– aki rendkívül szemérmes ember volt – a mûvek tanúsága 
szerint mindent tudott a férfi  és nô kapcsolatáról, annak 
minden rezdülésérôl, drámájáról, gyönyörûségérôl és fel-
oldhatatlan ellentmondásáról. Ebben az elképzelésben A 
fából faragott királyfi  az indító darab, amely a kibontakozó 
szerelem páratlanul szép látomása. A kékszakállú herceg 
várának hôsei, egy már házasságban élô pár arra döbben 
rá, hogy addig él az egymás iránti vágy, amíg titkok van-
nak. De a vágy a titkok kibontására is irányul, és ha ezeket 
felfedik, kiüresedik a kapcsolat. A csodálatos mandarin, az 
utolsó stáció, mely sok szempontból a mára utal, amikor a 
viszony már csak a testiségre, az anyagi javakra, a talmi 
csillogásra korlátozódik. Mondhatnánk úgy is, hogy kiüre-
sedett, értékvesztett világunk jelenik itt meg. Végül persze 
mégis megcsillan az alkotó életigenlése, és felmagasztosul 
az örök eszme: a szerelem misztériuma, illetve annak a re-
ménynek a megfogalmazása, hogy férfi  és nô egymásnak 
van teremtve.
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„Hatalmas elismerést jelent mindez az Armel Operaver-
senynek” – mondja a fesztivál igazgatója, Havas Ágnes, és 
hozzáteszi, világviszonylatban is ritkaságnak számít, hogy 
teljes egészében átvegyenek egy kész programsorozatot. 
Roppant fontosnak tartja az áprilisi vendégszereplést, hi-
szen ez volt az együttmûködésük elsô próbája. A tavalyi, 
2011-es kínálatból a francia partner választotta ki Dellaira 
operáját. Nemzetközi stáb dolgozott színpadra állításán, 
hiszen a New York-i énekesek és világosítók mellett magyar 
zenekar, valamint a francia mûszak vitte színre A titkos 
ügynököt. Mégis minden olajozottan mûködött, a bemu-
tatkozás kiválóan sikerült. Havas Ágnes bizakodva tekint 
a következô esztendô elé, amikor ismét kiválasztanak egy 
mûvet az idei kínálatból, hogy aztán 2014-ben már mind 
az öt elôadás színre kerüljön Avignonban is. Attól kezdve 
minden évben kétszer hangzanak majd fel az operák, 2015-
ben pedig új helyszínként Pilzen is csatlakozik a fesztivál-

hoz, így még egy teljes, harmadik sorozattal is bôvül a kör.
„A terveink szerint két év múlva elôször Avignonban lát-
hatják az érdeklôdôk az elôadásokat, és csak utána látha-
tók  Szegeden a darabok. A versenyt záró gálának azonban 
– szokás szerint – Tisza-parti város ad helyet. Természetesen 
lesz a nemzetközi zsûri mellett francia grémium is, az avigno-
ni fellépésért is díjakat lehet nyerni. Így még több lehe tô-
séget kapnak a fi atal énekesek, hogy felhívják magukra a 
fi gyelmet.” Havas Ágnes büszke arra, hogy ebben az évben 
már az ötödik születésnapját ünnepelheti az Armel Opera-
verseny és Fesztivál, ezért idén nyitókoncertet is hallhat-
nak az érdeklôdôk, ami néhány nappal elôzi majd meg a 
Szegeden október 6-tól 15-ig tartó rendezvényt. A hang-
verseny Budapesten hangzik el, Cyril Diederich francia 
karmester vezényletével. Az egyik legnépszerûbb korábbi 
gyôztes, az amerikai Kristin Sampson mellett magyar éne-
kesek lépnek pódiumra. Az igazgató örömmel említi, hogy 
az idei versenyre csaknem ötszáz énekes jelentkezett. A 
Párizsban, New Yorkban és Budapesten zajló, áprilisi meg-
hallgatáson a legjobb harminc közé öt magyar – Hajnal 
Kata, Magyari Eszter, Bene Koppány, Kóbor Tamás és Va-
dász Dániel – került. A következô fordulót május végén 
(lapzártánk idején) Szegeden rendezik, és ekkor alakul ki a 
döntô tízes mezônye. 
Havas Ágnes érdekesnek tartja, hogy bár évrôl évre terjed 
az esemény híre, és idén már brazil énekesek is jelentkez-
tek, az aspiránsok száma nagyjából állandó. Noha Buda-
pesten mindig rendeznek meghallgatást, a magyar éneke-

Titkos ügynökökkel lett tele április közepén 
Avignon, hiszen a francia városban szinte 
min den sarkon óriásplakát hirdette Michael 
Dellaira The secret agent címû operáját. A dal-
színház zsúfolásig megtelt április 18-án, és 
temérdek újságcikk, blogbejegyzés foglalko-
zott az Armel Operaverseny és Fesztivál elsô 
vendégjátékával. A darab sikere jó elôjel a 
további együttmûködéshez, hiszen a tervek 
szerint 2014-tôl a teljes fesztivál színre kerül 
Avignonban is. 

