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A nápolyi operaház 1737-ben nyi-
totta meg kapuit, s olyan neves ze-
neszerzők voltak karmesterei és 
művészeti vezetői, mint Rossini 
vagy Donizetti. A San Carlóban 
hangzott fel először a Mózes Egyip-
tomban, s ennek a teátrumnak 
komponálta Donizetti a Lammer-
moori Luciát vagy a Roberto 
Devereux-t. A dalszínház ma is Itá-
lia rangos intézményei közé tarto-
zik; zeneigazgatója a szlovák kar-
mester, Juraj Valčuha.
Elsőként Verdi operáját, A truba-
dúrt hallgattam meg, s az eredeti-
leg Vizcayában és Aragóniában 
játszódó történet spanyol előadók-
kal – a Leonórát éneklő Saioa 
Hernandezzel, valamint a karmes-
teri dobogón álló Josep Caballé 
Domenech-kel – kelt életre. A kirá-
lyi díszítésű, s földszintjén kényelmes, vörös karosszékeket 
kínáló operaház az első estre (július 15.) nem telt meg – né-
mileg foghíjas nézőtér előtt került színre Verdi műve. Pedig 
az énekesi teljesítmények – annak ellenére is, hogy Violeta 
Urmana a másik szereposztásban alakította Azucenát – ki-
válóak voltak. Ami azért is nagy szó, hiszen ahogy Enrico 
Caruso egyszer megfogalmazta: egy Trubadúr sikeréhez 
egyetlen dolog kell - szerződtetni a világ legjobb négy éneke-
sét... Talán a legnagyobb tetszést Saioa Hernandez aratta – 
teljesen megérdemelten, hiszen Leonóra kényes szólamát 
remekül abszolválta. Számomra ez az este mégis Manricóról 
szólt. Az argentin Gustavo Porta olaszos éneklése a régi 
nagy itáliai tenorokat idézte, szép hangszínnel, kiváló tech-
nikával énekelt. Már akkor igazi trubadúr volt, amikor még 
csak a takarásból hangzott fel a hangja. Az ukrán Vitaliy 
Bilyy – aki Lunaként az elmúlt évadban debütált a londoni 
Covent Gardenben – kifejező hanggal, illúziókeltő színpadi 
megjelenéssel formálta meg a grófot, s meggyőző színészi 
játékkal keltette életre Azucenát Cristina Melis is. Michal 
Znaniecki időtlenséget sugalló rendezése a vetített képek-
kel, a hegycsúcsok felett úszó, óriási, félelmetes Holddal 
tartogatott ihletett pillanatokat, de akadtak benne kissé 
furcsa jelenetek is, mint például az Inezt kényeztető kezek 
Leonóra áriája alatt... Kegyetlennek és szigorúnak szokták 

nevezni a San Carlo közönségét, s ezt a vélekedést ez az este 
is igazolta. Egy-egy jól előadott ária, duett után a taps mel-
lett kórusban hangzottak fel a bravók; ha azonban valami 
nem volt tökéletes, akkor fütyülésben és „búúúzásban” sem 
volt hiány.
A másnapi Carmenre már szinte teljesen megtelt a teát-
rum, s a granadai Alhambra jellegzetes motívumait felvo-
nultató színpadképek között kelt életre Bizet története. 
Daniele Finzi Pasca rendezésében akadtak szellemes ötle-
tek, bár furcsa volt a Carment kísérő, cigaretta formájú, vi-
lágító neonrúdakkal felszerelkezett férficsapat. A francia 
mezzoszoprán, Clémentine Margaine érzéki cigánylányt 
keltett életre, tele szenvedéllyel, indulattal. A fiatal énekes-
nő szép színű hanggal bír, s egyre több neves operában ala-
kítja sikerrel Bizet hősnőjét. Don Joséként Stefano Secco 
szerzett szép perceket a közönségnek, nagy tetszést aratott 
például duettjük a Micaëlát éneklő Jessica Nuccióval. Az 
uruguayi baritonnál, a legvonzóbb férfisztárok közé válasz-
tott Erwin Schrottnál pedig talán nem is lehetne jobb 
Escamillót találni, hiszen minden megnyilvánulásában iga-
zi, rajongott Torreádor, kiváló hanggal. Nápolyban is elva-
rázsolta a közönséget, sőt még a partnereit is. A Carmen 
nyári előadása hatalmas tetszést aratott, a San Carlo publi-
kuma tízperces tapssal jutalmazta a produkciót. 

Argentin trubadúr, uruguayi torreádor
Négy produkcióval, 19 előadással várta nyáron az érdeklődőket Itália egyik jelentős és 
patinás dalszínháza, a nápolyi Teatro di San Carlo. A kínálatban két opera – a Carmen 
és A trubadúr –, valamint két táncelőadás: a Soiréé Roland Petit és a Zorba, a görög sze-
repelt. Furcsa rendezések, kiváló énekesi teljesítmények jellemezték a két operát, amelyet a 
sorozatból megnézhettem. 
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