
KLASSZIKUS KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Már akkor a Parsifalt képzeltük ide, amikor még éppen 
csak álltak a falak – idézi fel Fischer Ádám –, s látszódott az 
erkélyek helye. Wagner ugyanis leírta, hogy három, egymás 
fölötti szintre képzeli a kórust, s ezt egyetlen operaház sem 
tudja megvalósítani… A Parsifal a mi klasszikusunk, szeret-
ném ha újra és újra szerepelne a programban. Az a célom 
ugyanis, hogy olyan műhely szülessen, működjön itt, ahol 
Wagner műveivel, az előadási stílusával foglalkozunk. A 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem lehetőséget ad 
arra, hogy másképp játsszuk Wagnert, mint ahogy bárhol 
máshol a világon felhangzanak a zenedrámái. Bayreuthban 
az jelenti a fejlődést, immár 120 esztendeje, hogy az újabb 
és újabb színrevitelekből megtartják mindazt, ami jó, a rosz-
szat pedig elvetik. Én azonban nem a Festspielhaus útját 
akarom követni. Ránk, a Budapesti Wagner-napokra jel-
lemző megoldás a hely szellemének megfelelő, minimalista 
rendezés, és a produkciókkal ezt az egyediségünket kell 
hangsúlyozni. A pódium sajátossága mellett ugyanilyen lé-
nyeges szerepet kap a Müpa különleges akusztikája, hiszen 

lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk Wagner kamara
zenei arcát. Ugyanis ezekben a zenedrámákban is lényeges, 
hogy az előadók: a muzsikusok és az énekesek egymásra fi-
gyeljenek, reagáljanak, s megmutassuk a zenében rejlő 
finom ságokat. A Müpában nincs szükség akkora hangra, 
mint mondjuk a MET-ben, itt az intim és finom környezet-
nek köszönhetően lírai vocéval is el lehet énekelni drámai 
szerepeket. Szeretnék is néhány ilyen, megdöbbentő megol-
dást. Nincs szükség decibelcsúcsokra, s ezt nagyon jónak 
tartom.”
Idén nincs új rendezés, jövőre azonban biztos, hogy vagy új 
produkcióval vagy felújítással jelentkezik a fesztivál, s a foly-
tatásban is mindig számíthatnak valami újdonságra az ér-
deklődők. Terveztek egyébként új Ringet is, de a Tetraló
giánknak túl nagy a nemzetközi sikere, hatalmas iránta az 
érdeklődés. Az idei fesztivál is tartogat különlegességeket, 
hiszen olyan kiváló művészek érkeznek, mint Violeta 
Urmana, Gerhard Siegel vagy Anja Kampe, s először énekel 
nálunk Peter Seiffert. „Fontosnak tartom, hogy eljöjjenek a 
bayreuthi fellépők, az igazi Wagnerspecialisták, s azt ta-
pasztalom, hogy mindenki örömmel mond igent a budapes-
ti felkérésre. Egyedül az hátráltat minket némileg, hogy 
nem tudunk annyi évre előre szerződni, amennyire ezekkel 
a sztárokkal kellene. S ahogy eddig is, a Rádiózenekar az 
előadások kísérője. Izgalmas kihívást jelent négy egymást 
követő este előadni a Ringet, s ezért is döntöttünk úgy, 
hogy inkább váltott szereposztással visszük színre. Azért 
idén nálunk is akad egy állandó szereplő, Iréne Theorin 
vállalta, hogy három este Brünnhildeként lép pódiumra, s 
most először énekli végig a sorozatot. Fontosnak tartom, 
hogy egymást követő esteken szólaljon meg a mű, hiszen 
ezzel Wagner szándékát valósítjuk meg. Ez ugyanis egyetlen 
darab, négy estére elosztva, és ebben az előadásban lesz iga-
zán élő” – mondja végül Fischer Ádám.

Rienzi – szakéRtői előadásban
Koncertszerű előadás is lesz az idei sorozatban, Wagner saját 
korának népszerű operája, a Rienzi hangzik fel június 19-én. 
Dirigense Sebastian Weigle, aki egyike a németországi Wag-
ner-szakértőknek, s ő is bayreuthi tapasztalattal bír. A Rienzit 
is dirigálhatta már, egy izgalmas, új rendezésben, ami a Frank-
furti Operaházban  – ahol a főzeneigazgatói posztot látja el 
– került színre. Wagner egyik kortársa gunyorosan „Meyerbeer 
legjobb operájának” nevezte a Rienzit, ami már a bemutatón 
sikert aratott, napjainkban azonban ritkán kerül színre. Ezen 
az esten a Budapesti Wagner-napok sorozata új együttesekkel 
is bővül, hiszen a darab a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a 
Nemzeti Énekkar közreműködésével hangzik fel. 

Tizenegy esztendővel ezelőtt hangzott fel 
először a Müpában a Parsifal, s az idei 
Budapesti Wagner-napok ismét ezzel 
az operával, valamint a Ringgel és egy 
fiatalkori darabbal várja az érdeklő-
dőket június 8–21. között. A rendez-
vénysorozat művészeti vezetőjét és kar-

mesterét, Fischer Ádámot kérdeztük az 
idei programról és a további tervekről. 

Wagner kamarazenei 
     arca
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