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Ünnepi Játékok Salzburgban 2018
Nagyon határozott koncepcióval alakította ki második évadát az új salzburgi művészeti 

vezetés, Markus Hinterhäuser intendánssal az élen. Megerősítették azt  
a 20 évvel ezelőtt Gerald Mortier által létrehozott hagyományt, amely a zenei élményt 

történelmi-irodalmi és képzőművészeti alapba kívánja beágyazni. A világ egyik  
leghíresebb és legpatinásabb művészeti fesztiválja tehát nem elégszik meg a sztárok és 

remekművek bemutatásával. A közönséget – már aki az ugyancsak nem mindennapi 
ruha- és ékszerbemutató mellett hajlandó rá – gondolkodásra  és a művek hátterének 

megismerésére is sarkallja. Friedrich Schiller sorait idézi a műsorfüzet: „Miért lelünk 
örömöt a tragikus témákban? Erre a választ a művészet jelentőségében, a költészet  

és zene feltétlen erejében lelhetjük meg.”

dr. Székely György
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Az idei salzburgi közönség valóban megérezhette, sőt élt is 

vele, hogy a produkciók részese: kifejezheti tetszését vagy 

nemtetszését, örömét vagy felháborodását. A zene ereje 

és az antik tragédiák mély drámaisága, pontosabban  

a „szenvedély és az extázis” került az előadott művek közép-

pontjába. Igazából négy fesztivál zajlott egy időben:  

opera, koncertek, kortárs zene és színpadi művek. Három 

operaelőadás állt az idei tematikus program centrumában: 

Csajkovszkij: A pikk dáma, Richard Strauss: Salome  

és Hans Werner Henze (1926-2012): A basszaridák.  

Mindhárom súlyos dráma, tragikus alakokkal. A szerelemtől 

megszállottan ölő Salome (a címszereplő, Asmik Grigorian 

volt az egyik idei szenzáció), Dionüszosz meg részegült, 

extázisban gyilkoló basszaridái és Csajkovszkij Puskin- 

darabjában Hermann, a reménytelen szerelemtől extázisba 

és kártyaőrületbe eső tragikus főhős. 

Salzburgból – az Ünnepi Játékok tematikájától függetlenül 

– Mozart sosem hiányozhat. A varázsfuvola sajátos rendezői 

felfogásban került színpadra: az I. világháború kitörése előtt 

indul a történet, amelyben egy éppen felbomló család 

nagyapja a varázsfuvola történetével próbálja elaltatni három 

unokáját. A nagyapa, Klaus Maria Brandauer frissen megírt 

összekötőszövege és a művész interpretációja külön színházi 

élménnyel is felért, melyet óriási ovációval jutalmazott a kö-

zönség. A történet azonban egy cirkuszba került, ahol Sarast-

ro a cirkuszigazgató. A happy end, Tamino és Pamina egybe-

kelése is cirkuszi illúzió marad, a valóság pedig  

a háború és az erőszak, a színpadon százával átszáguldó, 

árván maradt babakocsival a fináléban. A nem hagyományos 

rendezést azonban mind a közönség, mind a kritika  

többsége ellenérzéssel fogadta. 

Monteverdi Poppea megkoronázása William Christie  

fantasztikus zenekarával és a címszereplő, a fiatal, de már 

világhírű bolgár Szonja Joncseva énekével viszont hatalmas 

siker volt. A képzőművész rendező, Jan Lauwers élőképeket 

és folyamatos táncjeleneteket komponált a színpadra,  

amelyek azonban nem mindig illeszkedtek megfelelően 

a darab zenei kontextusához – jegyezték meg mind  

a nézők, mind a szigorú ítészek. Az amerikai mezzoszoprán,  

Kate Lindsey extatikus-szerelmes Nero-alakítása  

és a Poppea-Nero duett-zárójelenete is emlékezetes volt. 

