
klasszikus riport

A tavaszi szezonban Gioacchino Rossini négyfelvonásos 
Tell Vilmosát vitték színre Hamburgban, francia nyelven, 
egy fiatal svájci színházi rendező, Roger Vontobel operai 
debütálásaként. Bár a kritikusi vélemények megoszlottak a 
koncepciójáról, a rendezői színház mostanság erőltetetten 
aktualizált produkciói mellett Vontobel elképzelése eredeti-
nek tűnt. Már a vezérgondolat is jól értelmezhető volt. Fer-
dinand Hodlernek az ünnepélyes Rütli esküt felidéző, 
1915-ben festett, monumentális Egyetértés (Einmütigkeit) 
című vászna került a középpontba, és Tellt ennek az óriási 
tablónak a restaurátoraként látjuk, aki persze átvitt érte-
lemben véve is ezen munkálkodik a darabban. A legenda 
szerint ugyanis a svájci kantonok szövetségének szétmorzso-
lódó egységét, nemzeti büszkeségét kívánta helyreállítani az 
elnyomó Habsburgokkal szemben.

Kiváló rendezői ötletek

Nagyszerű rendezői ötlet volt, amikor a zsarnok Gessler 
utasítására fekete festékkel bemázolva meggyalázott Hodler-
festmény alakjait a kórus hirtelen, diadalmasan élővé for-
málta. Jó gondolatnak tűnt az is, hogy a fekete uniformis-
ban, kalasnyikovokkal a vállukon színpadra vonuló katonák 
láttán a népben megerősödő szabadságvágyat Vontobel 
zseblámpák fényeivel érzékeltette. Ez az éjszakai partizán-
műveletek emlékét idézte, miközben az agg Melchtalt toló-
székbe kényszerítve szerepeltette. Valahányszor a partitúra 
szerint éneklésre nyitotta száját, a mellé helyezett oxigénpa-
lackból pumpáltak a tüdejébe levegőt. A restaurátor és sza-
badságharcos Tell pedig – a művészet győzelmét szimboli-
zálva a zsarnokság felett – színes festékes vödörrel a kezében 

Izgalmas operarendezések a Hanza-városban
Hamburg, a közel kétmilliós észak-német Szabad és Hanzaváros (Freie und Hansestadt) új 
babérokra tör. Az évszázadokon át főként kereskedelméről elhíresült metropolisz erősíteni 
kívánja kulturális vonzerejét. A forgalmas kikötőben már áll a 2017 januárjában megnyíló, 
három koncerttermet is magában foglaló Elbphilharmonie. Sikeres az operaház is: élén új 
vezetőivel – a Baselből érkezett Georges Delnon intendánssal és a müncheni Operát elhagyó 
Kent Nagano főzeneigazgatóval.

2 Lindner András / Hamburg

Jelenet a Tell Vilmos hamburgi előadásából
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vette fel a harcot Gesslerrel és katonáival szemben, akiket 
óriási ecsetvonásokkal „zúzott halálra”. 
De újjáformálta a rendező Tell legendás első lövését is – 
amellyel a fia fejére helyezett almát kellett eltalálnia –, mert 
az íjból kilőtt nyílvesszőt az egyik Habsburg katona elkapta 
a levegőben, majd feltűzte rá az almát, és gyorsan kibújva az 
uniformisból, átvedlett az új világot jelképező svájcivá. Ez 
utóbbi jelenet azonban kissé giccsesre sikeredett, és hozzájá-
rulhatott ahhoz, hogy a rendezőt a premier végén többen 
kifütyülték. De amikor pár nappal később én láttam az 
operát, az ellenhangok már elmaradtak és vastaps köszön-
tötte a produkció színvonalas zenei megvalósítását. Dicsé-
ret illette az énekeseket, a kórust és a filharmóniai zenekart 
vezénylő itáliai Gabriele Ferrót, a palermói Teatro Massimo 
főzeneigazgatóját, aki évtizedekkel ezelőtt még Claudio 
Abbado asszisztenseként is tevékenykedett.
Az Arnold korántsem könnyű szólamát magabiztosan bir-
tokló koreai Yosep Kangot ünnepelték a leginkább. A tenor 
2003 és 2013 között a berlini Deutsche Oper társulatát erő-
sítette. A hozzá hasonlóan más nagy operaházakban is 
gyakran fellépő kínai szoprán, a bájos Guanqun Yu is mél-
tán osztozott Mathildeként a sikerben. Második felvonás-
beli nagyáriája és a Kanggal együtt szenvedélyesen megfor-
mált duettjük szép élménnyel ajándékozott meg. Az immár 
70 esztendős orosz hősbariton, Szergej Lejferkusz alakította 
a címszerepet, és bár az egykor varázslatosan szóló, sötét 
színezetű hang mára megkopott, alakításából így sem hi-
ányzott a szükséges erő.
A hamburgi Operában csupán egy alkalommal, 1915-ben, 
II. Vilmos német császár 56. születésnapján adták elő szín-
padon Rossini remekművét. Koncertszerűen pedig leg-
utóbb 1980-ban hangzott el a grandiózus mű, parédás sze-
reposztásban, hiszen Giuseppe Taddei énekelte Tell, 
Franco Bonisolli Arnold, Teresa Zylis-Gara pedig Mathilde 
szólamát.

