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Rossini ritkán játszott Semiramide-jában a „szép ének” ki-
rálynőjének becézett amerikai Joyce DiDonato bűvölte el a 
közönséget. A jellegzetes Rossini futamokkal és magassá-
gokkal nehezített címszerepet mezzó létére végig tündöklő 
fényességgel és játszi könnyedséggel tolmácsolta, ráadásul 
azzal a ritka technikai tudással a birtokában, amelynek kö-
szönhetően csodás pianissimókkal is képes volt elvarázsol-
ni. A koloratúrákat nem csupán fényes gyöngyszemekként, 
csillogó girlandokként formálta meg, hanem ezeket is 
mindvégig a szerep élethű megformálásának szolgálatába 
állította.

Semiramide

Ahogyan Rodolfo Celletti a Belcanto története című köny-
vében megfogalmazta, Rossini Melodramma tragicója a 
barokk tradíciókra épülő utolsó nagy opera. A belcanto 
Giuditta Pastát, Giulia Grisit, Adelina Pattit felvonultató 

hőskorszakában a Semiramide mindig is nagy sikerre szá-
míthatott, a 19. század vége felé azonban eltűnt a színlapok-
ról és még a múlt század első felében sem adták elő, mert 
hiányoztak hozzá a szükséges Rossini hangok, virtuóz éne-
kesek nélkül pedig értelmetlen színre vinni. Aztán 1962-
ben a milánói Scala megtörte a hallgatás csendjét és Joan 
Sutherlanddal az élen előadta a Semiramidét. Az énekesnő 
férje, Richard Bonynge karmester bányászta elő a méltatla-
nul mellőzésre ítélt partitúrát, és azzal is kedveskedni akart 
a feleségének, hogy átformálta a tragikus végű finálét. Az-
óta közel nyolcvan operaszínpad tűzte műsorra a világban, 
és több helyen is ezzel a megszépített zárójelenettel.
Most Münchenben azonban – az Alberto Zedda professzor 
és Philip Gossett által fémjelzett pesarói kritikai összkiadás 
szellemében – a babilóniai királynő a darab végén elnyerte 
méltó büntetését. A hosszú operát egyébként Idreno első 
áriája kivételével húzások nélkül adták elő, a mellőzésért 
leginkább azért kár, mert a parádés Rossini tenorszerepek-

Alex Esposito, Joyce DiDonato és Daniela Barcellona a semiramide müncheni előadásában.

Operakóstolók Münchenben
A bajor főváros nagy múltú operaháza nyaranta sem zárja be kapuit, hagyományosan Operai 
Ünnepi Játékokat rendeznek itt. Gazdag programkínálattal, meghívott sztárénekesekkel 
igyekeznek versenyre kelni a szomszédos Salzburggal is. Ezúttal a müncheni operaszentély 
négy produkcióját láttam, és háromban női főszereplők vitték a prímet.

� Lindner András / München
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ben Juan Diego Flórezzel folyamatosan rivalizáló kiváló 
amerikai énekes, Lawrence Brownlee már az opera elején 
brillírozhatott volna a magas D-ig ívelő nagyária tolmácso-
lásával. Amúgy Pesaro szelleme lengte körül sejtelmesen a 
nagy múltú bajor operaház produkcióját, mert az itáliai 
Rossini fesztivál egyik motorjaként ismert dirigens, Michele 
Mariotti ezzel az operával debütált Münchenben. A 
Bayerische Staatsorchestert képes volt bűvkörébe vonni, 
tökéletes stílusismerete magával ragadta a német zenésze-
ket. Mariotti az itáliai operai hagyományok szellemében itt 
is a tenyerén hordozta az énekes szólistákat, ami talán a 
pia no éneklés varázslatos közös megvalósításában volt leg-
inkább érezhető. A Pesaróban gyakori vendégnek és a nad-
rágszerepek jeles megformálójának számító Daniela 
Barcellona Arsace jelmezében erőteljes mezzójával és virtu-
óz koloratúráival aratott hatalmas sikert, de a Rossini ope-
rák hasonlóképpen ünnepelt tolmácsolójaként ismert olasz 
basszbariton Alex Esposito (Assur) sem maradt el mögötte.
A korábban Münchenben már több barokk operát, Monte-
verdit, Cavallit is megrendező amerikai David Alden Rossini 
operáját Közép-Kelet egykori fényűző palotájába helyezte, 
és a színpadon eltolható falak segítségével alakították ki az 
egyes helyszíneket. Baal istenség papjai turbánt, a nép asz-
szonyai pedig fátylat viseltek, a nagy ünnepségeken ugyan-
akkor historikus jelmezekben jelentek meg az uralkodó 
osztály méltóságai. Aldennek már az opera legelején sike-
rült meghökkenteni a nézőt azzal, hogy egy kolosszust állí-
tott a színpadra, amely több mindenre célozhatott. Lehetett 
az óriás szobor Nino, a meggyilkolt uralkodó vagy maga 
Baal, netán a modern kor hatalmi harcaira utalva akár egy 
személyi kultuszban fürdő diktátor figurája? Ki tudja? Ah-
hoz viszont semmi kétség nem férhetett, hogy a pompás 
opera zenei csúcspontjai közül is kiemelkedett az első felvo-
nás záró nagyjelenete, amely közel félórás időtartamával 
valamennyi Rossini opera leghosszabb fináléja.