Szkrjabin szimfonikus művét, az Eksztázis költeményét a Da-

niel Barenboim vezette West-Eastern  

Divan izraeli-palesztin zenekar adta elő, mint mindig,  

a közönség óriási szimpátiájától kísérve. A West-Eastern  

Divan léte és jelképe egyre aktuálisabb – mint  

ahogy Beethoven szimfóniái is egyre több és színesebb 

élményt nyújtanak előadónak és hallgatóságnak  

egyaránt, főleg, ha nem a megszokott interpretációban 

halljuk őket. Idén Salzburgban Teodor Currentzis, a zenei élet 

„enfant terrible”-jének zenekarával és interpretációjában 

szólalt meg a kilenc szimfónia, ugyancsak extatikus  

előadásban. 

A dionüszoszi vonulat mellett mindennek ellentéte,  

az apollói finom, rendezett, harmonikus szellemiség  

és személyiség is megjelent. Schiff András két koncerten adta 

elő Bach 48 prelúdiumát és fúgáját, a Wohltemperiertes 

Klaviert. A több mint kétórás koncerteket a közönség  

rezzenéstelenül, hihetetlen koncentrációval hallgatta 

és hosszan, állva ünnepelte. Hogy hazánk további kiváló 

képviselőivel folytassuk: Baráth Emőke szoprán énekesnő 

(Philippe Jarousskyval közös Händel-estjén) és Bretz Gábor 

basszbariton a Salome Jochanaan-szerepében méltán  

foglalta el helyét a sok világsztár között. 

Salzburg legnépszerűbb és legtöbbet fellépő szereplői  

az alapítás óta a Bécsi Filharmonikusok. Muzsikusaikat  

sztárokként ismeri és ünnepli a közönség. Néhány  

fantasztikus előadásuk, mint például a Bruckner-Sibelius- 

koncert (a 91 éves Herbert Blomstedt dirigálásával),  

vagy A pikk dáma mellett ezúttal – a kritikák szerint –  

a túlterheltség jelei is jelentkeztek. 

A Salzburgban mindig szívesen fogadott kortárs zene is két 

saját sorozatot kapott: a program idén a svájci Beat Furrer 

és az orosz Galina Ustwolskaja életművét mutatta be.

Ami idén nyáron a kritika és a közönség egyöntetű rajongását 

váltotta ki, az a Cecilia Bartoli vezette pünkösdi fesztiválon 

bemutatott Rossini-opera, az Olasz nő Algírban műsoron 

tartása volt. 

A kikapós olasz lány, Izabella és a török Musztafa bég törté-

nete egy átlagos rendezésben banálisnak tűnhet. De nem így 

a híres zürichi rendezőpáros, Moshe Leiser és Patrice Caurier 

felfogásában. A közel két és fél órás előadás során valódi 

poénáradatban kapkodták fejüket a hangosan kacagó nézők. 

Az újragondolt darabban mindenki megkapta a magáét: 

az örök macsó Musztafa, aki a nőket szexrabszolgának tekin-

ti, a szolgalelkű törökök, de a ravasz olaszok, a pénz éhes 

vendégmunkások és a kéjre vágyó olasz vén szatír, Taddeo is, 

akit a legendás lírai, majd buffo-bariton, Alessandro Corbelli 

alakított fantasztikusan. Cecilia Bartoli a nehéz, mély fekvésű 

altszólamot (Marilyn Horne egyik kedvenc alakítása volt) 

hihetetlen virtuózitással valósította meg, és ehhez egyenlő 

ranggal társult színpadi alakítása. A ravasz, cserfes olasz lány, 

aki szerelmét akarja a törököktől „visszaszerezni”, minden 

bájának bevetésével babonázza meg, majd teszi cselekvés-

képtelenné Musztafát. Musztafa az ágyából és az országából 

sem tudja kipenderíteni a belé reménytelenül szerelmes 

feleségét, így inkább visszatér hozzá. A jutalom játékkal felérő 

főszerepet, Musztafa béget a neves orosz basszbariton, Ildar 

Abdrazakov játszotta.  

A programok viharos izgalmát helyenként a természet is 

át vette: Grigorij Szokolov zongoraestjén egy feltartóztatha-

tatlan esőzuhatag tört be a nagy koncertterembe, ahonnan 

a hallgatóság egy része ázottan kimenekült. Szokolov 

rezzenéstelenül játszotta végig a hangversenyt, majd hat 

ráadást is adott – utolsóként Chopin Esőcsepp-prelűdjét...