Rossini, az európai mester

Rossini 1829 augusztusában, Párizsban bemutatott utolsó 
operájával tulajdonképpen megteremtette a francia nagy-
opera műfaját, és komoly hatással volt Meyerbeerre, 
Halévyre, valamint Berliozra is. A pesarói mester nagy 
gonddal válogatott a párizsi operaigazgatóság kínálta szü-
zsék közül, és döntését a politikai helyzet is befolyásolhatta, 
ami aztán az 1830 júliusi forradalomhoz vezetett. Végül ki-
sebb átdolgozást követően Étienne de Jouy és Hippolyte Bis 
– Schiller: Wilhelm Tell című drámáján alapuló – librettóját 
zenésítette meg. A korabeli tradicióval szemben operájában 
„dramatis personává” emelve, a szokásosnál nagyobb szerep-
hez juttatta a kórust. Ezzel egyidőben viszont Schiller darab-
jához képes csökkentette az opera szereplőinek számát. A 
cselekményt tekintve nála is kezdettől fogva Tell a centrális 
figura, ő viszi a szót, rá figyel mindenki; miközben Mathilde 
Habsburg hercegnő és a svájci Arnold Melchtal szólamát 
bármennyire is gyönyörű zenével töltötte meg, ők ketten 
hozzá képest a háttérben maradnak. Kapcsolatukat sem ár-
nyékolja be tragikus végzet, mint több nagyoperában.
Rossini azonban mégsem Tell Vilmossal, hanem a szerelme-
sekkel szimpatizál – magyarázta Albrecht Puhlmann drama-
turg az opera kísérőfüzetében. Szerinte emögött bizonyára 
az húzódhatott meg, hogy az európaiul gondolkodó kompo-
nista számára idegenek maradtak Tellnek a szabad és egysé-
ges Svájc megteremtését célzó, nacionalista törekvései. A 
szabadság értelmezése Rossininál ugyanis sajátos köntösbe 
bújik: nem a rebellis Tellre, hanem a szerelmeseknek a poli-
tikai viszonyok által beárnyékolt kapcsolatára vonatkoztatva 
jelenik meg. Tell végig hangsúlyozottan a szerelmesek ellen-
pólusaként van jelen. Szítja a konfliktusokat, leginkább 
azért, hogy a háttérből megmentőként léphessen elő.
A hamburgi előadás elején még egy önfeledten mulatozó, a 
Habsburg megszállókkal viszonylagos békében élő svájci né-

Janácek operája, a Katja Kabanova részlete

Fo
rr

ás
: S

ta
at

so
pe

r H
am

bu
rg

 / 
Fo

rs
te

r



klasszikus riport

16 GRAMOFON 2016. nyár

pet látunk. Tell számára azonban már ez az idillinek tűnő 
állapot is elviselhetetlen. Ezért aztán minden eszközt meg-
ragad, hogy bomlassza a „békét”; a szerelmes és a hazafias 
érzések között vergődő Arnoldot pedig a maga oldalára ál-
lítva végrehajtsa az általa vezetett konzervatív forradalmat. 
Ezért provokálja ki a személyes harcot is Gesslerrel, ahogy 
ezt szolgálja az elhíresült almalövés története is. 

Drámai asszonyopera

Tökéletesen más világba kalauzol Leos Janácek „Adagio-
operának” titulált Katja Kabanovája, amelyet Hamburgban 
az egyik legtöbbet foglalkoztatott német rendező, a most 65 
esztendős Willy Decker még 2002-ben vitt színpadra. Az 
általam látott előadás így már a tizenhetedik volt. De állító-
lag minden alkalommal nagy érdeklődés kísérte az eredeti 

cseh nyelven prezentált tragikus végű, drámai „asszonyope-
rát”. Wolfgang Gussmann már-már teljesen csupasz szín-
padképe jól segítette Decker elképzelését, amelyben a stati-
kusság dominált. A két oldalt, illetve felül nyitható falak 
zárásával és nyitásával azonban jól érzékelhetővé váltak a 
kegyetlen anyósától megnyomorított, végül az öngyilkosság-
ba menekülő Katja lelkiállapotának változásai. A fiatal-
asszony karjainak repülést imitáló, madársziluett-szerű 
mozgatásával a bezártságból való menekülés, vagyis az erős 
szabadságvágy kapott világos értelmet. A rendező – aki 
2005-ös, Anna Netrebko és Rolando Villazón fémjelezte 
salzburgi Traviatájával hihetetlen népszerűségre tett szert 
– ezúttal is a partitúrával összhangban „mozgatta” a szerep-
lőket, illetve állította őket különböző együtteseket alkotva, 
vérbeli drámát sugárzó filmszerű állóképekbe. Közben szin-
te végig a sötétben maradva, a fény, ellenfény, árnyék folya-
matos váltogatásával is igyekezett plasztikussá tenni a fősze-