✒ Réfi  Zsuzsanna

GiordanótólGiordanótól
   Philip Glassig   Philip Glassig

Sikerrel mutatkozott be Sikerrel mutatkozott be 
Franciaországban Franciaországban 
az Armel Operafesztiválaz Armel Operafesztivál

Jelenet Michael Dellaira A titkos ügynök címû operájának avignoni elôadásából
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sek száma a többi nemzethez képest nem jelentôs, pedig 
csu pán be kellene sétálniuk a Francia Intézetbe, és a reper-
toárjukról elôadni egy áriát... Szerencsére a legjobb tízben 
azért mindig akad magyar résztvevô. „Hamar kiderült, 
hogy ez nem a legfi atalabbak versenye, ugyanis hiába szép 
valakinek a hangja, a színpadon is teljesíteni kell, és ahhoz 
már szükség van némi tapasztalatra. A pályakezdôknek 
azonban kiváló lehetôséget jelent a megmérettetés, hiszen 
már a második forduló után szerzôdéshez juthatnak, és 
külföldön is bemutathatják tudásukat. A versenyrôl tévé-
felvétel készül, így a produkcióról saját DVD-t kapnak, ami 

szintén segít abban, hogy jól szerepeljenek a késôbbi, nem-
zetközi meghallgatásokon.”
A sorozat öt évét különleges operákkal ünneplik: a Szegedi 
Nemzeti Színházban Giordano André Chénier-je kerül szín-
re, a New York-i Center for Contemporary Oper William 
Mayer Haláleset a családban címû mûvét viszi színre. Mo-
numentális operával érkezik a pozsonyi Szlovák Nemzeti 
Színház: Roland Baumgartner Mária Teréziáról szóló mû-
vé ben 120 szereplô mozog egyszerre a színpadon. Ehhez ké-
pest kamaradarab Philip Glass A büntetô kolónia címû 
operája, amelynek mindössze tizenkét szereplôje van. A 
Szerb Nemzeti Színház Aleksandra Vrebalov kortárs ope-
ráját, a Milevát hozza el a fesztiválra. Nemcsak a nyitókon-
cert jelent újdonságot ebben az esztendôben, hanem az is, 
hogy az Armel-fesztivál – a pilzeni Nemzeti Színházzal kö-
zösen – operaszerzôi pályázatot hirdet. Erre bárki jelent-
kezhet; az egyfelvonásos mûvet 2013 végére kell elkészíte-
ni, hogy a következô esztendôben már színre kerülhessen a 
versenyen. 
„Szeretek kockázatot vállalni, ezért is kezdtem bele az 
opera fesztiválba – árulja el Havas Ágnes.  – Vállalom a kü-
lönös ötle teket is: amikor hallottam, hogy a New York-i 
Metropolitan Opera rockzenésztôl rendelt új darabot, én 
Mester Tamást bíztam meg, hogy 2013-ra új mûvet készít-
sen. De fontos a nyílt pályázat is, mert egy ilyen versenyen 
nagy meglepetések is születhetnek...” Hozzáteszi, az anyagi 
helyzetük nem rózsás, külföldön is kevés a pénz, van azon-
ban jövôképük, csak a jelent kell túlélniük valahogy. Azt 
vallja, a pénzhiány nem lehet kiváló ötletek akadálya, re-
mek ideából pedig akad jócskán. Havas Ágnes néhány új 
elgondolása iránt óriási külföldön az érdeklôdés. Ezért töb-
bek között egy másik, eltérô profi lú operafesztivált is sze-
retne életre hívni.. ■

DRÁMAI FESZÜLTSÉG, NAGY ÜNNEPLÉS
A franciaországi vendégszereplésrôl a következôképpen vélekedik 
Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház fôigazgatója, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar vezetô karmestere és mûvészeti vezetôje. 
„A fesztivál 2011-es produkciói közül a New York-i Kortárs Opera-
központ produkciója, Michael Dellaira A titkos ügynök címû da-
rabja kapott meghívást Avignonba, a világ egyik leghíresebb fesz-
tiválvárosába. Az április 18-i elôadásra az amerikai énekeseken kí-
vül odautazott a szegedi döntô két versenyzô énekese, a magyar 
Miksch Adrienn – aki a fesztivál egyik különdíjának nyertese volt 
– és Nicolas Rigas, a görög-francia baritonista, valamint az ôszi 
elôadásban is közremûködô Szegedi Szimfonikus Zenekar. A par-
titúra kamarazenei igényû, gyakorlatilag tizennégy szólóhangszer-
est vesz igénybe. A produkció mûvészei a tavaly októberi szegedi 
elôadás óta nem énekelték a darabot. A vokális és hangszeres 
közremûködôk fél év után találkoztak Avignonban, és egyetlen 
napnyi zenei és színpadi próbát követôen – Sarah Jobin karmes-
ternô és Sam Helfrich rendezô irányításával – meglepôen perfekt 
módon szólaltatták meg a zenei anyagot, illetve a színpadon az 
ôszi elôadáshoz képest is kiválóan teremtették meg a mû drámai 
feszültségét. Az elôadásra megtelt az Opéra Théâtre Avignon 
nézôtere, a darab forró sikert aratott a francia közönség elôtt. A 
fôszerepekben kitûnô teljesítményt nyújtó Miksch Adrienn és 
Nicolas Rigas részesült a legnagyobb ünneplésben.”

