
Gramofon: Elég meglepô hír, hogy november közepén egy 20. 
századi magyar operettet állítottak színpadra: Ábrahám Pál 
Viktóriáját a giesseni városi színházban, a ház jeles opera-
együttesével, zene- és tánckarával. Egyébként Ábrahám-rene-
szánsz látszik kibontakozni, a berlini Komische Oper 2013 jú-
niusában a Bál a Savoybant mutatja be…  

Parditka Magdolna:  
An nak ellenére, hogy Áb-
rahám Pál neve szinte tel-
jesen feledésbe merült, slá-
gereit mind a mai napig 
sokan jól ismerik. A tehet-
séges komponista a Zene-
akadémián Reiner Frigyes, 
Herzfeld Viktor, Siklós Albert és Molnár Géza tanítványa 
volt. A Viktória budapesti sikerét követôen Ábrahám Pál 
1932-ben Berlinbe költözött, ahol rövid idôn belül megba-

bonázta a közönséget. A Viktória német változatát kö ve-
tôen a Hawaii rózsája, valamint a Bál a Savoyban emelte a 
legnagyobb sztárok közé. Filmdalait, operett-melódiáit jó-
formán egész Európa dúdolta. Elegáns berlini villájában a 
kor hírességei mind megfordultak. Hírhedtek voltak az 
Ábrahám által rendezett gulyás-partik. Hitler hatalomra 
jutását követôen, 1933-ban elhagyta Berlint, hazatért Bu-
dapestre, majd Bécsen és Pári zson keresztül  Kubába, végül 
az Egyesült Államokba menekült. Európába 1956-ban, 
már betegen tért vissza – állapota akkor már olyan súlyos 
volt, hogy nem ismerte föl saját szerzeményeit sem. A Vik-
tória koncepciójának kialakí tásánál elsôsorban Ábrahám 
Pál életútja inspirált minket. A helyét  kereste a világban, 
épp mint a Viktória fô hô se, Koltay István huszárszázados. 
A darab számunkra egyik legfontosabb témája a menekü-
lés: mintha Ábrahám tragikus sorsa tükrözôdne a darab 
dra maturgiájában. Koltay Tokiótól Szentpéterváron át 
menekül az idealizált szülôföldig, Kiskundorozsmáig.

OPERA INTERJÚ

Parditka Magdolna és Szemerédy Alexandra a 2006-os Budapesti Wagner-napokon, a Parsifallal aratta elsô jelentôs sikerét

Kerülni a veszélyes kliséket
Parditka Magdolna és Szemerédy Alexandra új  rendezéseikrôl

A Budapesti Wagner-napok máig emblematikus elôadása az elsô, 2006-os Parsifal-premier.  
Parditka Magdolna és Szemerédy Alexandra a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem belsô vi-
lágát, a kifi nomult akusztikát és a mû költôiségét, szimbolizmusát hozta harmóniába közös ren-
dezésében. Ezekben a hónapokban Németországban dolgoznak, majd 2013 júniusában felújítják 
a Parsifalt a Müpában.

2 Albert Mária
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Szemerédy Alexandra: 
Az operett mûfaja már 
Offenbach korában is 
tükröt tartott a napi po-
litikának. A Viktória 
szerzôi is úgy tudták til-
takozásukat kifejezni, 
hogy az aktuális politi-
kai témákat ironikus formában vitték színpadra.
A koncepciónkra készülve kutattuk, hogy milyen volt az 
eredeti magyar szövegváltozat, és ez hogyan változott a 
német elôadói gyakorlatban. Földes Imre magyar eredeti-
jében a harmadik felvonás a dorozsmai kávéházban játszó-
dott, ahol a vendégek félve várják a randalírozó huszárok 
érkezését. A rombolástól, a katonai erôfi togtatástól való 
félelem realitás volt már a harmincas évek elején is, és 
pont erre mutat rá a Földes-féle ôsváltozat. A német nyelvû 
közönség számára egy vidéki kávéház hétköznapjai nem je-
lentettek volna szenzációt. Németországban a darabot 
Fritz Löhner-Beda és Alfred Grünwald átirata, a „magyar 
egzotikum” – a giccses pusztaromantika, naplemente a gé-
meskútnál – adta el. Rendezésünk megkapargatja a darab 
cukormázát, hogy kiderüljön: mi marad nekünk itt és 
most az operett önámításából. A harmincas évek témái 
ma sajnos újból aktuálisak. Hol kezd veszélyessé válni a 
hazaszeretet? Az elôadásban az idilli képek túlzásig hajtá-
sával arra világítottunk rá, hogy a „gemütlich” falu, 
Dorozsma korántsem mézeskalács birodalom, és hogy a 
hazatérés sokszor fájdalommal jár. A koncepciónk része 
egy általunk forgatott rövid riportfi lm is, ami az utca em-
berét kérdezi a magyarokról.

G.: A szereposztásból ítélve nemzetközi csapattal dolgoztak. 
Sz. A.: Internacionális – román, spanyol, orosz, kanadai, 
cseh és német mûvészekbôl álló – társulattal dolgoztunk; 
oldott, kreatív hangulatban telt a próbaidôszak. A színház 
intendánsa, Cathérine Miville rendkívül nyílt és befogadó 
szellemû vezetô. Bár a giesseni „csak” városi és nem tarto-
mányi színház, mégis három tagozatot tart fönn: a prózait, 
a zenés színházit (természetesen operákkal) és a táncszín-
házit. A programja változatos, kísérletezô. A Viktória fi a-
tal karmestere, Florian Ziemen szívügyének tekinti az ope-
rettek magas színvonalú megszólaltatását. Arra törekedett, 
hogy érvényesüljön Ábrahám stílusának jazzes hangzása. 
Ki kell emelnünk a munkatársaink közül még Tarek 
Assamot, a rangos koreográfust, aki a ház Európa-szerte 
híres kortárs táncegyüttesét vezeti. 

G.: Rövidesen egy másik német színházban lesz premierjük. 
Január végén, Coburgban Puccini Pillangókisasszonyát mu-
tatják be a rendezésükben.  
Sz. A.: Együtt döntöttük el az elôadás karmesterével, Ro-
land Kluttig fôzeneigazgatóval, hogy melyik változatot 
játsszuk. A zenetudósok rendszerint azt állítják, hogy ha-
tározottan el kell dönteni: egy adott mû melyik verziója 
mellett kötelezed el magad. A Pillangókisasszonyt azon-

ban kivételnek tartják, mert a milánói – valószínûleg pro-
vokált – bukás után Puccini Brescia, Berlin és Párizs szá-
mára is átdolgozta a darabot. Pinkerton például a változta-
tások során egyre rokonszenvesebb lett, vagy itt van az 
amerikai feleség, Kate, akinek a szerepe minimálisra csök-
kent. Mi az elsô változathoz igyekszünk dramaturgiailag a 
legközelebb kerülni. Sokat foglalkoztunk a librettó forrá-
saival is: John Luther Long írása árnyaltabban fogalmaz, 
mint Pierre Loti novellája vagy az operát ihletô Belasco 
dráma. 

G.: Pinkerton vásárol egy mulattatónak tetszô házassági „cso-
magot”. Nem érdeklik a következmények. Kétféle mentalitás és 
a meg nem értés ütközik az operában. Kényes kérdés lehet ez 
a mai Németországban, ahová idôs férfi ak importálnak thai 
lánykákat. Feleségként hozzák el ôket, de a sorsuk nem több 
egy cselédénél… 
P. M.: „Ho quindici anni” – tizenöt éves vagyok – mondja 
Cso-cso-szán. Puccini, aki igazán nem volt szent, sokat 
bajlódhatott a komponálás során ezzel a kérdéssel (bár a 
fogalom még nem is volt ismert), hogy mennyire ábrázol-
hatja szimpla „szexturistaként” Pinkertont.

Sz. A.: Nem csupán a két kultúra különbözôségébôl adó-
dó konfl iktushelyzetet látom a darabban, hanem a pszi-
chológiai problémát is, hogy léteznek bizonyos tények, 
amelyekrôl nem akarunk tudni. Örülünk, hogy messze 
vannak tölünk, és teszünk is azért, hogy ne kerülhessenek 
hozzánk közel. Feloldozzuk magunkat a felelôsség alól. 
Pinkerton kvázi rövid szavatossági idejû tárgynak tekinti a 
lányt, de ugyanakkor Cso-cso-szán is „használja” a tisztet. 
Ki akar törni a család fojtogató légkörébôl, hogy megvaló-
síthassa önmagát; nem véve tudomásul, hogy számára az 
amerikai férfi  nem jelenheti a jövôt. Szinte programozott, 
sorsszerû a tragédia – nem véletlenül hívják a Pillangókis-
asszonyt Trisztán kishúgának. 