A végzet hatalma

Verdi A végzet hatalma című nagyoperáját a 2013-as pre-
mier után ezúttal több új énekessel vitték itt színre. Carlost 
és Melitonét is más alakította, ugyanakkor nem változtat-
tak a minap már a bécsi Burgtheater új igazgatójává kineve-
zett osztrák Martin Kusej mozgalmas rendezésén, és az iz-
raeli Asher Fisch karmestert sem váltotta senki a zenekari 
árokban. Maradtak a helyükön a produkció magas színvo-
nalának érdekében Anja Harteros és Jonas Kaufmann is. A 
Münchenben álompárként emlegetett német énekes-páros 
közül azonban egyértelműen a nagy operaszínpadokat im-
már közel tíz éve uraló szoprán vitte a prímet. Harteros már 
több drámai Verdi-szerepben diadalmaskodott, de művé-
szetével még Händel Alcinájában is hódítani tudott. Rend-
kívül megbízható énekesnőről van szó, minden sztárallűr 
nélkül, aki ellentétben Anna Netrebkóval ritkán mondja le 
a fellépéseit, okosan vigyázza a hangját, nem vállal megeről-
tető szerepeket, így aztán a most 45 esztendős szoprán re-
mélhetően még hosszú ideig marad a csúcson. Ideális part-
ner volt számára az ugyancsak több stílusban és mostanában 
új szerepekben is megmártózó 48 esztendős Kaufmann, aki 
modern bőrszerkóban egy minden nőt meghódítani képes 
vérbeli macsót alakított. Bár hangja nem kifejezetten Verdi-
tenor, rendkívül intelligens énekével, a szükséges magassá-
gok magabiztos megszólaltatásával, nem utolsó sorban pe-
dig mesteri színészi vénájával Harterost is megközelítő 
sikert aratott, ami itt a szülővárosában szinte magával érte-
tődő, hiszen minden fellépésén hosszú tapsorkánnal fogad-
ják. Alakítását figyelve úgy tűnt számomra, hogy sikerült 
legyűrnie a hangját tavaly ősszel fenyegető komoly veszélye-
ket, amikor hangszálai bevéreztek és számos fellépését le 
kellett mondania. Talán még sötétebb, néhol kifejezetten 
baritonba hajlóbb lett a drámai tenorja, és a lényeg, hogy a 
Harteroshoz hasonlóan rendkívül szimpatikus és intelli-