Tandi Laura (Armel), Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház fôigazgatója, Barabás Adrienn (Armel), Havas Ágnes (Armel) és James Schaeffer, a Center for 
Contemporary Opera (New York) igazgatója Avignonban
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Kesselyák Gergely karmester, a 2001-ben Verdivel indult 
fesztivál egyik alapítója, ma mûvészeti igazgatója úgy em-
lékszik, hogy a fesztivál létrehozásakor azt tippelte, tíz év-
nyi lehetôség van az általuk kitalált programban. Most 
örömmel látja, hogy a koncepció felfrissítésével sokkal 
hosszabb távban gondolkodhatnak. A koncepcióváltás 
egyik jellemzôje, hogy lényegesen több lesz az ingyenes 
program, és egyes elôadásokat (jelesül Puccini Toscáját) 
kiviszik az utcára. Az elsô felvonást június 11-én a Szent 
István téren játsszák el, 13-án ugyanitt a másodikat láthat-
ja a közönség. A mûvészeti igazgató azt sem tartja kizárt-
nak, hogy a publikum már a próbákba is betekintsen. A 
teljes operát június 15-én, az Avasi-kilátónál adják elô, s 
ha ezt az estét elmosná az esô, másnap a Nyári Színházban 
pótolják az elôadást. 
„Indul az egész a Városháza elôtti térrôl, ahol közben megy 
a villamos, de ott van a zenekar is, és megjelennek az éne-
kesek. Itt nem teljes szcenírozással dolgozunk, csak bizo-
nyos jelmezek és kellékek alkalmazhatók – mondja 
Vidnyánszky Attila, a produkció rendezôje. – Amikor a 
harmadik felvonás helyszínét keresve felmentünk az Avas-
ra a tévétoronyhoz, azt gondoltam, játsszuk el ott a teljes 
operát, kiemelve a saját napóleoni korából, de belehelyez-
ve egy hosszú háború utáni állapotnak megfelelô, lepusz-
tult, szétzilált környezetbe.” Sokan buta görcsökkel, 

elôítéletekkel viseltetnek a mûfaj iránt – állítja a rendezô. 
Véleménye szerint a Tosca elôadásán ráébredhetnek majd: 
nem kellenek elôtanulmányok ahhoz, hogy ez a történet, 
ez a muzsika elérjen a szívükhöz. A címszerepet Rálik Szil-
via énekli, Cavaradossi Kiss B. Atilla, Scarpia pedig a cseh 
bariton, Martin Bárta lesz. 
A miskolci fesztiválon az állandóságot Bartók képviseli. 
Az ô mûvei mellett Verdi operáival indult el 2001-ben a 
fesz tivál, 2002-ben a Puccini-irodalom következett. 
Maradan dó elképzelés az is, hogy a környezô országok 
opera együttesei rendre megjelenjenek a fesztiválokon. 
Idén a Kolozsvári Magyar Opera a vendég – persze nem 
elôször. Izgalmas és ritkán hallható mûsort hoznak: a Trip-
tichont vagyis A köpenyt, az Angelika nôvért és a Gianni 
Schicchit játsszák. Puccini legelsô operája, a Lidércek 
kon certszerû elôadásban hangzik el. A többször átdolgo-
zott mûvel nyerte el a huszonhat esztendôs komponista a 
befolyásos és tekintélyes itáliai kotta-, könyv- és lapkiadó, 
Giulio Ricordi atyai támogatását. Az utolsó Puccini-alko-
tás, a Turandot is koncertszerû elôadásban kel életre Mis-
kolcon.
Kesselyák  Gergely úgy látja, lehet és kell is változtatni a 
mûfaj és a közönség kapcsolatán. „Verdi és Puccini dalla-
mait az utcán is fütyülték. Az emberek ismerték és magu-
kénak érezték a mûveket. Az a küldetésünk, hogy a nép-
opera fogalmát újra megtöltsük tartalommal. A kortárs 
mûvek között alig találni egyet-kettôt, amely versenyre 
kelhetne Verdi és Puccini, és persze Rossini, Donizetti, 
Mozart népszerûségével. A musicaleket könnyebben befo-
gadják, de ezek között meg kevés a valódi minôséget 
képviselô darab, és még kevesebb az, amelyik majd az idô 
próbáját is kiállja. Én viszont hiszem, hogy keletkezhetné-
nek napjainkban is magas színvonalú és mégis »fogyaszt-
ható« operák, csak erre ösztönözni kell a zeneszerzôket. 
Ezért azt tervezzük, hogy a június 17-i Híd a jövôbe címû 
koncerten, a fesztivált záró gálaesten nemzetközi zene-
szerzô-pályázatot hirdetünk. Idevárjuk az orosz zeneszerzôt, 
Alekszej Lvovics Ribnyikovot is, akit a világsajtó rockope-
ra- és fi lmzeneszerzôként tart számon. Meggyôzôdésem 
azonban, hogy ô igazi népopera-alkotó. Ismeri a terveinket 
és lelkesen csatlakozott az elképzelésünkhöz.” ■

A Bartók+… Miskolci Operafesztivál honlapja: 
www.operafesztival.hu

Tosca a hegyen 
Bartók+Puccini Miskolci Operafesztivál

Bartók mûvei mellett ismét Puccini-darabokat vonultat föl idén a 12. Bartók+… Miskolci Opera-
fesztivál (2012. június 8-17.). Az alapításkor kitalált mottó – A zene várost épít – továbbra is ér-
vényes,  sôt a mûfajt, az elôadásokat még közelebb kívánják vinni a miskolci közönséghez. 