G.: A budapesti operaházban 2010 decemberében sikerrel 
mutatták be Mozart Ascanio Albában címû operáját. A pro-
dukció – Fischer Ádám elképzelése szerint – egy hosszabb so-
rozat elsô állomása lett volna. A mû lekerült a repertoárról, a 
széria pedig nem folytatódik. Kaptak-e újabb magyarországi 
felkérést? 
P. M.: Sajnos nem, pedig az Ascaniot nagyon szeretnénk 
felújítani Fischer Ádámmal. Viszont Németországból több 
ajánlatot is kaptunk: a Pillangókisasszony premierje után 
Coburgból Bonnba vezet az utunk.

Sz. A.: A 2013-as Budapesti Wagner-napok Parsifal-fel újí-
tásán új fôszereplôkkel fogunk dolgozni. A címszerepet 
Kovácsházi István, illetve Burkhard Fritz, Kundryt Petra 
Lang énekli. Nagyon örülök, hogy újra elôvehetjük a 
Parsifalt. Egyfajta személyes életfeladatként tekintek rá, 
szeretek újból és újból elgondolkodni rajta. Inspiráló új 
szereplôkkel dolgozni; az alapkoncepció marad, a hang-
súlyok az idô múlása miatt talán máshova kerülnek. n

OPERA
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„A rendezô számára a különbözô 
lehetôségek közötti választás sok-
szor nagy nehézséget okoz – mond-
ja a premierre készülve Szikora Já-
nos a Gramofonnak –,  de egyúttal 
arra kényszerít, hogy alaposan át-
gondoljam Wagner zenedramatur-
giáját. Hadd kezdjem a nehézsé-
gekkel: igen karakteresen elválik a 
történet három helyszíne; a ten-
geröböl, Daland háza és a másik 

öböl. Ám Wagner nem függöny elé képzelt közzenéi csak 
néhány percet engednek a színpadi változásokhoz. Ha az 
ember görcsösen ragaszkodik a naturalisztikus ábrázolás-
hoz, bajba kerül. Gondolkodóba estem, vajon hogyan kép-
zelte ezt el a zeneszerzô? Hiszen Wagner igazán nem az író-
asztalnak dolgozott, ô nemcsak hallotta komponálás köz-
ben a mûveit, hanem látta is ôket.” A rendezô úgy  véli, ez 
a vizuális képzelôerô A bolygó hollandinál is vezette a 
szerzôt. A zene dinamizmusa arról árulkodik, hogy a hely-
színek kevéssé lehettek számára realisztikusak. „Bármily 
részletes leírást is ad a partitúrában, meggyôzôdésem, hogy 
mégis stilizált, szimbolikus keretek jelentek meg benne. 
Épp ezért én abba az irányba viszem az elôadást, hogy ezt a 

különös cselekményt a maga elvontságában, stilizáltságá-
ban és mitikusságában jelenítsem meg. Ez tükrözôdik majd 
a díszletünkben, Szendrényi Éva színpadképében és Ber-
zsenyi Krisztina jelmezeiben is.” Az operát tehát sem aktu-
alizálni nem kívánja a rendezô, sem visszahelyezni a 19. 
század közepébe.
A bolygó hollandi interpretációinak egyik kulcskérdése a 
mû lezárásának ábrázolása. Vajon bekövetkezik-e a meg-
váltás, vagy Senta halála csupán egy stáció a Hollandi le-
zárhatatlan, örök vándorútján. „Hiszek benne, hogy az 
egész operát az a vágy hatja át, hogy a nyughatatlan férfi  
elem megnyugvást és kielégülést találjon a nôi elemmel 
való egyesülésben. A darab fi náléját éppen ezért nem tu-
dom másként hallani, mint apoteózist. Értelmezésünkben 
az elôadás kicsengése az egymásra találás, amelyben 
eltûnik az idô végessége, és az élet kereteinek realitása” – 
mondja Szikora János.

„Bayreuthban rendelkezô pró-
bákon zongoráztam, és itthon is 
gyakran segédkeztem a darab 
együttes próbáin a korábbi elô-
adásokhoz, de még sosem diri-
gáltam” – nyilatkozta a Gramo-
fonnak Kovács János karmes-
ter. Az elsô öt elôadást a német 
Alex Kober, a Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf/Dort-
mund fôzeneigazgatója vezényli, 

a további repertoár-elôadásokat viszont már Kovács János 
vezeti. A három felvonásban játszás mellett az szól, hogy az 
énekesek – különösen a Sentát, valamint a Hollandit ala-
kítók – számára igen megterhelô a mû, és pihenni szeret-

nének, vagy a szcenika igényli a szünetet. Az 
eredeti, egyfelvonásos verzió igen elterjedt; 
még akkor is, ha több mint két órát vesz igény-
be. Jelzem, rövidebb, mint A Rajna kincse, ami 
két és fél óra. Az opera fantasztikus zenedra-
maturgiai ívének bemutatása mindenképp a 
szünet nélküli elôadást igényli. Hogy egy gyat-
ra sablont alkalmazzak: imádom a mû zenéjét. 
Régimódi vagyok, nem nagyon kedvelem az 
aktualitásokat, mégis a bayreuthi produkcióra 
úgy emlékszem, Harry Kupfer rendezése bri-
liáns volt. Ám legyen bármilyen a színre vitel, 
A bolygó hollandiban a balladai hangvétel, a 
titokzatosság varázsol el.”  n

OPERA BEMUTATÓ

A bolygó hollandi stilizált keretekben
Szikora János és Kovács János az operaházi premierrôl

2013. január 19-én mutatja be a Magyar Álla-
mi Operaház Richard Wagner A bolygó hol-
landi címû operáját, Szikora János rendezé-
sében. A dalszínház a darab egyfelvonásos, 
1843-as drezdai változatát tûzi mûsorra. 

2 Albert Mária

Az 1880-as Bayreuth-i Bolygó hollandi-elôadás díszletterve
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Az persze valóban ritkaság, hogy ezt a vágyát most a világ 
egyik legtekintélyesebb szimfonikus nagyzenekarával is 
valóra váltotta, hiszen jazzt ritkán játszanak a berliniek, és 
jeles rezidenciájukként szolgáló koncerttermük pódiuma 
sem igazi operaszínpad. Gershwin operájának koncertszerû 
elôadásán mégis ez történt: az afro-amerikai szólisták és 

a dél-afrikai Cape Town Opera 
Chorus ugyanis minden díszlet és 
jelmez nélkül is eljátszották a tör-
ténetet, amelyben még a nagy lét-
számú énekkar is mozgott éneklés 
közben. De az estének különleges 
hangulatot kölcsönzött az is, hogy 
Rattle is szüntelenül „hullámzott”, 
miközben vezényelt. Láthatóan 
hagyta magát elvarázsolni a ritmu-
soktól, ami egyértelmûen azt üzente 
a közönség felé, hogy igenis tessék 
élvezni az elôadást. 
„A Porgy és Bess igazi népopera, tu-
datosan nem dolgoztam fel benne 
eredeti népdalmelódiákat, de a spi-
rituálék is népzenék – még akkor is, 

ha magam komponáltam ôket” – írta Gershwin a mûvérôl. 
A bostoni Coloniel Theatre-ben tartott „elôbemutató” 
1935. szeptember 30-án fényes sikerrrel zárult, de az ok-
tóber 10-i  New York-i premier már váratlanul hûvös fo-
gadtatásban részesült. Igazán csak az 1950-es években, a 
Everyman Opera Társulat világturnéján lett nagy siker a 
Gershwin-opera, Leontyne Price és William Warfi eld 
fôszereplésével.   
A mostani berlini koncertelôadás standing ovationt arató 
sikerében egyformán osztozott a Porgy szerepét már több 
évtizede mindenütt éneklô Sir Willard White jamaikai 
születésû basszbariton, illetve a Bess szerepét beugrással 
vállaló Latonia Moore, aki idén márciusban – ugyancsak 
beugrással – a Metropolitan Operában is debütált az egyik 
Aida-elôadás címszerepében. Talán még náluk is nagyobb 
vastapsot kapott az ifjúnak aligha, rutinosnak annál in-
kább mondható nagyszerû tenorista, Howard Haskin – 
Sporting Life szerepében. Az egyedülálló produkciót átha-
totta az énekesek hihetetlen ritmus- és színpadi érzéke, 
amely végig feszültségben tartotta az elôadást, de fô sze-
replôvé emelkedett az Albert Horne betanításában végig 
pompás hangi teljesítményt nyújtó fokvárosi énekkar is. 
Végül nem szabad szó nélkül hagyni a mû prózai szövegeit 
tolmácsoló amerikai színészeket sem, akik sztentori han-
gon teremtettek hihetetlen drámát. Bizonyítva, hogy 
Gershwin amerikai népoperája igazából eredeti nyelven 
szól hitelesen. Legalábbis mindenképpen másként hat, 
mint például magyarra fordítva. n