Gramofon: Hamburg jelentős 
zenei múlttal büszkélkedhet. Itt 
volt városi zeneigazgató Tele-
mann, itt született Brahms, itt 
működött Mahler a Városi Szín-
ház első karmestereként. 1959 és 
1973, illetve 1985 és 1988 között 
az itteni operaházat Rolf Lieber-
mann vezette. A Ház akkortájt 

élte aranykorát. Vajon mi lehetett az önhöz hasonlóan sváj-
ci szakember sikerének a titka?
Georges Delnon: Ő világfi volt, igazi intellektuel. Sike-
rült programjai iránt felkelteni a konzervatív hamburgi tár-
sadalom kiváncsiságát. Az a művészet, ha van bennünk 
bátorság nyitni az avantgárd felé, mert az szembemegy az 
elvárásokkal. Szeretnék én is újítani, új esztétikát teremte-
ni, ahogy Liebermann csinálta, aki eközben soha nem puk-
kasztotta a publikumot. 

G.: Újra állandó beszédtémává szeretné tenni az itteni elő
adásokat. De hogyan?
G. D.: A kulcs az új operák bemutatásában rejlik. Olyan 
librettókat kell találni, amelyek minél több nézőt érdekel-
hetnek. Máris nagy siker volt januárban Toshio Hosokawa 
Csendes tenger (Stilles Meer) című operájának világpre-
mierje, amit Kent Nagano dirigált. És már most biztos, 
hogy novemberben bemutatjuk Eötvös Péter: Senza sangue 
című darabját, egy estén Bartók Kékszakállújával. Megpró-
bálok minden szezonban egy ősbemutatóval előrukkolni. 
Persze szükséges műsoron tartani a legnépszerűbb darabo-
kat is színvonalas produkciókban; ezekhez is igyekszem is-

mert rendezőket meghívni. A norvég Stefan Herheim szín-
padra is állította a Figaro házasságát, Christoph Marthaler 
pedig Berg Lulujával jelentkezik a következő szezonban. 

G.: Máris tudja, mivel képes magához láncolni a hambur
giakat?
G. D.: Csak ősz óta élek a Hanza-városban, és néhány hó-
nap még kevés ahhoz, hogy belelássak a hamburgiak lelké-
be. De azt tudom, hogy az északiak mások, mint a münche-
ni vagy bécsi polgárok. Itt mindig is a kereskedelem élvezett 
prioritást, a kultúra pedig a második vonalba szorult. Ezen 
kellene megpróbálni változtatni. Miután zenészcsaládból 
jövök – édesanyám énekesnő volt, aki Pesten is tanult Sipos 
Jenő énektanárnál –, én pedig Koblenz, Mainz és Basel 
után most itt vagyok intendáns, tudom, hogy mekkora 
szükség van a kultúra támogatására. 

G.: Ki finanszírozza önöket?
G. D.: Hamburg Szabad és Hanza Város, de persze vannak 
szponzoraink is.

G.: Nemcsak igazgat, folyamatosan rendez is. 2014 őszén 
például Budapesten állította színpadra a verizmus két slá
geroperáját, Mascagni Parasztbecsületét és Leoncavallo 
Bajazzókját. A két darabot most is játsszák az ön rendezésé
ben, ráadásul már a tömegek számára könnyebben elérhető 
Erkel Színházban.
G. D.: Először volt alkalmam rendezni önöknél; Ókovács 
Szilveszter főigazgató hívott. Bevallom, lenyűgözött a város 
kulturális levegője és az operaház is nagy hatással volt rám. 
Bécshez hasonlítanám, ahol mindig ugyanígy érzek.  