✒ Albert Mária 

Román Sándor, az Experidance vezetôje, Bartók színpadi mûveinek koreográ-
fusa és Kesselyák Gergely karmester, mûvészeti igazgató a fesztivál budapesti 
sajtótájékoztatóján
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Teljes évadterv és az egyes produkciókra vonatkozó bôvebb 
információ: www.opera.hu 

Héja Domonkos megbízott fôzeneigazgató az évadterv is-
mertetésekor elmondta: a 2012/13-as szezont Erkel Ferenc 
operájával, a Hunyadi Lászlóval indítják szeptember 29-
én. A darab rendezôje Szücs Gábor, a fôbb szerepekben 
Miklósa Erika, Kriszta Kinga, Kertesi Ingrid, Szakács 
Ildikó, Kiss B. Atilla, Fekete Attila, Balczó Péter és Pataki 
Adorján hallható. Figyelik az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Zenetudományi Intézete által megjelente-
tett kritikai kottakiadást, és a partitúra anyagát lemezre is 
veszik, ahogy az úgynevezett ôs-Bánk esetében tették ta-
valy. Az album várhatóan a premierre jelenik meg. 
Megemlékeznek a 2013-as évet érintô kettôs jubileumról, 
Verdi és Wagner születésének 200. évfordulójáról. 2013 
januárjában tartják A bolygó hollandi 2010 decemberé-
ben elmaradt premierjét – Perencz Bélával és Kálmándi 
Mihállyal a címszerepben. Senta Lukács Gyöngyi és Rálik 
Szilvia lesz; a darabot most Szikora János rendezi. Az 
elôadás alapjául a mû eredeti, szünet nélküli – drezdai – 
verziója szolgál. Verdi tíz népszerû operája része az állandó 
repertoárnak. A 19. században a friss külföldi mûvek néha 
hónapok alatt, de néhány év alatt biztosan elérték Buda-
pestet. Mégis, idônként 162 esztendô sem elég arra, hogy 
Verdi egy-egy sikeres operája magyarországi színpadra ke-
rüljön. Ilyen volt eddig a Stiffelio is: a dalszínház e jubi-
leumi évben tûzi mûsorára a vétlen lutheránus lelkipásztor 
körül bonyolódó szerelmi tragédiát, amelyet elôször 1850-
ben láthattak a trieszti operaház nézôi. A koncertszerû 
elôadásban a fôszerepeket Kiss B. Atilla, Rálik Szilvia és 
Bretz Gábor énekli.
Richard Strauss és Hugo von Hofmannsthal sok vita és 
több átdolgozás közepette fogant, Ariadne Naxos szigetén 
címû operájában egy mitológiai témájú, magasztos opera 
seria és a commedia dell’arte bohókás világa kerül egymás 
mellé. Strauss minden ízében igényes, egyszersmind hálás 
operája több mint négy évtized után tér vissza az Ybl-palota 
színpadára,  hogy a korábban mûsorra tûzött Strauss-
operák – Salome, Elektra, A rózsalovag és a tavaly bemu-
tatott Arabella – nyomán tovább épüljön a Strauss-re per-
toár a komponista 2014-es jubileumára. 
Rameau operája, a Hippolyte és Aricia zárja a következô 
évadot, és az eredeti terveknek megfelelôen a produkció-
ban az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus közremûködik, 

Vashegyi György vezényletével. Rameau az operatörténet 
legnagyobb géniuszai közé tartozik, mûvészetétôl egyenes 
út vezet Gluck, Mozart és Debussy világába. Rameau útja 
a budapesti operaház színpadára viszont már korántsem 
nevezhetô ilyen egyenesnek: ki tudja hány kanyart kellett 
megtennie ahhoz, hogy csak most, a 21. század elején ér-
kezzen meg?  A Hippolyte és Aricia Phaedra történetébôl 
indul ki – az Euripidész és a nagy francia tragédiaszerzô, 
Racine feldolgozásában is ismert drámából Simon-Joseph 
Pellegrin készített librettót. 
A bemutatók mellett egy estére visszatérnek Liszt Ferenc 
tavalyi születésnapjához (zongorahangverseny opera-át-
iratokból) és a Figaro házasságával emlékeznek meg a 
száz év született karmester-óriásról, Solti Györgyrôl. Szü-
letésnapján köszöntik Marton Évát (Marton 70 Opera-
gála). A Primavera 13 címû programban meghívják az 
összes vidéken mûködô operatagozatot és a Kolozsvári 
Magyar Opera társulatát – létrehozva ezzel a POSZT 
operai mását. A mûvészeti felsôoktatásról sem feledkez-
nek el: már idén visszaállítják a Magyar Táncmûvészeti 
Fôiskola melletti másik stratégiai partner, a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem nyilvános operavizsgáját is az 
Andrássy úton. ■

Wagner- és Verdi-évfordulóra 
készül az Operaház
A megszokottnál kissé rövidebb lesz a Magyar Állami Operaház 2012/13-as szezonja: csak szep-
tember végén indul. A program viszont sûrûbbnek mutatkozik: 450 eseményt terveznek, köztük 
100 ifjúsági elôadást. A fi atalok – mint  önálló „célcsoport” – abban a kedvezményben is része-
sülhetnek a nagycsaládosokkal együtt, hogy 26 fôpróbát tesznek nyilvánossá, amikor az 
érdeklôdôk negyedáron ülhetnek majd a legjobb helyeken. 