OPERABESZÁMOLÓ
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A MONTEVERDI-TRILÓGIA
Az egyre népszerûbb zenei maratonok között is rendkívüli fi gye-
lem kísérte Barry Kosky szeptemberi – majd októberben és novem-
berben megismételt – mutatványát. A Komische Oper Ausztráliá-
ból Berlinbe települt új intendánsa Claudio Monteverdi három ope-
ráját tûzte mûsorra egyetlen napon. A szünetekkel délelôtt 11-tôl 
közel éjfélig tartó, Monteverdi-trilógia névvel illetett operaszéria 
a zeneszerzô 1607-ben komponált Orfeóját, valamint a késôi alko-
tói korszakhoz tartozó 1640-es Odüsszeuszt és az 1641-es 
Poppeát foglalta magában. A legnagyobb teljesítmény a három 
operát jelesül végigdirigáló André de Ridderé és az Ámor szerepé-
ben mindegyik darabban közremûködô és színészileg is emlékeze-
tes alakítást nyújtó Peter Renz tenoristáé volt – no meg a kórusé és 
a táncosoké. A színpadképeiben is változatos, 12 órás zenés szín-
házi mûsorfolyam nem akármilyen erôpróbát jelentett a maratont 
végigülô publikum számára. Hogy a súlyos Monteverdi zene köny-
nyebben befogadható legyen, arról a miskolci operafesztiválról már 
ismert Elena Kats-Chernin zeneszerzôhölgy gondoskodott, aki át-
hangszerelte a darabokat. Ezzel azonban nem követett el erôszakot, 
ugyanis meghagyta az eredeti tempókat és harmóniákat, ugyanak-
kor különleges hangszerek bevonásával a mai füleknek izgalma-
sabb színekkel gazdagította mindhárom partitúrát.

Berlini attrakciók
Csak a Sir Simon Rattle karrierjét hézagosan ismerôk számára tûnhetett furcsa vállalkozásnak 
a Berlini Filharmonikusokat 2002 óta vezetô dirigens ôszi Porgy és Bess produkciója. Sir Simon 
ugyanis régóta lelkes imádója Gershwin zenéjének: még jóval berlini idôszakának megkezdése 
elôtt lemezre vezényelte a teljes operát, 1993-ban pedig sikeres tévéfelvételt készített belôle.

2 Lindner András/Berlin

Monteverdi és Gershwin – a zenés színjátszás két végpontja találkozott a berlini operaszínpadokon
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A kéthetes operadömping idején Pesaro utcáin mindenütt 
Rossini zenéje szól. A múzeummá varázsolt szülôház föld-
szintjén berendezett boltban, de nemcsak ott, hanem a 
legtöbb üzlet kirakatában is a nagy zeneszerzô emlékét 
idézô tárgyak csábítanak; a konzervatórium kertjében pe-
dig óriási szobra tekint a kíváncsiskodókra. Az igazi va-
rázst azonban nem ezek a külsôségek adják. Pesaróban az 
évek során mûsorra tûzik a teljes Rossini-életmûvet: azo-
kat az operákat is bemutatják, amelyeket másutt nem vagy 
ritkán  lehet élôben hallani. Tavaly az Adelaide di 
Borgogna, A selyemlétra, a Mózes Egyiptomban és A reimsi 
utazás volt mûsoron, idén pedig a Matilde di Shabran, a  
Cyrus Babilóniában, a Bruschino úr és a Tancredi. Emelik 
a fesztivál fényét a programba iktatott színvonalas ária-
estek is. És egyedülálló vállalkozás a fi atal énekesek számá-
ra meghirdetett Rossini Akadémia, ahol a jövô sztárjai 

operaszakértôk és énektanárok intencióit hallgatva a 
speciális Rossini-éneklés technikáját sajátíthatják el, itt 
szerzett tudásukat pedig operaelôadás keretében be is mu-
tathatják.
A Rossini Operafesztivál lelke és motorja a 84 esztendôs 
Maestro Alberto Zedda, aki a 19. századi olasz zene kiváló 
ismerôje, és azon belül is Rossini elsô számú szakértôjének 
tekinthetô a világon. „Idônként elôkerülnek még ismeret-
len levelek, amelyek tanúsítják: mily különös személyiség 
is volt Rossini. Tudunk depressziójáról, és sok mindent 
meg lehet magyarázni talán a lustaságával is. De furcsa 
módon soha nem beszélt arról, hogy mivel töltötte idejét a 
maga választotta több évtizedes komponálási szünet köz-
ben” – említi a Gramofonnak az örökifjú zenetudós-
karmester, a fesztivál mûvészeti igazgatója. Zedda igazán 
szeretetreméltó egyéniség, tudásából igyekszik mindenki-
nek átadni valamit, a  fi atal énekesek szinte istenként bál-
ványozzák. A záróesten, a zsúfolásig megtelt, 850 személyes 
Teatro Rossiniben Zedda dirigálásával koncertszerûen 
elôadott Tancredi végén szûnni nem akaró tapssal köszön-
tötték.
A szcenírozott produkciók közül ezúttal Rossini utolsó 
opera semiseriájának elôadására irányult a legtöbb fi gye-
lem. A Matilde di Shabrant már 1996-ban és 2004-ben is 
parádés szereposztásban vitték színre Pesaróban, és idén 
sem volt másként. A tenorfôszerepben mindannyiszor 
Flórez brillírozott – világkarrierje 23 évesen éppen itteni 
fergeteges sikerû bemutatkozásával indult, csak ezt kö ve-
tôen lépett fel például a Scalában. Nemcsak hangi pro-
dukciója volt kifogástalan, de az is bebizonyosodott, hogy 
nem akar one man show-t: képes beilleszkedni egy együt-
tesbe is, nem él sztárallûrökkel.
Rossini – mint rendesen – óriási idôzavarban volt a mû 
komponálásakor, s ezért megkérte Giovanni Pacinit, hogy 
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Juan Diego Flórez – ezer szállal kötôdik a városhoz és Rossini mûvészetéhez A Ciro in Babilonia címszerepét a kiváló lengyel kontraalt, Ewa Podles alakította

Pesaro: egy város Rossini-lázban
Az Adriai-tenger partján fekvô Pesaro, 
Gioacchino Rossini szülôvárosa 1980 óta az 
opera kedvelôk zarándokhelye: az operafeszti-
vál a világ minden tájáról mágnesként vonzza 
a belcanto szerelmeseit. Az egyik leg nagy sze-
rûbb Rossini-énekes, Juan Diego Flórez házat is 
vásárolt a környéken, ami ide láncolja, s persze 
gyakran lép fel különbözô helyi produkciókban. 
Az alapítványi formában mûködô fesztivált a 
város és Urbino tartomány kormánya, néhány 
bank, valamint a Scavolini Alapítvány szpon-
zorálja.

2 Lindner András/Pesaro
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a második felvonás bizonyos részeit írja meg helyette; rá-
adásul két korábbi operájából is átvett bizonyos részeket. 
Így az 1821-es ôsbemutató a római Teatro Apollóban ha-
talmas káosz közepette zajlott. A díszlet sem készült el tel-
jesen, a karmestert szélütés érte, és a zenekarból is többen 
beteget jelentettek. Szerencsére az épp Rómában tartózko-
dó Niccolo Paganini megmentett mindent: vállalta, hogy 
elvezényli az ôsbemutatót, ráadásul néhány hiányzó zenész 
szólamát is eljátssza, még a második felvonás nagy kürt-
szólóját is – igaz, ez utóbbit brácsán prezentálta. Az év végi 
nápolyi premierre Rossini átdolgozta a darabot, s ezt a má-
sodik változatot játszották 2004-ben és idén is Pesaróban. 
A lovagkorba visszanyúló librettó egy spanyolországi kas-
télyban játszódik, ahol a házasságról hallani sem akaró 
nôgyûlölô, Corradino az úr. A sok bonyodalommal meg-
spékelt történetben a szép Matildénak végül sok nôi for-
téllyal és ravaszsággal sikerül meglágyítania a szívét, és az 
opera happy enddel zárul: Corradino megkéri Matilde di 
Shabran kezét. Flórez ezt a nôkkel viselkedni képtelen 
fi gu rát remek színészi eszközökkel ábrázolta. Tetszett az 
egyesek szerint máris Anna Netrebko nyomában lépdelô 
fi atal orosz szoprán, Olga Peretyatko alakítása is. Kitûnt 
pompás komédiázó kedvével az olasz buffóbasszus, Paolo 
Bordogna – Isidoro udvari költô szerepében. A bolognai 
Teatro Comunale zenekarát és kórusát Peretyatko férje, 
Michele Mariotti vezényelte. 
Az idei fesztivál másik szenzációja a Ciro in Babilonia pre-
mierje volt. A darab lényegében Rossini elsô opera seriája. 
A zeneszerzô szcenírozott oratóriumnak nevezte, mivel az 
1812-ben, Ferrarában bemutatott kompozíció a nagyböjt 
idejére készült, amikor világi operát nem volt szabad 
elôadni. A perzsák és asszírok konfl iktusán alapuló bibliai 
történet két fôszereplôje a Babilont meghódító perzsa ki-
rály, Cyrus (Ciro), illetve a babiloni uralkodó, Belsazár 
(Baldassare). Noha Rossini a premierrôl hatalmas siker-
ként számolt be édesanyjának, évekkel késôbb Ferdinand 
Hillernek ugyanerrôl már fi askóként mesélt. Amikor 