Egy svájci Hamburgban –  
Georges Delnon, a hamburgi operaház új intendánsa
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replő forrongó lelkében zajló folyamatokat. Deckernél 
egyedül a kerti jelenet kapott több megvilágítást; Katja és 
Borisz találkozásánál a zöld szín dominált. Amúgy a 19. szá-
zadi orosz kispolgárság bezártságát a fekete ruhák és öltö-
nyök is jól szimbolizálták, amelyek a jelmezekért is felelős 
Gussmann olvasatában szinte uniformisként szolgáltak. A 
2011-ben három énekversenyen is első díjas, a közelmúlt-
ban pedig Baselből Hamburgba csábított fiatal dél-koreai 
szoprán, Sunyoung Seo hangban és játékban egyformán 
pazar alakítást nyújtott, de ki kell emelni Renate Spingler 
szívtelen Kabanicháját is. A férfiszerepeket megformáló 
Tigran Martirossian, Bernhard Berchtold és Ladislav Elgr 
jól illeszkedtek az együttesbe. 

Apa-gyermek konfliktusok

Verdi ritkábban játszott operája, a Luisa Miller, a Rossini-
műhöz hasonlóan Friedrich Schiller egy színdarabján (Ár-
mány és szerelem) nyugszik. Librettóját pedig A trubadúrt 
is jegyző Salvatore Cammarano készítette. Hamburgban a 
Zürichből intendánsként ismert Andreas Homoki rendezé-
sében volt látható; a mozgatható színfalakkal gyors váltá-
sokra képes színpadkép pedig Paul Zollert dicsérte. Homo-
ki a legszívesebben szinte totálisan üres térben szereti 
mozgatni a szereplőket. Itt sem volt díszletelemekkel teli, 
zsúfolt a színpad, számára egy nagyobb karosszék, egy asz-
tal, a háttérben pedig egy hatalmas festmény elegendőnek 
mutatkozott.
Az apa-gyermek konfliktus Verdi más darabjaiban is megje-
lenik. Idősebb Germont, Rigoletto, itt pedig Walter gróf – 
miközben szentül hiszik, hogy mindent helyesen csinálnak 
– végül mindent elrontanak. Luisa apjának, az exkatona 
Millernek a kapcsolata azonban más a leányával. Őt Verdi-
nél végtelenül jó érzésű apaként látjuk, aki bár nehezen vi-
seli, hogy Luisa időközben felnőtt és maga akarja intézni a 
dolgait, törésre nem kerül sor kettőjük között – szemben 
azzal, ami Walter gróf és fia, Rodolfo között végül bekövet-

kezik. Homoki egy interjúban utalt rá, hogy az egy sze-
mélyben szerető és despota Rigoletto dupla karaktere eb-
ben az operában válik ketté, és két különböző apában 
jelenik meg. A parókák, kosztümök a rokokó világát idézik, 
Homoki ugyanis nem kívánja a mába átültetni a darabot. 
Az először 1849-ben, Nápolyban színre vitt „melodramma 
tragico” társadalompolitikai és családi konfliktusai aktuali-
zálás nélkül is megteremtik a szükséges áthallásokat. 
A ma még mindig csupán 32 esztendős grúz szoprán, Nino 
Machaidze volt az előadás motorja, akire még 2008-ban fi-
gyelt fel az operavilág, amikor Anna Netrebko lemondása 
után egy salzburgi Gounod Rómeó és Júlia előadást men-
tett meg beugrásával. A magasságokat és koloratúrákat ját-
szi könnyedséggel birtokló énekesnő a szükséges drámaiság-
gal is teli hangjának köszönhetően szívesen látott vendég 
mindenütt. Kabalettája és áriája, továbbá kettősei apjával, 
illetve szerelmesével az előadás legemlékezetesebb pillana-
tai voltak. A tervek szerint hamarosan Pesten is bemutatko-
zó fiatal sziciliai tenorista, Ivan Magri is meggyőzött Rodol-
fóként; csakúgy, mint Miller szerepében a sokat tapasztalt 
Roberto Frontali baritonista.    
Láttam még Rossini slágeroperáját, A sevillai borbélyt is, 
de az a produkció csalódást okozott. Az ezerszer látott szok-
ványos rendezői megoldásokat még az énekesek sem tudták 
feledtetni. Csak a Bartolót megformáló, már korántsem 
ifjú Renato Girolami tudott magával ragadni, aki szinte 
egyedül képviselte az igazi Rossini-stílust. Az együttesből 
talán még az Almavivát alakító orosz Dimitrij Korcsak lírai 
szerepformálását lehetne kiemelni.
Érdemes megemlíteni viszont, hogy az operaház előcsarno-
kában és az előadások szüneteiben egy operai jelenetet is 
ábrázoló, különös szórólapra lettem figyelmes, amelyen 
menekülteket segíteni hajlandó patrónusokat kerestek. 
„Patronáljon és hozzon menekülteket egy opera- vagy ba-
lettelőadásra, illetve koncertre” – állt a segítőkész embere-
ket megszólító, a politikai aktualitásra rímelő szövegben. 
Azt persze nem tudom, hogy lett-e foganatja a felhívásnak. 

n

Pillanatkép a Luisa Miller hamburgi produkciójából
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