 ✒ AM

Sümegi Eszter és Bretz Gábor, a Magyar Állami Operaház új évadát nép-
szerûsítô imázskampány arcai
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Decca – Universal
074 3459

EuroArts – Mevex
2072528

Arthaus Musik – Mevex
101 587

CILÈA: ADRIANA LECOUVREUR

Gheorghiu, Kaufmann, Borodina, Corbelli, 

k.: Mark Elder, r.: David McVicar

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Már-már megható igyekezettel gyôzköd minket a 

kísérôfüzet arról, hogy az utókor igazságtalanul 

bánt Francesco Cilèa (1866–1950) operájával. Mert-

hogy sokkal több van ebben a mûben, mint csupán 

két közismert ária. „Itt az ideje, hogy fényre hozzuk 

az Adriana Lecouvreurt (1902), miután oly sokáig 

állt a szerzô kor- és honfi társának, Puccininak az ár-

nyékában”, így az esszéíró. Hát, tessék: a Covent 

Gardenbeli felvételen a fi atalabb nemzetközi sztár-

generáció legjobbjai „keltik életre” a tetszhalottat, a 

színpadi megvalósítás is bevet mindent, ami „jó és 

drága”. Én mégsem bírok lelkesedni, hanem inkább 

elôveszem a kritikákat 1934-bôl, amikor a budapes-

ti Operaház tûzte mûsorára a darabot, az akkoriban 

virágzó olasz-magyar barátság jegyében, és a „me-

legen ünnepelt szerzô megtisztelô jelenlétében”. A 

pesti ítészek között ezúttal is Jemnitz Sándor a leg-

epésebb: a rossz szövegkönyvet kifogásolja, amely 

miatt „még a IV. fölvonásban sem tisztázzuk szíves 

útbaigazítások nélkül, hogy egyes minduntalan 

visszatérô alakok mit keresnek ott a színpadon. Fér-

fi ak, nôk jönnek-mennek, izgatottan fontoskodnak, 

öklöt ráznak, mialatt a nézô csak a fejét rázza, mert 

még a barátot és ellenséget sem képes egymástól 

megkülönböztetni”, így Jemnitz, aki „késôi ven-

dég”-nek nevezi Cilea mûvét: „a Puccini-kortárs 

hervadt újdonságának”. A dolgokat tágabb össze-

függésben szemlélô Tóth Aladár szerint viszont 

épp egy ilyen darabon „látjuk csak igazán, mit je-

lent egy olyan páratlanul eleven, még hervadása 

közben is virágokat nyílasztó operakultúra, mint az 

olasz”. Ennyi hervatagság olvastán már azon sem 

csodálkozunk, hogy a címszereplônô halálát egy 

szerelmi riválisa által megmérgezett, hervadt virág-

csokor (!) okozza… Mesterházi Máté

PFITZNER: PALESTRINA

Christopher Ventris, Falk Struckmann, a Bajor 

Állami Operaház Ének és Zenekara, k.: Si mo ne 

Young, r.: Christian Stückl ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Ismét módunk van elmélkedni azon, vajon mi mó-

don sikerült a budapesti operaközönséget leszok-

tatni a ritkaságok iránti érzékenységrôl, miért zár-

kózik el a felfedezés örömétôl. Miért hisz a hamis 

prófétáknak, akik azt hirdetik, már a kamaszok is 

csupán a standard repertoárra kíváncsiak. Pfi tzner 

Palestrinája nem olyan darab, amelynek ismerete 

nélkül az embert kinézik a mûvelt társaságból, ha 

ilyen még egyáltalán létezik. De hozzájárul ahhoz, 

hogy az operatörténet fejlôdését, elágazásait, sôt a 

zsákutcák keletkezésének okát megértsük. Hans 

Pfi tzner nem éppen jó emlékû fi gura, és nemcsak a 

Busonival és Schönberggel folytatott vitája okán, 

hanem a náci eszmékhez fûzôdô viszonya miatt. 

Posztwagneriánus zeneszerzô volt, három operát 

írt. A Palestrina költôi legenda, amely összegzi 

Pfi tzner alkotói szemléletét: nagy romantikus 

gesztusok, hatalmas apparátus, klasszikus szerke-

zeti felépítés, magasztos tónus jellemzi a meg-

lehetôsen túlméretezett darabot. E monumentum 

mégis méltó arra, hogy idônként feltûnjön korunk 

operaszínpadán vagy a hangversenypódiumon, 

mint 2008-ban egy alkalommal a Budapesti Tava-

szi Fesztiválon a Müpában, Kovalik Balázs nagy-

szerû rendezésében. Az ôsbemutató városában, 

Münchenben Christian Stückl rendezésében ját-

szotta a Bajor Állami Operaház, a DVD az elôadás 

rögzített változata. Két kiemelkedô énekesre bíz-

ták a fôszerepeket: Palestrinát a brit tenor, 

Christopher Ventris, Bartolomeo bíborost Falck 

Struckmann játssza. A hosszú dialógusokat ez a 

két súlyos egyéniség teszi igazán érdekessé. Stückl 

rendezése színes látomásként, kortalan vízióként 

eleveníti meg a jóformán cselekménytelen operát. 

Albert Mária

VERDI: TRAVIATA

Petersen, Varano, Rutherford, 

k.: Tecwyn Evans, r.: Peter Konwitschny 

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Akármilyen hihetetlen, a hatvanon túl járó Peter 

Konwitschny 2011 januárjában elôször vitte színre 

Verdi Traviatáját, Grazban. „Semmiképpen sem 

szerettem volna kihagyni a Traviatát. Úgy akartam 

ábrázolni a kaméliás hölgyet, amilyen szerintem le-

hetett: mûvelt, kifi nomult ízlésû nônek, aki méltó-

sággal viselte a sorsát” – nyilatkozta. A legtöbbet 

játszott Verdi-opera egy mai rendezô számára ha-

talmas kihívás: a New York-i Metropolitan is inkább 

megvette Willy Decker sikeres salzburgi koncepció-

ját, semhogy kísérletezzen. Konwitschny Deckernél 

is tovább redukálta a színpadi eszközöket, egy szék 

és hét függönyszárny jelez minden színhelyet. 