Rossini 1829-ben hátat fordított az operaszínpadnak, a Ciro 
lekerült a színlapokról. A címszereplô a férfi  szerepet ének lô 
kontraaltok prototípusa Rossini operáiban: ilyen Tancredi, 
Sigismondo és a Semiramide Arsacéja is. A Cirót ezúttal 
David Livermore állította színpadra – azzal az alapötlettel, 
hogy a biblikus cselekményt a mozi hôskorába irányítja. 
A némafi lmekbôl ismert vetített szövegek, illetve jelene-
tek adták a keretet az opera historikus kosztümökben és 
kulisszák közepette zajló cselekményének. Kiváltképp tet-
szett a már ritkábban fellépô, 60 esztendôs lengyel kolora-
túra kontraalt, Ewa Podles a címszerepben, aki 1975-ben a 
Sevillai Rosinájaként debütált Varsóban, de 1984-ben 
Händel Rinaldójában már a MET-ben is bemutatkozott. 
Ma is – a regiszterváltások miatt néhol modorosnak tetszô, 
mégis – egyedülálló technikával énekel. 
Rossini számos korai egyfelvonásos vígoperája közül idén 
még a Bruschino úr volt mûsoron. A rendezést a 2004-ben 
alakult fi renzei kísérleti színházi csapatra, a Teatro 
Sotterraneóra bízták, akik egy Rossini-országnak titulált 
szabadidôparkba helyezték a történetet, amelyben az ifjú 
Florville (David Alegret) végül túljár a bájos Sofi a gyám-
jának, Gaudenziónak (Carlo Lepore) az eszén, aki a leányt 
egy bizonyos Bruschino úr fi ához akarja hozzáadni, pedig ô 
Florville-ba szerelmes.
Az Alberto Zedda által mintaszerûen kézben tartott, már 
említett Tancredi zárta a programot, és a parádés hangi 
teljesítmények feledtették a díszleteket és kosztümöket. 
A címszerepet híréhez méltón kiváló technikával énekelte 
Daniella Barcellona, a  szép hangú Elena Tsallagova 
(Amenaide), valamint Argirióként a rutinos tenorista, 
Antonino Siragusa is méltán részesedett a sikerbôl. A vé-
gére hagytam Mariella Devia áriaestjének méltatását. A 
kül földön alig ismert, hazájában annál erôsebben ünne-
pelt olasz díva rendkívüli élménnyel ajándékozott meg. 
Rossini, Bellini és Donizetti operaáriákat énekelt különle-
ges eleganciával. Casta Divája felejthetetlen marad.
 n
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A Bruschino úr címû vígoperát a fi renzei kísérleti színházi csapat, a Teatro Sotterraneo vitte színre
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OPERA FESZTIVÁL

Számos újdonsággal várta ebben az esztendôben is az 
érdeklôdôket az Armel Operaverseny és Fesztivál. Az el-
múlt években piros, nézôtéri bársonyszékekkel és fára ag-
gatott televíziókkal hívták fel Szegeden a járókelôk fi gyel-
mét a rendezvényre, idén pedig hatalmas, vörösre festett 
oszlopok tornyosultak az utcákon, s ezek az elemek aztán a 
gálaest színpadán is megjelentek. A jubileumra még 
Armel-édesség is készült. Nagy sikert aratott a fesztivál fe-
hér, illetve vörös színeibe csomagolt ét- és fehér csokoládé, 
valamint az az elegáns, ezüst naptár, amely stílszerûen a 
rendezvény októberi napjaival indul és egészen a következô 
év végéig tart. Az máris kiderül belôle, hogy a következô, 
2013. évi sorozatot szintén október 6-tól 15-ig rendezik 
Szegeden. 
A jubileumi évben az újdonságok közé tartozott a buda-
pesti nyitókoncert. A különleges hangversenyen, október 
2-án, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében Puccini-, 

Verdi-, Rossini-áriák és népszerû opera-nyitányok hang-
zottak el, három korábbi gyôztes: Kristin Sampson, Balczó 
Péter és Haja Zsolt elôadásában. Mellettük a Zeneakadé-
mia két tehetséges hallgatója, Balga Gabriella és Vörös 
Szilvia is pódiumra lépett, Cyril Diederich vezényletével. 
Nemcsak zenével, hanem vetítéssel is felidézték az elmúlt 
öt év kiemelkedô eredményeit.
Havas Ágnes, a rendezvény életre hívója és irányítója elé-
gedett volt a nyitókoncert sikerével – olyannyira, hogy a 
következô esztendôben is rendeznek beharangozó estet. 
Úgy véli, az ötödik fesztivál nagyon jól sikerült: minden 
olajozottan zajlott, még annak ellenére is, hogy komoly lo-
gisztikai munkát jelentett a négy külföldi – köztük két 
kétszázfôs – társulat elhelyezése, a próbák szervezése. Külö-
nösen azért, mert szinte az összes darab bemutatóját Szege-
den tartották. A sorozatot Giordano André Chénierje 
nyitotta, a Szegedi Nemzeti Színház elôadásában; majd 

New York-i produkció nyert Szegeden
Az Armel Operaverseny és Fesztivál ötéves mérlege

Huszonöt különleges elôadás, tizennégy díjazott és izgalmas külföldi körkép az Armel Opera-
verseny és Fesztivál ötéves mérlege. Bréma, New York, Rennes, Gdansk, Biel, Ostrava, Plzen, 
Bergen, Debrecen, Krakkó, Újvidék és Pozsony vendégjátékát is láthatták a sorozat keretében a 
szegedi érdeklôdôk és a televíziónézôk. A rendezvény Magyarországon egyedüliként elérte, hogy 
a Mezzo, az Arte és a Duna Televízió is beszámol elôadásairól, s külföldi városok állnak sorba a 
sorozatért. Az idei ötödik születésnapot ugyancsak rendhagyó produkciókkal ünnepelték, de 
szinte már készen van a 2013-as és a 2014-es fesztivál programja is. 

2 Réfi  Zsuzsanna

Jelenet a Haláleset a családban címû, díjnyertes elôadásból. Képünkön balról jobbra: David Gordon, Judith Skinner, Brooke Larimer, Aaron Theno, Nora 
Graham-Smith
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európai bemutatóként került színre William Mayer Halál-
eset a családban címû darabja, amelyet a New York-i Cen-
ter for Contemporary Opera társulata adott elô. A plzeni 
teátrum Philip Glass Fegyencgyarmaton címû darabját 
vitte színpadra magyarországi bemutatóként, s szintén 
elôször hangzott fel nálunk Aleksandra Vrebalov Milevája 
is, a Szerb Nemzeti Színház elôadásában. A záróprodukció 
pedig ôsbemutató volt: Roland Baumgartner Mária Teré-
ziája, a Szlovák Nemzeti Színház elôadásában.
A Bernard Fivre D’Arcier vezette zsûritôl a legjobb pro-
dukciónak járó díjat Alföldi Róbert rendezése, a Haláleset 
a családban kapta, és a tengerentúli társulat produkciójára 
szavaztak a legtöbben a fesztivált közvetítô Arte Live Web 
honlapján, így az alkotók elnyerték a közönségdíjat is. A 
legjobb nôi elôadó a grúz Viktoria Markarján lett, aki a 
Mileva fôszerepét énekelte; a legjobb férfi nak járó elisme-
rést pedig a francia Phillippe Brocard vehette át, aki szin-
tén a Haláleset a családban címû operában lépett színpad-
ra. Különdíjban részesült a fesztivál élô közvetítéseit már 
négy esztendeje rendezô Petrovics Eszter, aki lapunk meg-
jelenése idején is vágja azt az összefoglalót a versenyrôl, 
amelyet a Mezzo jövô év elején sugároz majd. Aki pedig 
még részletesebben kiváncsi az egyes produkciókra, az még 
2013 áprilisáig az Arte Live Weben utólag is megtekinthe-
ti az elôadásokról született felvételeket.
A fesztiváligazgató, Havas Ágnes egyik kedvence a feszti-
vál darabjai közé utolsóként bekerült Mileva volt. Sajnál-