Jelenet A végzet hatalma müncheni előadásából, Marzin Kusej rendezéséből
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gens énekes újra „sínen van”, és várhatóan még éveken át 
ünnepelhetik bárhol lép is fel a világban.
Maga Verdi sem volt biztos abban, hogy vajon a darab dra-
maturgiailag szerencsésen ér-e véget az ősbemutató verziója-
ként, ha Alvaro Leonóra halála után megátkozva az embe-
riséget, öngyilkos lesz. Át is formálta a kritikusok szerint is 
túlságosan kegyetlen finálét az 1869-es milánói premierre, 
amelyben Alvaro az öngyilkosság helyett már a vallási meg-
tisztulást választotta. Ezt a verziót adják elő azóta minden-
ütt. Verdi több helyen változtatott a zenén is, a rövid előjá-
tékból például az opera fő témáit felvonultató grandiózus 
nyitányt varázsolt. Kusej az egész történetet keretbe foglalja 
oly módon, hogy miközben az opera elején egy imát mon-
dó, vacsorázó családot látunk egy széles asztal előtt ülve, 
ahol Leonóra rendkívül izgatottan Alvaro érkezését várja, a 
záróképben egymásra hányt hatalmas feszületek nagy össze-
visszaságában ugyanez az asztal áll a színpad közepén, igaz 
az asztalfőn ezúttal már nem Calatrava márki, hanem Páter 
Gvardián foglal helyet; Leonóra és Carlos bátyja pedig hol-
tan az asztalon, illetve arra borulva láthatók. Az opera utol-
só hangjai közben Alvaro rémülten menekül innen, de bú-
csúzóul még egy kis feszületet vet a nagy Krucifixek közé.
A kiváló olasz buffo bariton, Ambrogio Maestri alakította 
Melitonét, az operába némi humort vívő szerzetes figuráját. 
Ha szerepe szerint csupán néhány percre, mégis képes volt 
apró jeleneteinek a füzéréből főszerepet varázsolni. Biztos 
pontja volt a produkciónak két szerepben is (Gvárdián és 
Calatrava márki) az orosz Vitalij Kovaljov, a veronai születésű 
Simone Piazzolának ugyanakkor sajnos sem hangilag, sem 
színészileg nem sikerült Harteros és Kaufmann magasságába 
emelkednie. Ő maradt a triász leggyengébb pontja Carlos-
ként, pedig a súlyos szerep vérbeli „Verdi-bariton” hangért 
kiált. De hol van már Bastianini, Cappuccilli és a többiek?

Kisvárosi Lady Macbeth

Ahogy DiDonato Rossini, Harteros pedig Verdi operájá-
ban dominált, úgy uralta Katyerina Izmajlovaként Soszta-

kovics tragikus-szatirikus darabját, a Kisvárosi Lady 
Macbeth- et a főként Wagner-szerepekben kitűnő német-
olasz drámai szoprán, Anja Kampe. Három monológja, ki-
váló stílusérzéke, a zenével tökéletesen egybeforró színpadi 
játéka felejthetetlen estével ajándékozott meg. 
Az operarendezők doyenjének tekinthető 81 esztendős, 
örökifjú Harry Kupfer a cselekményt egy impozáns gyár-
csarnokba helyezte, amelynek közepét lépcsőn megközelít-
hető emelvényen egy nagy franciaágy uralta. Az életét re-
ménytelennek látó főhősnő egy jobb életről álmodozik, ami 
a tipikus orosz lélekre vall. Egy ideig élvezi is a nézők sajná-
latát és szimpátiáját, de ahogyan fokozatosan belesodródik 
a gyilkosságokba, ezt felváltja az elítélés érzése, hiszen le-
het-e megértően viszonyulni egy többszörös gyilkoshoz? Eb-
ben a férfiak uralta kilátástalan és erőszakos világban 
Katyerina az ellen-erőszakot választja, és számára nem ma-
rad más, mint a gyilkosság, mint a szabadság egyetlen for-
mája. Az operát záró öngyilkosság sem más, mint a kilátás-
talan tiltakozás egy darabja, mert amikor már szerelmében 
is csalódik, nem marad más neki, mint saját maga, a lelkiis-
merete és mély vallásossága. Kupfer végig talán túlságosan 
is naturalisztikusan ábrázolta a drámát, például Szergej és 
Katyerina aktusát, továbbá a két gyilkosságot, ez azonban 
nyilván tudatos elhatározás volt a részéről és a darab kegyet-
len miliőjét tekintve el is fogadható.   
Az operaház főzeneigazgatója, Kirill Petrenko mesterien 
fogta össze a teljes ensemble-t; bizonyítva, mennyire otthon 
van az orosz zenében, mennyire képes átérezni, ami a darab 
szereplőinek lelkében végbe megy. Az emóciókra és nem a 
tragikus történet horrorisztikus, sokkszerű elemeire építke-
ző zenekarvezetés meghatóan szép lírai színekkel is képes 
volt megajándékozni a zenekari közjátékokban. A kórus vé-
gig remekelt, és Kampe mellől is kiemelkedett a szólisták 
közül a kegyetlenül önző és erőszakos családfő szerepében 
Anatolij Kocserga, akit már sok évvel ezelőtt is hallottam és 
Muszorgszkij Borisz Godunovjának címszerepében is nagy 
sikert aratott. Bár fényesen zengő basszusa az évek során 
gyengült, színészi képességei nem halványultak, az idős és 

sosztakovics: Kisvárosi Lady Macbeth
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durva kujon alakját hátborzongatóan tálalta elénk. De 
meggyőzött a karrierjét Kijevben indító Misha Didyk is a 
szerelmes Szergej szerepében, és a kisebb szerepekben is 
basszus-nagyágyúkat vonultattak fel: Alexander Cimbaljuk 
rendőrfőnökként, a horvát Goran Juric pedig pópaként 
nyújtott emlékezetes alakítást.  