Mintegy húsz percet húzott a zenébôl, elhagyta a 

cigányok és spanyol táncosok jelenetét, valamint a 

karneváli részt – így a DVD játékideje csupán 110 

perc. (A 20 percnyi  bonus trackben Ioan Holender 

cseveg az intendánssal, Elisabeth Sobotkával és a 

szereplôkkel.) Nem csak elvett, hozzá is adott a 

rendezô a darabhoz, behozza a színpadra Alfréd 

angyali gyermekként emlegetett húgát: egy copfos, 

esetlen kamaszlány caplat Germont apuka után. 

A testes családfô a szemüveges, szintén korpulens. 

ám infantilis fi át is terrorizálja, s egyetlen igazi el-

lenfele van: Traviata/Violetta. Meghökkentô és drá-

mai a pillanat, amikor a Germont-lányban részvét és 

szeretet ébred Violetta iránt, átöleli, védelmet re-

mélve az atyai agresszió ellen. Marlis Petersen hírét 

nemcsak New York-i beugrása (Thomas: Hamlet, 

Ophélie), hanem „saját” feladatai is növelik, Bécs-

ben például a Hoffmann meséi hármas nôi fô sze re-

pét énekli. Megértette és tökéletesen kivitelezi 

Konwitschny elképzeléseit. Vokális teljesítménye 

kitûnô, húzza magával a társulatot, amely odaadó-

an vesz részt a produkcióban.   Albert Mária 
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Warner Classics – Magneoton
2564 66213-3

Warner Classics – Magneoton
2564 66305-7
2564 66 305-2

CHABRIER: LE ROI MALGRÉ LUI

Hendricks, Garcisanz, Quilico, Jeffes, Lafont

Karmester: Charles Dutoit

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Henri Fantin-Latour ismert festménye, a Les 

Wagnéristes középpontjában nem más ül a zongo-

ránál, mint éppen Emmanuel Chabrier (1841–1894), 

a Le Petit Bayreuth mûvészcsoport tagja. Pedig a Le 

Roi malgré lui (magyarul kb.: A botcsinálta király; 

szó szerint: Az önmaga ellenére való király; 1887) 

zeneszerzôjét akár „original malgré wagnérisme”-

nek is jellemezhetnénk; olyannak, aki Wagner-imá-

data ellenére is megmaradt az ars gallica képvi se lô-

jé nek vagyis eredeti francia zeneszerzônek! Egy 

1911-es értékelés szerint a Le roi… „a 19. század 

legkizárólagosabban francia zenemûve”, Ravel pe-

dig úgy vélte, hogy e mû megváltoztatta a francia 

harmóniák menetét. Satie és Debussy is lelkesedett 

érte, míg Poulenc egyenesen a húszas évek francia 

neoklasszicizmusának elôképét látta benne „Nagy-

jából teljesen egyedül csináltam meg magamat; 

nincs iskolám, talán nem is vagyok egyéb, mint 

temperamentum”, vallott magáról Chabrier, az örök 

kívülálló. Cosima Wagner, miután 1890-ben meg-

hallgatta Drezdában a Le roi…-t, ezt írta az elôadás 

karmesterének (Chabrier lelkes hívének), a híres 

Felix Mottlnak: „Az egész A-tól Z-ig szemét. Offen-

bach, Meyerbeer és Gounod, a hangszerelés berliozi 

vicceivel. Hogy Chabrier minek jött Bayreuthba, az 

rejtély marad.” Ami azt illeti, Offenbachhal volt né-

mi igazsága Cosima asszonynak. Hiszen Chab rier 

valóban ott kezdett: a Bouffes Parisiens-ben. A Le 

roi… mégis teljesen más. Sem nem operett, sem 

nem egészen opéra comique, hanem valami, ami 

besorolhatatlan. Ám akit véletlenül nem nyûgözne 

le a mû bámulatos lezsersége, sziporkázó invenció-

ja, elképesztô originalitása, annak is érdemes e refe-

rencia-felvételt meghallgatnia, fôként a csodálatos 

Barbara Hendricks miatt. Mesterházi Máté

RAMEAU: HIPPOLYTE ET ARICIE                                     

Hunt, Padmore, Panzarella 

Les Arts Florissants, William Christie                                                     

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

CHARPENTIER: MÉDÉE

Hunt, Padmor, Deletré

Les Arts Florissants, William Christie                                                      

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Sokak szerint az európai, de az egyetemes zene-

kultúrában való elmélyülés is lehetetlen a fran-

kofón kultúra ismerete nélkül. E két album nagy-

szerû lehetôség az ismerkedni vágyóknak, és para-

dicsomi élmény a barokk operák szerelmeseinek. 

Különlegességükért William Christie, az 1944-ben 

született amerikai-francia karmester neve és az ál-

tala 1979-ben alapított Les Arts Florissants korhû 

hangszereken játszó régizenei együttes kezeske-

dik. Az operaszeretôk és -értôk a 20. század má-

sodik felében ugyanúgy elkezdtek „kasztokba” 

rendezôdni, mint maguk az elôadók. A barokk ze-

nére koncentráló elôadók neves képviselôje volt 

Lorraine Hunt-Lieberson – a zenész családból 

(apja karmester, anyja kontraalt) származó, fi ata-

lon elhunyt énekesnô is. Halálának körülményei 

meg rendítôk. Miután testvérét ápolva a rákbeteg-

ség megismerésére kényszerült, ô maga is rákos 

lett, és 2006-ban, 52 évesen elhunyt. Férje, a híres 

zeneszerzô, Peter Lieberson felesége elvesztése 

után egy évvel szintén megbetegedett, követte fe-

leségét és múzsáját a halálba. Hunt 1985-ben, 

Peter Sellars fölfedezettjeként kezdett ismertté vál-

ni, Händel Giulio Cesare címû operájában. Szóla-

mait drámai erôvel szólaltatta meg, de az elemzô 

mûvészre jellemzô hagyománytisztelettel is, amely 

a barokkot nem mint valami korlátok közé szorí-

tott stílust, hanem mint a csodák birodalmát tárja 

elénk. E két CD élô példa erre. Az énekesnô min-

den szónak, minden harmóniának értelmet ad, a 

mély stílusismeret és perfekt énektechnika képvi-

se lôjeként szerez igazi hallgatói örömet. 