ta, hogy az újvidéki produkció nem kapott díjat, pedig so-
káig fej-fej mellett haladt a közönségszavazáson gyôztes 
Halálesettel. Szintén remeknek tartotta az André 
Chéniert, s a Philip Glass-darabot elôadó zenekarnak is 
szíve szerint adott volna valamilyen elismerést. Havas 
Ágnes úgy véli, Szegeden jó helyre lelt a fesztivál, az itt 
élôk szeretik a sorozatot, sokan voltak kíváncsiak az 
elôadásokra. Örül a kulturális kormányzat fi gyelmének is: 
idén Balogh Zoltán, az emberi erôforrások minisztere is 
megnézte az egyik produkciót, a Giordano-darabot. „Jól 
érezzük magunkat itt, és szépen bánnak velünk. Mindez 
nem feltétlenül a büdzsé nagyságán, hanem emberi hozzá-
álláson múlik. Szép a színház, a külföldiek imádják, jó 
hangulat van a városban, mindig süt a nap” – tette hozzá. 
„Büszke vagyok rá, hogy az ötéves születésnapon olyan 
eredményekrôl számolhatok be, amelyekrôl talán egyet-
len más magyar fesztivál sem, hiszen a sorozatunkat meg-
hívta Avignon és Plzen is. Jövô nyáron ismét bemutatunk 
egy idei produkciót a francia városban, 2014-ben pedig az 
egész fesztivál színre kerül Avignonban is. Szintén jelentôs 
eredménynek érzem, hogy a Duna Televízió mellett a 
Mezzo és az Arte is minden évben beszámol a fesztiválról.” 
Már a 2013-as és 2014-es sorozat tervei is készen vannak, 
ráadásul jövôre is több a jelentkezô színház, mint ahá-
nyan a fesztiválban helyet kaphatnak – mondja befejezé-
sül Havas Ágnes.

n

Tavaly különdíjas lett a fesztiválon a Zandonai-
operában és A titkos ügynökben szereplô Miksch 
Adrienn, aki ezzel a produkcióval idén 
Avignonban is vendégszepelt. S bár a 2012-es 
megmérettetésen csak versenyen kívüliként éne-
kelte el a Haláleset a családban nôi fôszerepét, 
mégis kapott érte elismerést, Ókovács Szilveszter 
zsûritagtól, különdíj formájában. „Számos verse-
nyen indultam a korábbi években – meséli a fi atal 
drámai szoprán –, szerepeltem a monte-carlói 
megmérettetésen, a Renata Tebaldi-versenyen, s ezekrôl elsô díjakkal 
tértem haza. Az Armelrôl korábban keveset hallottam, de azért dön-
töttem tavaly az indulás mellett, mert itthon akartam megvetni a lá-
bamat, a kisfi am ugyanis iskolás lett. Ráadásul az is vonzó volt szá-
momra, hogy ez a verseny kortárs darabokat szólaltat meg. Nagyon 
szeretem a modern mûveket, s két Artisjus-díjat is átvehettem már. 
Mindig is vesszôparipám volt a kortárs zene – ebben jelentôs szere-
pet játszott a zeneakadémiai tanárnôm, Sziklay Erika. Elsônek lenni 
mindig sokkal élvezetesebb, mint végiggyalogolni egy kitaposott ös-
vényen. A kortárs mûveknél azt élvezem a legjobban, hogy együtt 
dolgozhatom a zeneszerzôvel, mert ebbôl rengeteget lehet tanulni.”
„Tavaly az Armel versenyen a Francesca da Rimini címszerepét, A tit-
kos ügynökben pedig Winnie-t énekelhettem. Ez utóbbi szerelem volt 
elsô látásra, hiszen amikor közzétették a címeket, már akkor felkeltette 

az érdeklôdésemet A titkos ügynök – arra gondol-
tam, milyen jó volna, ha akadna benne számomra 
szerep. Bár eredetileg lírai szopránt kerestek, végül 
nem za var ta a szerzôt, hogy kicsit testesebb 
hanggal keltettem életre a fi gurát. A tavalyi és az 
idei kortárs produkciót is zseniálisnak tartom. 
Mindkettôt szeretem, más-más okok miatt. Az 
idei felkészülés nem volt könnyû, hiszen a kivá-
lasztott olasz énekesnô lemondta a Mayer-mûben 
Mary szerepét, így engem beugrással kértek fel a 
feladatra. Háromszor annyi az énekelnivaló, mint 
a tavalyi darabban, így alaposan meg kellett küz-
denem a fi guráért. S mivel idén versenyen kívül 

indultam, már a felkérést is megtisztelônek éreztem, s eszembe sem 
jutott, hogy bármilyen díjat is kaphatok. Megdöbbentem, amikor azzal 
hívtak fel, vegyek részt este a szegedi díjátadó gálán...”
Miksch Adrienn a Magyar Állami Operaházban is rendszeresen fellép. 
Egy régi, kisebb szereppel – a Rigoletto Ceprano grófnéjával – kezdte 
a dalszínházban az évadot, majd a Bohémélet Musette-jeként is be-
mutatkozik, s aztán a Don Giovanni Donna Annája következik. Sze-
geden emellett az André Chénierben Madeleine-t énekelte, s lesznek 
koncertjei is. Brahms Német requiemje mellett operettesten is szere-
pel; azzal a dalesttel pedig, amelyet tavaly a Bartók Emlékházban 
adott elô Virág Emesével és Bretz Gáborral, más helyszíneken is be-
mutatkoznak. Szívesen kipróbálná magát még Wagner-nôalakokban 
vagy az egyik kedvencében, Weber Bûvös vadászában, s számos Mo-
zart-szerepben.

MIKSCH ADRIENN: 
KÉT DÍJ, HÁROM SZEREP
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Decca – Universal
478 3542-4

Deutsche Grammophon – Universal
477 9878

Decca – Universal
074 3465

ROSSINI: ZELMIRA 

Flórez, Aldrich, Pizzolato, Esposito, Teatre 

Communale di Bologna, Robert Abbado, 

Giorgio Barberio Corsetti l l  l l  l l  l l  ll

Az  Olasz nô Algírban, A sevillai borbély, az Otello, 

a Hamupipôke, az Ory grófja, a Tell Vilmos – vagyis 

a remekmûvek –  közé becsúszott egy közepesnél 

alig jobb alkotás. A kétfelvonásos Zelmirát a nápolyi 

San Carlo Operaházban mutatták be, 1822-ben. Ha 

egy kutatóközpont, egy fesztivál valamely szerzô 

életmûvének szenteli tevékenységét, akkor termé-

szetesnek vehetjük, hogy a zsengéket vagy a sür-

getô pénzhiány inspirációjára keletkezett alkotáso-

kat is felfedezi. Amint a 44-45. oldalon olvashatják, 

a pesarói Rossini Fesztivál épp ezt teszi. Így került a 

2009-es programba a Zelmira, amelybôl DVD ké-

szült, a társkiadó a fesztivál. Túl azon, hogy a felvé-

tel dokumentálja, hogy a Zelmira élôben megszólalt 

a legautentikusabbnak mondható helyen, a perui te-

nor, Juan Diego Flórez számára újabb virtuóz felada-

tot találtak a szervezôk. Újat, ritkán láthatót, de sze-

repformálás tekintetében sokkal egysíkúbbat, mint a 

minap a londoni Covent Gardenbôl a Mezzo zenei 

csatornán sugárzott Sevillai borbélyban Almaviva 

gróf szerepe, amelyben valósággal lubickolt. A 

Zelmira antik történetéhez hasonlóan bonyolult, fö-

löslegesen kanyargós sztori kevés van az operairo-

dalomban. Különbözô félreértések miatt lénye-

gében mindenki mindenki ellen van – foglalhatjuk 

össze a cselekményt, ha nem akarunk belebonyo-

lódni a mesébe. A címszerepet éneklô amerikai 

mezzo, Kate Aldrich – ha nem is olyan bravúros 

énekesnô, mint fachtársa, Joyce DiDonato – jóval a 

hazai „kínálat” fölötti színvonalat képvisel. Giorgio 

Barberio Corsetti rendezése a német iskolát követi, 

csak kevéssé szellemesen. 20. századi katonaruhák-

ba öltözteti a kórust, a mennyezetre szerelt tükörfe-

lület sokasítja a létszámot – szükségtelenül.

Albert Mária

MOZART: DON GIOVANNI

D’Arcangelo, Pisaroni, Damrau, Villazón, 

DiDonato, Mahler Chamber Orchestra, 

Yannick Nézet-Séguin  l l  l l  l l  l l  l

Mozart muzsikájának hallgatása után mindig mara-

déktalan jó érzéssel áll föl az ember. Most is ez tör-

ténik. A fi atal kanadai karmester, Yannick Nézet-

Séguin életkorát meghazudtoló fölkészültséggel (és 

ennek megfelelô nemzetközi sikerekkel a háta mö-

gött) nagyszerû lemezt készített. Az irányítása alatt 

megszólaló – a Mahler Jugendorchesternek a korha-

tárt túllépô muzsikusaiból, 1997-ben alakult – MCO 

(Mahler Chamber Orchestra) épp ezzel a darabbal 

aratta elsô nagy sikerét az Aix-en- Provence-i feszti-

válon. A Baden-Baden-i Festspielhausban, 2011-ben 

rögzített elôadás igazi színház. Élvezetes, újszerû: a 

recitativók néhol a beszédhangig átvezetve, az áriák 

és az együttesek is lendületes élményt varázsolnak 

a hallgató szobájába. Címszereplôként Ildebrando 

D’Arcagelót halljuk. Mozart áriákat tartalmazó 2011-

es szólólemezérôl tavaly meglehetôsen rossz véle-

ményt formáltam e hasábokon. Most meglepett. 