Oberon

Izgatottan vártam, miként lehet a mai korban úgy színpad-
ra vinni Carl Maria von Weber utolsó operáját, a csupán 
néhány részletében közismert, 1826 áprilisában, London-
ban bemutatott Oberont, hogy az végig érdekfeszítő legyen. 
Nem az operaházban, hanem a Prinzregententheaterben 
volt a müncheni premier, amelynek rendezésére a fiatal 
osztrák színházi rendezőt, a bábművészetben is kitűnő Ni-
kolaus Habjant kérték fel, aki összecsukható, mozgatható 
szájú ember nagyságú groteszk bábjaival (Klappmaulpuppen) 
zseniális showt vitt a színpadra. Jó ideának találtam, hogy a 
Weber-operákra jellemző túlságosan sok prózai jelenetet 
nagyrészt ezekkel a bábokkal töltötte ki, és így le tudta köt-
ni a nézők figyelmét. Legfeljebb az jelenthetett némi gon-
dot, hogy ezáltal a csodás áriák és romantikus szimfonikus 
zenék helyett inkább a zseniális képességű báb-játékosok 
mozgatta bábukra terelte a fület és tekintetet.
Habjan két síkon mozgatta a szálakat: egyfelől elmesélte az 
eredeti, meseszerű sztorit, másfelől modernizálta is a tün-
dérvilágot oly módon, hogy egy 20. századi agykutató labor-

ba helyezte, ahol a főnök Oberon és munkatárs-felesége 
Titánia azon vitatkoznak, vajon lehetséges-e örök hűség nő 
és férfi között. Kísérleti alanyoknak a Hüon-Rezia páros 
mellé kísérőiket a Serazmin-Fatime kettőst is kiválasztják, 
majd a pszichiátria eszközeivel, például Rorschach teszttel 
vizsgálják őket.                
A már Bayreuthban és Salzburgban is jegyzett Annette 
Dasch énekelte Rezia Óceánáriával nehezített szólamát, 
Hüonét pedig az amerikai Brenden Gunnell. Mindketten 
igyekeztek helytállni, de a szoprán számára túl nagy falat-
nak bizonyult az ominózus bravúrária megformálása. Rá-
adásul sajnos előnytelen, sőt mondhatni komikus látvány 
volt az egy fejjel alacsonyabb tenorista a sudár szoprán mel-
lett. De talán Hüon is nagyobb formátumú tenort érdemelt 
volna, mert a szerep ritkaságszámba megy az operavilágban, 
ott bújik meg benne Tamino és Belmonte líraisága, ugyan-
akkor Max ereje és fénye is. A másik szerelmespár az ameri-
kai Rachael Wilson és a német Johannes Kammler fiatalos 
lendületével üde színfoltot jelentett mellettük. Luxus volt 
azonban Oberonként szerepeltetni a szép hangú Julian 
Prégardien tenoristát, mert zeneileg Weber neki feltűnően 
keveset szánt. A főként Salzburgból ismert Ivor Bolton vé-
gig biztos kézzel, és látható hatalmas kedvvel szólaltatta 
meg a ritkán hallható partitúrát. Az agykutató pszichiátriai 
laborban folytatott kísérlet eredménye azonban végül titok 
maradt. Számomra rejtély az is, hogy az operát záró rövid 
áriája után vajon miért esett össze Oberon holtan?
 �

Maestro
 Solti Nemzetközi
Karmesterverseny
nyitókoncert
Jegyek kaphatók a Filharmónia budapesti 
irodájában és a www.jegymester.hu-n. 
Október 27-től az M5 műsorán!

 2017.

     okt. 3.
19:00

Magyar Állami Operaház
Erkel Színháza, Budapest
#solticompetition
filharmonia.hu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FilharmoniaM_hirdetes_167x118mm_3.pdf   1   2017.08.14.   18:09:21