Marc-Antoine Charpentier és Jean-Philippe Rameau 

is a görög mitológia egy-egy ismert témájához 

nyúl. Mindkét opera a korra jellemzôen ötfelvo ná-

sos, bevezetô prológgal. Charpentier 1693-ban 

Thomas Corneille librettóját használta föl a híres 

Médée dráma megzenésítésére.  Médée szörnyû 

bosszút áll férje, Jason hûtlenségéért. Véres és go-

nosz tetteinek zenei megfogalmazását hallva, 

Charpentier-t joggal tartották kora egyik legtehet-

ségesebb mesterének. Sok egyházi mûve mellett 

– amelyek a jezsuitákhoz fûzôdô és az életét át-

szövô kapcsolatának köszönhetôk – öt fennma-

radt operájáért az  utókor hálás lehet. Rameau az 

Hippolyte et Aricie címû operáját Pellegrini szö-

vegkönyvére írta. Az összhangzattan mestere öt-

venéves volt, amikor 1733-ban megkomponálta 

el sô operáját. Az általa színpadra vitt téma – ellen-

tétben a Médée igen csak életszagú drámaiságával 

– az istenek birodalmába kalauzol bennünket. 

Phaedra szerelmes lesz mostohafi ába, Hippolyte-

ba. Az alvilágból hazatérô harcos, Théseus egy 

csalás áldozataként halálba küldené a fi út, de Dia-

na istennô megmenti.

A William Christie által vezetett együttes tisztán, 

sallangmentesen formálja a barokkra oly jellemzô 

virtuóz dallamíveket. Muzsikusai mind magas 

színvonalú hangszeres tudással szólaltatják meg 

szólamaikat. Nemcsak zenészei, de énekeseinek 

összeválogatása is ritkán tapasztalható hozzá-

értésrôl tanúskodik. A mellékszereplô Tisiphone a 

Hippolyte-ban; a Jasont éneklô kontratenor a 

Médée-ben vagy a Hippolyte második felvonásá-

ban megdöbbentôen tisztán megszólaló, férfi -

hangokra írott tercett; a kórus precizitása mind azt 

példázza, hogy a világban kialakult specializáló-

dás a barokk zenével kapcsolatban nem véletlen. 

Vagy így vagy sehogy.

Bátori Éva 
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Warner Classics – Magneoton
2564 66211-4

Warner Classics – Magneoton
2564662155

VERDI: A LEGNANÓI CSATA

Mancini, Berdini, Panerai

k.: Fernando Previtali

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Giuseppe Verdi elôbb volt népszerû, és csak utána 

lett jelentôs komponista, állapítja meg lakonikusan 

19. századi zenetörténetében Carl Dahlhaus. A La 

bataglia di Legnano már a Nabucco, az Ernani, a 

Macbeth után, de még a nagy triász (Rigoletto, A 

trubadúr, Traviata) elôtt született. Keletkezésének 

kiváltó oka: a milánóiak 1848. márciusi fölkelése a 

Habsburgok ellen, illetve az osztrákok visszatérése 

Lombardia fôvárosába a szabadságharcosok cus toz-

zai veresége után. Az ekkor Párizsban élô Verdi úgy 

érezte: neki is ki kell vennie részét az eseményekbôl. 

El sôként Giuseppe Mazzini emlékeztetett Az ola-

szokhoz címzett röpiratában a lombard városok 

Barbarossa-ellenes ligájára és az 1176-os gyôztes 

legnanói ütközetre. Az opera csatája viszont erede-

tileg másutt zajlott: Salvatore Cammarano, a szö-

vegíró egy La Bataille de Toulouse címû francia drá-

mából indult ki – azok után, hogy Verdi néptri-

bun-ötletét, a (Wagner által már megzenésített) 