Mintha nem ugyanazt az énekest hallanám. Don 

Giovannija sziporkázó, szerepformálása ezerszínû, 

hangjának volumene lehengerlô. Íme egy valódi 

énekes színész, aki ha színpadot kap, átlényegül 

Don Giovannivá, ahogy a fi gurát Mozart megál-

modta. Nagyszerû és nagynevû énekes társai – a 

Don Ottaviót éneklô Villazónt kivéve, akinek olaszos 

technikai megoldásait nem tartom a bécsi iskolához 

illônek – szenzációs partnerekként keltik életre Mo-

zart mindenkor elgondolkodtató darabját. Diana 

Damrau Annájával vagy Luca Pisaroni Leporellójával 

(New York-tól Glyndebourne-ig ô most a legkere-

settebb megformálója a szerepnek) kapcsolatban is 

indokoltak a felsôfokú jelzôk. Még egy szempont: a 

zenebarát kivételesen igényesen szerkesztett, esz-

tétikus kiadványt vehet kézhez. Akár a karácsonyfa 

alatt is jól mutathat. Bátori Éva

CECILIA BARTOLI: MISSION

I Barocchisti, Diego Fasolis

l l  l l  l l  l l  ll

Cecilia Bartoli csodát mûvel. Már azt hinnénk, hogy 

fi nom szopránjának minden regiszterében elgéppus-

kázta az összes barokk szekvenciát, és semmivel sem 

tudja meghaladni önnön virtuozitását, de téved nünk 

kell. Csodálatos módon tör ki a Mission címû 

concept-album a megszokott tematikus áriakorongok 

körébôl. A mûvésznô maga ül könyvtári olvasólámpa 

alá, maga fedezi fel a „no name” Agostino Steffani 

életmûvét. És, ha igaz, maga kreáltat a velencei Don-

na Leonnal krimit e komponista sztorija köré. A Para-

dicsom ékszerei egyszerre jön ki hat világnyelven, a 

CD-kiadvány könyvecskéje luxus minôségû képre-

gény, természetesen videótréler és külön minisite tá-

mogatja a projektet. Mármost azt kellene eldönte-

nünk, hogy felesleges cafrang-e mindez? Magam a 

fölöslegességre szavazok. Sajnálom, de Steffani ti-

zenkét operájának részleteirôl vakteszten aligha 

mon danám meg, hogy nem a hozzá képest konstans 

világsztár Vivaldi vagy a két Scarlatti valamelyik da-

rabjából valók-e.  Se forma, se szerzôi karakterizálás 

vagy invenció nem ragad meg. Ami torkon fog és el 

nem enged: az interpretáció ereje. Bartoli nehezen 

jellemezhetô hangja még a lassú, álmodó tételekben 

sem nélkülözi a fokozhatatlanság espressivóját. Bra-

vúros levegôk, futamok, fi gurák és ugrások torlasztják 

az áriasort mint tornamutatványt, és az I Barocchisti 

is vonószôrök kilométereit rongyolja le. Miközben 

szellemes-egzotikus kasztanyet-tremoló zár, már tu-

dom, miért a legnagyobb bajom az örömöm is ezút-

tal: ez a mûvészstáb bárkinek bármilyen kéziratát ér-

dekesre tudná felöltöztetni. A kiválóan marketingelt 

„uszály” mennyivel jobban mutatna, ha nem egy epi-

gont kívánna a kánonba emelni, hanem egy valódi 

zseni mûvével törné át a közöny tûzfalát! Az lenne 

csak igazi bravúr és misszió.  Ókovács Szilveszter
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CHRISTIANE KARG: AMORETTI 

MOZART, GLUCK, GRÉTRY ÁRIÁK

Arcangelo Ensemble, Jonathan Cohen

 l l  l l  l l  l l  l

Két idôszerû társalgási téma adódik manapság: a klí-

makatasztrófa és a lemezpiac haldoklása. Németor-

szág ellenáll a már-már önbeteljesítô jóslatnak, az el-

adások a piackutatók szerint nem csökkennek. Egy fi a-

tal énekes pályaindulásának legjobb dokumentuma 

ma is a lemez, így elkészült Christiane Karg második 

portrélemeze – Amoretti címmel. A német szoprán 

az egyik legjobb iskolában nevelkedett: a salzburgi 

Mozarteumban, majd Veronában, végül a Hamburgi 

Operaház stúdiójában tanult. 2006-ban debütált a 

Salzburgi Ünnepi Játékokon. A lemezen közremûködô 

Arcangelo együttes alapító karmesterével, Jonathan 

Cohennel Glyndebourne-ban ismerkedett meg. Az 

együttmûködés során tervelték ki, hogy mi kerüljön a 

CD-re. Karg elsô megszólalásánál – a Mozart La fi nta 

semplice-jébôl való ária adja a lemez címét – mintha 

a még szubrett szerepkörben járó Rost Andreát halla-

nánk. Hajlékony és éteri tisztaságú hangon könyörög 

Rosinaként  a szerelem  pajkos angyalához, hogy ne 

sebezze meg a szerelem nyilaival. Mozarttól a keveset 

játszott mûvek – Ascanio Albában, Lucio Silla, 

Mitridate, Pontusz királya – áriái kerültek a lemezre. 

Érdekesség, hogy a Mozart-kortárs francia komponis-

ta, a mellôzött Grétry három áriával is szerepel – más 

CD-ken ezeket hiába keresnénk. A csupa fi atal „top-

muzsikusból” álló, Arcangelo együttes útját érdemes 

lesz követnünk. Példamutató rugalmassággal dolgoz-

nak: egy magánháznál szervezett estélyen éppúgy 

perfekt koncertet adnak, mint egy „igazi” hangver-

senyteremben. Alapító karmesterükrôl Kelemen Bar-

nabás azt mondta: Jonathan Cohen a világ legjobb 

karmestereinek egyike. Elfogult – gondoltam. 2012 

nyarán a Kaposfesten – ahol inkább csellista és 

csembalista minôségben volt vendég – meggyôzött: 

Kelemen nem túlzott.  Albert Mária

ELINA GARANCA: ROMANTIQUE

Bolognai Városi Színház Zenekara, 

Yves Abel

l l  l l  l l  l l  ll

Látványos érésnek vagyunk tanúi Elina Garanca hall-

gatása közben. A nadrágszerepes könnyû szoprán-

ból nemcsak hiteles Carmen vált – aki természetes 

szexepiljével, lehengerlô muzikalitásával és 

atombiztos magasságaival hódít –, de mára a ro-

mantika más, mélyebb bugyraiba is alászállni képes. 

A litván énekesnô „tiszteletbeli” szlávsága Csaj-

kovszkij Orleáni szûzének nagy nyeresége: az ô Jo-

hannája ugyan nyugatos vonalvezetésû, de tûnôdô 

pillanataiban az orosz kormosság is megbújik. Bár e 

lemez is megpróbál konceptuálisnak tûnni, valójá-

ban szerelem és kétségbeesés között lavíroz minden 

operaszüzsé – tehát bármi belefér. Garanca viszont 

jó néhány különlegességet választ, és az anyag sze-

retetén túl itt sem lehet nem észrevenni a „hasonlít-

gatás” elkerülésének szándékát. Már Nicola Vaccai 

Metodo prattico címû énekiskolája is kikopott az 

akadémiákról, operáiból aligha játszik bárki. Éduard 

Lalo Ys királyából csak a tenorok némelyike énekli a 

kis balladát; Charles Gounod Sapphóját betakarta az 

idô és Sába királynôjét sem a hiperszenzibilis francia 

szerzôhöz kötjük. Nos, e mûvekbôl mind szemezget 

az énekesnô. Apropó, francia opera: a lemez hang-

súlyos elsô darabja, a mezzók nagy Donizetti-siker-

áriája, a Kegyencnô Leonórája is francia verzióban 

szólal meg. A karcsú, fényben tartott ívelés, a 

szövegérzékeny interpretáció igen illik Elina 

Garancához. Amihez ma még kevés, vagy tán sose 

lesz elég dús hangja, az a nagyvad: Delila. Legalább-

is az elôdök diktálta hangzáseszmény a Csókária 

pia nóiban is egy féken tartott gigantikus mezzo-

szopránt tételez fel, nem lírait. Garanca megoldásai 

itt is gyönyörûek, hiányzik azonban a közép- és 

mélyregiszter mögé érzett nagy tartaléka. 