Rienzi-té mát közösen elvetették. A viharos ujjon-

gással fogadott ôsbemutatóra a pápát ideiglenesen 

elûzô,  önmagát röviddel azután köztársasággá kiki-

áltó Rómában került sor. A cenzúra visszatértével 

azonban a legnanói csatából Harlem ostroma lett, 

Barbarossa Frigyesbôl pedig Alba herceg… 1916-ban 

a Scala azért vitte színre, hogy az elôadás elôtt ma-

ga Gabriele D’Annunzio intézhessen lelkesítô szó-

zatot az I. világháborúba belépô Itáliához. 1937-ben 

pedig egy németországi elôadás megint csak más 

elô jellel, más fordításban és más (A szent tûz) cím-

mel tartotta aktuálisnak a darabot. Jóllehet mind a 

mai napig hazafi as-alkalmi kompozícióként bélyegzik 

meg, e historikus értékû, zeneileg magával ragadó fel-

vétel is bizonyítja: A legnanói csata sokat vetít elôre 

a késôbbi nagy mûvekbôl. Mesterházi Máté

R. STRAUSS: AZ ÁRNY NÉLKÜLI ASSZONY

Voigt, Heppner, Schwarz, Grundheber,  

Hass, Drezdai Állami Opera, 

k.: Giuseppe Sinopoli ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

A nagy lemezcégek elsô krízisük idején számos 

fontos mûvészüktôl megváltak, olykor nem kis 

kártérítés mellett. A tíz éve elhunyt Giuseppe 

Sinopoli így került a Teldechez, s készítette többek 

közt Strauss egyik nagyszabású, nem könnyen be-

fogadható mûve, a Hofmannsthal szövegére írt Az 

árny nélküli asszony felvételét. Teljes bejátszás 

csak kettô van: Soltié, mely remek, kivéve 

Domingo német kiejtését, és Sawallisché, mely 

ugyancsak kitûnô. A korábbiak mind húzottak, 

ami Böhmnél különösen rendben van, de itt miért 

kellett húzni? A Semperoperben rögzített élô 

elôadásoknak kétségtelen elônye is van, de a le-

mezhez érdemes lett volna felvenni a húzott ré-

szeket. Solti Decca-lemeze jobban hozza a darab 

kísértetiességét, félelmetességét, míg Sinopoli in-

kább a zene áradására helyezi a hangsúlyt – siker-

rel. Jobban mondva fél sikerrel: mert míg a mû fo-

lyása nála zavartalanabb, unheimlich karaktere 

– és egyben fô ereje – kevésbé érvényesül. Kevés-

bé mennek benne életre-halálra a dolgok, pedig 

igazából arról van szó ebben a darabban. Jó az 

összhatás, de kevésbé érvényesülnek emberi síkon 

a mélységek, zenei síkon ennek ritka straussi meg-

oldásai. Strauss egyik leghaladóbb mûve ez, ám ez 

jobban érvényesült Böhmnél, Soltinál, Sawallisch-

nál. Az énekesek rendre mesteriek, jó hangok 

meg felelô volumennel, igazi wagneri dimenziók; 

ugyanakkor Sinopoli kevésbé analitikus, kevésbé 

éles beállítása közepette az egyéni karakterek jóval 

csekélyebb mértékben mutatkoznak meg. Az 

elôadás némiképp a nagy Wagner-zenedrámák 

bayreuthi hangzásához hasonlatosan jól összeáll, 

ám emellett sajnos csorbát szenved a mûben rejlô 

erôs expresszionizmus.   Zay Balázs

Warner Classics – Magneoton
2564 66229-0

RAMEAU: 

DARDANUS

Von Stade, Eda-Pierre, 

Van Dam, Gautier,  

k.: Raymond Leppard

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Az amerikai mezzo, Frederica von Stade 1970-

ben debütált a Metropolitan Operában. A 

Dardanus, amelyben Iphise szólamát énekli, 

1980-ban készült Párizsban. Ahogy ügynöksége 

megjegyzi: európai karrierje nem volt látványos, 

különleges produkciókban foglalkoztatták. Nem 

kétséges: a Dardanus is a különlegességek közé 

tartozik. A cselekménye oly szerteágazó, hogy 

összefoglalásként jobb, ha arra szorítkozunk 

Zeusz és Élektra gyermekérôl szól a mû, amely 

1739. november 19-én hangzott el elôször. Az 

inkoherens cselekményt Rameau kétszer is át-

dolgoztatta. Raymond Leppard az Opéra 

National de Paris zenekarával az elsô változatot 

játszatja, nem túl izgalmasan. Von Stade üde 

hangja, érzéki szerepformálása miatt fontos do-

kumentum ez az album.   AM

Warner Classics – Magneoton
2564 68021-6

LUIGI NONO: TÜREL-

METLENSÉG 1960

Rampy, Koszut, 

Harries, Schaaf, 

k.: Bernhard Kontarsky

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Nono mûvét fogva tartja a politikai kontextus 

– írta Matthew Boyden. Mára talán megválto-

zott az ô véleménye is, hiszen az Intolleranzát 

Európa több operaháza játssza. Az elôadók az 

eredeti cím után álló évszámot rendre megvál-

toztatják, mert tény, hogy a Sartre, Majakov-

szkij, Brecht és mások szövegeibôl összeállított 

mo zaik erôsen politikai, társadalmi töltetû. 

Nono változatos, helyenként majdnem brutális, 

kifejezô akusztikai hatásokkal dolgozik, a mû 

precíz elôadást kíván. A CD egy 1993-as stutt-

garti elôadásból készült, Bernhard Kontarsky 

vezényletével. Henze, Kagel, Zender mûvei sze-

repelnek a német dirigens repertoárján Nono 

mellett. A karmester – a lemez is bizonyítja – el-

kötelezettje a 20. századi zenének. 

AM

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●  ● ●

● ●  ● ●  ●

● ●  ● ●  ●
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Dohány utcai zsinagóga

Augusztus 26. 19.00
A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje
Vendég: Pusker Júlia, Pusker Ágnes és 
Yoav Levanon 8 éves izraeli zongoraművész

Augusztus 29. 19.00
Shlomo Bar és 
a Habrera Hativeet koncertje

Uránia Nemzeti Filmszínház

Augusztus 26. 19.00
És egyben az utolsó – Palya Bea koncertje

Augusztus 29. 19.00
Lámpafény – Harcsa Veronika koncertje
Vendég: Kulka János

INFORMÁCIÓ: Fesztivál Jegyiroda, 1074 Budapest, Dohány u. 2.  (a Dohány utcai zsinagógánál) 
Telefon: 413-5531 I Fax: 462-0478  - E-mail: zsikk@aviv.hu
A Zsidó Nyári Fesztivál rendezője: Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális Központja.  
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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