Ókovács Szilveszter

CALLAS & FRIENDS: 

FAVOURITE DUETS

Olyan egyszerû rászerkeszteni egy kiadványra, hogy 

„…és barátai” – pláne, ha az illetô mûvész már el-

hunyt. Ez a marketinges fordulat Maria Callas eseté-

ben meg dobja az eladást – hogy aztán az elôadásnak 

van-e ehhez bármi köze, már homályba vész. A le-

gendás szoprán exkluzív kiadója sokadszor rando mi-

zálja a teljes albumok legszebb pillanatait. Ezúttal 

négy tenor, két mezzo és két ikonikus bariton avan-

zsál baráttá, miközben jól emlékszünk a valódi 

Callasra, a sztárra és a magányos párizsi dámára is; 

közös vonásuk a zárkózottság és a szomorúság volt. 

Mindenesetre e lemezen megint elszörnyedhetünk, 

miként lehetett évtizedekig a kimunkálatlan Tito 

Gobbi a baritonkirály, Carlo Bergonzi sustorgós táj-

szólását miért tûrte a producer, a lírai Nicolai Gedda 

ugyan kinek jutott eszébe Don Joséként… De ne hi-

bákkal, fura téveszmékkel törôdjünk, hisz Callas zse-

nije a duettekben is rögtön felragyog. Ami nem való 

neki (Carmen) és ami szinte rá íratott (Tosca), ugyan-

azon a hôfokon ég, feltûnik a matéria könnyes lírája 

és az azonnali robbanás képessége. A ritka soprano 

sfogato maga. Még a manapság nagyon másképp kö-

zelített Rosinára is igaz ez: Callas repertoárjának 

egyetlen komikája lép elénk. Fioritúrák kiénekelve, 

portamentók ugyan bôven mérve – de ott kacsint és 

fûti magát a gyámapai börtönbôl kitörni vágyó ma-

dárka. Talán érthetô, hogy az etalon Toscából kapjuk 

a legtöbbet: fél felvonáson át szól a kevésbé felkapott 

sztereó felvétel Georges Prêtre keze alatt. A gyilkosan 

szemlélôdô tempók dacára meg nem mondanám, 

hogy a címszereplô egy évvel késôbb visszavonul. 

Tökéletes alakítás, és a szép el gô Bergonzi, a fentebb 

elmarasztalt Gobbi minôsége csak még kontraszto-

sabbá teszi a csodát. Maria Callas barátai a minôségi 

operarajongók maradnak.  Ókovács Szilveszter
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MONIUSZKO: VERBUM NOBILE

Teliga, Buczek, Skrla, Pertika, 

Lewandowski, Opery na Zamku, 

Warcislaw Kunc  l l  l l  l l  l l  l

Hasonlóan az átlagos, de talán az átlagnál tájékozot-

tabb zenebaráthoz is, alig tudok valamit a Chopi-

nen kívüli lengyel zenérôl. Pedig milyen gyöngysze-

meket tartogat számunkra ez az alig ismert területe 

az operairodalomnak! Az elsô számú lengyel kiadó, 

a Dux új albuma egy sorozat harmadik darabja. A 

Verbum nobile elôtt a Filsz (1858) és a Paria (1859) 

címû darabok felvételét 2009-ben  és 2010-ben je-

lentették meg. Stanislaw Moniuszkót (1819–1873) a 

zenetörténészek „a lengyel Erkelnek” szokták ne-

vezni, mert Halka címû 1846-os operájával megte-

remtette a lengyel nemzeti operát. Termékeny ze-

ne szerzô volt: tizennyolc  operát, tizenegy operet-

tet, háromszáz dalt és igen sok egyházi mûvet írt. 

1861-ben mutatták be a Verbum nobilét (Az adott 

szó) a varsói Wielki Színházban – vagyis az opera-

házban – amelyet ô vezetett 1858 óta. Jól ismerte 

saját közönségét és a patrióta érzelmeket, ezért Jan 

Checinskivel (aki nagyszerû librettófordító és drá-

maíró volt)  olyan operát alkottak, amely rögtön el-

söprô sikert aratott. Ám a sikerszéria nem virágoz-

hatott ki az 1861-ben fellángoló politikai nyugtalan-

ságok miatt. Ezt a CD-t is csak Warcislaw Kunc kar-

mester Moniuszko-rajongásának köszönhetjük. A 

már említett sorozat másik két darabját is ô vezényli, 

sôt kas télyszínházában bemutatta Moniuszko vala-

mennyi operáját, és megalapította a Vivat Mo niusz-

ko fesztivált. A mû története egyszerû. Az apai adott 

szó (Verbum nobile) miatt a fi atalok szerelme ve-

szélybe kerül. Vígoperai furfangok eredményeként 

persze mégis egymáséi lehetnek. A zenei anyag 

igen tetszetôs: fergeteges nyitány és fi nálé ke retezi 

az egyfelvonásos operát, az énekesek is jók. A cso-

daszép szopránária népzenei tónusa a Ru szalkát 

juttatja a hallgató eszébe. Bátori Éva

JANÁČEK: JENŮFA 

Mattila, Silja, Randova, Silvasti, 

Hadley, Covent Garden Ének- és Zenekara, 

Bernard Haitink  l l  l l  l l  l l  ll

A szereposztás, a zenekari hangzás a helyhez, a 

Londoni Királyi Operaházhoz méltóan pazar. Teljes, 

szinte fi zikai élményt jelent, ahogy Anja Silja az 

elsô felvonásban kimondja a drámát „begyújtó” 

szavakat: „csak ha Števa nem iszik többet…” 

Olyan szerencsés vagyok, hogy énekelhettem a 

címszerepet Silja mellett. Nagyszerû Sekrestyésné 

(Kostelnička). Bár nem fi atal már, és ez valame-

lyest az orgánumon is mutatkozik, de mû vész-

óriásról lévén szó, képes a hiányosságot a szerep-

formálás sokszínûvé tételére fordítani. Sajnos 

Kari ta Mattila – akit más szerepeiben ôszintén cso-

dálok – Jenůfaként sokkal kevésbé meggyôzô. Va-

lamiért elmarad a dráma, az ôrület és a valóság kö-

zötti kiszámíthatatlan ide-oda billegés, amit pedig 

Katja Kabanova hasonlóképp tébollyal terhelt alak-

jában oly érzékletesen ábrázolt. A „fi úk” nagy-

szerûek. Ahogy Jorma Silvasti (zárójelben jegyzem 

meg: ô lesz a Savonlinnai Fesztivál új mû vé szeti 

igazgatója) mulatni tud, majd néhány jelenettel 

késôbb összeomlik tettének felismerése miatt. 

Ahogy Jerry Hadley a második felvonásban rebegve 

próbálja meggyôzni Jenůfát tiszta és segítô szán-

dékkal teli szeretetérôl. Iskolapéldái a dinamika 

mesteri kezelésének. De a legélvezetesebb mégis a 

Bernard Haitink keze alatt megszólaló dús zenekari 

hangzás, a belôle kibúvó klarinét népzenei motívu-

maival, éteri hegedû- és bársonyos csellószólóival 

– elôkészítendô a mindent eldöntô Jenůfa-Laca 

duettet. A crescendók, fölfelé ívelô kromatikák, 

amelyekkel a hallgatót eljuttatja a dráma megérté-

séhez. Akik itt élünk, szláv népekkel körülölelve, 

zsi gereinkben érezzük zenéjüket, amely a mi néha 

szélsôségesen emocionális mivoltunkhoz oly közel 

áll.  Bátori Éva

SMETANA: AZ ELADOTT MENYASSZONY

Burešová, Juhás, Benci, Voráček, Beláček, 

BBC Szimfonikus Zenekar és Kórus, 

Jiř i Bělohlávek   ★★★★★

Feltehetjük a kérdést: vajon miért tudott kitörni az 

elszigeteltségbôl a közép-európai opera egy része, 

és miért nem a másik, például Erkel Ferenc mun-

kássága? Többféle válasz adódik: az egyik megol-

dás feltétlenül a közlés módjában rejlik. Smetana, 

Dvoř ák, Janáček mûvei azért lehetnek folyamato-

san jelen a világ jegyzett operaszínpadain, mert hi-

teles és magas minôségû elôadásokban találkozhat 

velük a közönség. A Harmonia Mundi új albuma 

ékes bizonyítéka e feltételezésnek. Az egyik leg-

jobb zenei társulat, a BBC Szimfonikus Zenekar a 

volt vezetô, ma tiszteletbeli karmester, a kitûnô Jiři 

Bělohlávek vezényletével vette fel Smetana vígope-

ráját, Az eladott menyasszonyt. A kórust is a BBC 

adta, a szerepeket azonban egytôl egyig cseh éne-

kesek szólaltatják meg. Nem befutott sztárok, nem 

is ifjú csillagok, hanem remek, Csehországban elis-

mert és foglalkoztatott mûvészek. Tiszta, és fô-

ként egészséges, a szerepekhez illô hangok formál-

ják meg Masenka, János, Vencel szólamait. Nincs 

tévedés, mindenkinek az van kiosztva, amit képes 

a legjobban elénekelni. Smetana muzsikája magá-

val ragadó: mintha egy könnyû selyemszövet len-

ne csillámló aranyszálakkal kihímezve, az erôteljes, 

dús szimfonikus hangzást úgy színezi át a folya-

matosan jelen lévô népzene. Súlyos utalások he-

lyett üde kidolgozás – ha elôtûnnek a drámát jósló 

konfl iktusok, azokat is irónia hatja át. Smetana 

arányérzéke pompás. Nem kevésbé példamutató a 

dirigensé, aki sodró lendületû nyitánnyal, plaszti-

kusan hangzó kórusszámokkal szó szerint beara-

nyozza a hallgató napját. Nemcsak az audiofi lek 

polcán van helye az albumnak, hanem bárkinek, 

aki tartalmas, bár derûs élményre vágyik e zord téli 

napokban.  Albert Mária
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BIZET: CARMEN

Kožená, Kühmeier, Kaufmann, Smoriginas, 

Unter den Linden Opera, Berlini Filharmoni-

kusok, Sir Simon Rattle  l l  l  l  ll  l  ll  l

Rattle teljesen elvész a részletek közt. Minden rop-

pant kimûvelt, makulátlanul fi nom, végletekig ki-

dolgozott a zenekari játék, ám a lényeg sehol. Nem 

esik jól kimondani, de ennél súlytalanabb, unalma-

sabb Carment elképzelni is nehéz. Kožená szépen 

énekel, diszkréten mély, fi noman testes hanggal, de 

nem Carmen, sokkal inkább egy iskolai vagy temp-

lomi kórus óvatos szólistája. Genia Kühmeier szép, 

ízes Micaëla. Jonas Kaufmann emocionális Don 

José lehetne egy jól vezényelt Carmenben. Costas 

Smoriginas gyenge Escamillo – értem, hogy nincs 

megfelelô színvonalú mély basszus, de vannak jó 

basszbaritonok. Térjünk vissza Koženához! Nem az 

alapkarakterrel van baj, hiszen a mûvészet lényege 

az illúzió és az egyéni megoldás. De a féktelen, de-

struk tív cigánylány nem lehet ilyen kontrollált és 

hû vös. Vajon e kétségkívül nem kis kaliberû karmes-

ter tényleg ilyennek látja a Carment? Fritz Oeser re-

konstrukcióját dirigálja elhagyott részekkel, de az 

eredeti Carmen sehol sincs. Karajan, Abbado és még 

páran ráleltek, ô nem. Túlcizellált, idegen ideálok 

való sulnak meg, s a lényeg teljesen elvész. Erô, 

spontaneitás sehol. Egykori Fideliója már vészesen 

magában rejtette ezt a tendenciát, de még eleven, 

kereteken belül polírozott és kiegyensúlyozott volt. 

Ez most szinte elfogadhatatlan. Micaëla például a 

nôiesség lehetôségében is pozitív karakter, fe le lôt-

lenség és destrukció terén ellenpólusa Carmennek, 

de általában szürke, aszexuális beállításba kerül. 

Kožená a legprûdebb Micaëla-beállításon is túltesz. 

Pedig ki lehetett volna hozni belôle egy hozzá is és 

Carmenhez is illô, lélektanilag elképzelhetô megfor-

málást. Igényes zenélés terén magas, a stílust 

illetôen azonban alacsony a megfelelô pontszám. 

Zay Balázs  

Warner Fonit – Magneoton
2564661436

VERDI: ERNANI

Penno, Mancini, 

Taddei, Vaghi, RAI 

Zenekara és Énekkara, 

Fernando Previtali

Fernando Previtalihoz közel állhatott az Ernani: 

1950-es bejátszásában elemében van. A zenei 

gondolatok rendre életre kelnek, dinamikusan 

bontakozik ki pálcája alatt a mû. Az 1951-es 

Cetra Verdi-gyûjtemény egyik kiemelkedô darab-

ja ez. Gino Penno kiváló tenor, a Lauri-Volpi féle 

erôt csak szükség esetén alkalmazza, egyébként 

fi nom, disztingvált. Don Carlo szólamát 

Giuseppe Taddei ízesen, ízlésesen énekli. 

Caterina Mancini Elvirája eleven, erôssége in-

kább a mélyebb regiszterekben rejlik. Giacomo 

Vaghi Silvája átélt és szép, de hangjából eredôen 

a kontraszt Don Carlóval kisebb, mint erô-

teljesebb, mélyebb orgánumú basszusok eseté-

ben. Az opera ideális elôadása ez, a felvétel is 

felülmúlja a korabeli átlagot és a jubileumi soro-

zat legtöbbjét.  ZB 

Warner Fonit – Magneoton
2564661434

VERDI: A KÉT FOSCARI

Vitale, Bergonzi, 

Guelfi , Lombardo, RAI 

Milánói Ének és 

Zenekara, Carlo Maria 

Giulini

Gyengébb felvétel, mint várnánk. A nem sokkal 

korábban tenorra váltott Carlo Bergonzi hangja és 

modora még nem alakult ki, elôadását egyfajta 

szenvelgés jellemzi, ami elég egyhangú. Giulini 

precíz, de nem leli a pulzust. Késôbbi fi nomsága 

és precizitása már érzôdik, talán ennek jele a gya-

kori szögletes hajlítás, de nem sikerül megelevení-

tenie az elôadást. Vitale igen jó, Guelfi  és 

Lombardo pusztán jók, de nem bontakoznak ki 

eléggé. A felvétel hangzása sem ideális. Az egész 

elôadás statikus, afféle állókép egyetlen drámai 

helyzetrôl. Giulini fi nomsága illenék a darabhoz, 

akárcsak Bergonzi késôbb megtalált elegáns, lírai 

hangja. Kár, hogy késôbb, éretten egyikük sem 

vette fel a mûvet, amely egyébként oratórium-

jellegû – eltérôen a vele csaknem egy idôben kelet-

kezett Ernanitól.  ZB

Warner Fonit – Magneoton
2564661615

VERDI: LUISA MILLER

Kelston, Lauri Volpi, 

Colombo, Vaghi, 

a RAI Ének- és 

Zenekara, Mario Rossi

Jelentôs mértékû húzás (ami 1951-ben még bevett 

volt), és az akkori Cetra-felvételeknél is gyengébb 

hangzás. Ugyanakkor ennek az egy nap alatt fel-

vett lemeznek sajátos bája van. Rossi biztosan, vi-

lágos elképzeléssel vezényel, így a mû tiszta for-

mákkal bontakozik ki elôttünk. A zenekar a hang-

szerszólókkal tûnik ki. Kelston (mint Luisa), ha 

nem is Caballé-fi nomságú, de felkészülten és át-

éléssel énekel. A pályája végéhez közeledô, 

Rodolfót éneklô Lauri Volpi hangja még félelmete-

sen erôs. Ugyanakkor eléggé éles, nyers, sôt oly-

kor durva. Ám jelenség, nem vitás. Colombo és 

Vaghi (mint Miller és Walter) egyaránt jó, míg a 

Wurmot éneklô Baronti hangja kissé híg. Bár sok 

szempontból nem kompetitív Maag és Maazel le-

mezeivel, erényekben gazdag, varázslatos hangu-

latú dokumentum.  ZB

Sony Music
88691934932

PLÁCIDO DOMINGO: 

SONGS

l l  l l  l l  l l  l l 

A maestro naptára még most is telve; énekel, vezé-

nyel, versenyét szervezi és olykor lemezt készít. Az 

új CD-je habkönnyû, andalító és boldogító. Ismeret-

len összeállítású szalonzenekar kíséri – bevált kon-

certkarmestere, Eugene Kohn vezetésével. Akár kik is 

játszanak, jó társai az énekesnek. Domingo stílusér-

zéke a könnyû mûfajban is páratlan – tudtuk ezt a 

három tenor-show-k ráadásszámai, az édes-bús ná-

polyi dalok, a zarzuela áriák elôadásai alapján. A ko-

rongon 14 igazi sláger van: némelyiket egyedül énekli, 

némelyiket duettben a jelen fi atal sztárjaival. Bi zser-

getô az ismert  Jacques Brel-számot, a La Chanson 

des vieux amants-t a „bölénnyel” és az ifjú csillaggal, 

ZAZ-zal vagy a Titanic címû fi lm dalát Megan 

Hiltyvel kettôsben meghallgatni. A Besame muchó-

ban Chris Botti a partnere; a Keresztapa fájdalmas 

Parla piu pianója elmeséli az egész fi lmet.  AM




