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Operák stájer köntösben
Ha a Salzburgi Ünnepi Játékokkal és a bécsi Staatsoperrel nem is, 

 a Theater an der Wiennel már képes versenyre kelni izgalmas 
produkcióival, jeles énekes szólistáival, nagyszerű kórusával és 

zenekarával a Grazi Operaház. Ezt legutóbb két premierrel is  
bizonyították. A francia Paul Dukas ritkán látható 

 Ariane et Barbe-Bleue és Gioachino Rossini A reimsi utazás című 
operája méltán aratott hangos sikert.

Lindner András
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A helybéli törzsközönségből kérdésemre többen is arról 

informáltak, hogy jó ideje színvonalasabbak az előadások, 

és elégedetten nyugtázták azt is, hogy az idei szezontól egy 

ifjú dirigens hölgy, a plasztikusan kecses mozdulatokkal 

vezénylő ukrán Oksana Lyniv vette át az Opera művészeti 

irányítását. Mostantól női kettős vezeti a házat, hiszen 2015 

óta Nora Schmid az intendáns.

A csupán egyetlen szimfonikus darabjával, A bűvészinassal 

jelentős hírnevet szerző Dukas 1907-ben, 42 évesen 

kom ponálta az Arianét, a Kékszakállú-történet meseszerű 

drámai legendáját Offenbach és Bartók mellett zenébe 

foglaló operáját. Librettója Debussy Pelléas és Mélisande- 

jához hasonlóan a belga szimbolista szerzőtől, Maurice 

Maeterlincktől származik, aki tulajdonképpen népmesei 

elemeket elegyít az antik Ariadne-mítosszal. Dukas-nál 

a női főszereplő igazi harcos amazon, a női emancipáció 

korai ikonikus alakja, aki fejébe veszi, hogy felkutatja – 

ahogy ő fogalmaz – a „testvéreit”, a Kékszakállú korábbi hat 

asszonyát. Dajkájával együtt érkezik a rettegett lovag 

kastélyába, ahol a Kékszakállú megengedi neki, hogy 

minden ajtót kinyisson, kivéve egyet. A nagy titok e mögött 

rejtőzik. Amikor azonban Ariane vállalva a kockázatot, 

kinyitja ezt az ajtót is, megfélemlített, lelkileg megnyomorí-

tott nőkre bukkan. Nyomban felkínálja nekik a menekülést, 

az utat a fény és a szabadság felé. „Gyertek, vár bennünket 

odakint a tavasz, az illatok, a tenger” – mondja, és már 

hozza a bőröndjeiket is. „Készen álltok, hogy szabadok 

legyetek?” – kérdi tőlük. De mindhiába, mindannyian 

maradni akarnak. A nép azonban fellázad, és végül a felhá-

borodott parasztok végeznek a szadista férfivel. 

A darab berlini rendezője, Nadja Loschky pantomimszerű 

jeleneteken keresztül ábrázolja, hogyan kegyetlenkedett 

a férfi áldozataival, de amit látunk, az egyben Ariane 

elfojtott traumájának az ábrázolása is: különös utazás 

a lélek legrejtettebb mélységeibe. A Kékszakállú például 

azzal bünteti Arianét, hogy levagdossa a haját, aki hasztalan 

próbál menekülni. Mindez azonban elegendő ahhoz, hogy 

végérvényesen barbár kínzója ellen forduljon. A néhol 

kifejezetten horrorisztikusan ábrázolt történések közül 

azonban már-már paródiába illőnek hatott például az 

a jelenet, amikor a Kékszakállú kofferből kilógó levágott 

karját Ariane igyekezett visszagyömöszölni. Ugyanakkor 

mesteri rendezői ötletnek éreztem Ariane lelkivilágának 

ábrázolására azt a pillanatot, amikor a nő fejet hajtott 

az ominózus torzó előtt – a Jochanaán levágott fejével 

szerelmeskedő Salomét juttatta eszembe. 

Dukas egykor Debussyvel egy osztályban igyekezett 

el sajátítani a zeneszerzői mesterség fortélyait, de fiatalon 

még messze elmaradt tőle elismertségben. Noha soha nem 

törekedett arra, hogy bármilyen hangszeren képes legyen 

jó színvonalon játszani, Debussyvel állítólag többször is 

négykezeseztek, és kétzongorás darabokat is megszólaltattak. 

Figyelmét leginkább a komponálás kötötte le, később pedig 

– főként pénzügyi okokból – a zenekritikusi mesterség. 

Végül egy nyitánya és C-dúr szimfóniája hozta meg 

számára az első sikereket, majd 1897-ben a már említett 

A bűvészinas című darabjának parázs zenei humora egy 

csapásra a legnagyobbak közé emelte. 

Giselher Schubert német zenetörténész például egyértel-

műen „a francia modernek” aranykorszakának komponistái 

közé sorolja Dukast, d’Indy, Chausson, Debussy, Roussel és 

Magnard mellé, továbbá megemlíti, hogy noha rá is erős 

hatással volt Wagner, mégis egyéni utat járt be, és sikerült 

megőriznie függetlenségét. Debussy Pelléas és Mélisande- 

jával szemben az ő Arianéja a szimfonikus zene elsőbbsé-

gét hirdeti. Ellentétben Wagnerrel és Debussy operájának 

zenedrámai koncepciójával, Dukas úgy képzelte, hogy 

a zenedráma szimfonikus formában tud kiteljesedni, ezért 

is  alkotta meg operájának zenéjét variációkkal, refréneket 

és kuplérészeket tartalmazó parádés rondókkal, amelyek 

eredetileg a hangszeres zenéből erednek. De operájának 

három felvonását is úgy írta meg, mintha egy háromtételes 

szimfónia lenne. Dukas végig a zenekari anyagra fókuszált, 

ezért is tűnik operája inkább szimfonikus költeménynek, 

mint zenés színháznak. Nem véletlenül jegyezte meg, hogy 

az első felvonás zenéje hangversenyszerű előadásban 

legalább ötven százalékkal sikeresebb fogadtatást remél-

het. Az opera világsikerének mégis a dramaturgiailag 

gyenge lábakon álló librettó tett keresztbe, Maeterlinck 

ugyanis a férfi főszerepet egyszerűen leminősítette mellék-

szereppé, s így hiányzik a darabból Ariane zenei ellenpont-

ja. Ezt talán az is magyarázhatja, hogy Dukas nem igazán 

kedvelte a férfi énekhangokat. De jelentősebb probléma, 

hogy a cselekmény vezérgondolata, az asszonyokat 

kiszabadítani szándékozó mentőakció végül is balsikerrel 

zárul, mert a nők nem akarnak (vagy nem tudnak?) meg-

szabadulni az ördögi köteléktől, ezért aztán a darab egy 

haszontalan szabadítás történetére épül. 

A partitúra zenekari része Wagner, Debussy és Ravel világát 

is megidézve tobzódik a gazdag színekben, és az eufórikus 

szabadságérzés sugárzik belőle. Lényegében egyszemélyes 

operáról van szó, a kulcsfigura Ariane, akit Grazban a késő-

romantikus Wagner- és Richard Strauss-szerepek avatott 

tolmácsolójaként ismert német drámai szoprán, Manuela 

Uhl alakított hihetetlen meggyőző erővel és végig töretlen 

hangi diszpozícióban. A szerep ugyanis rendkívüli álló-

képességet követel: Ariane mindhárom felvonásban végig 

a színen van, és a súlyos drámai passzázsoktól kezdve 

a bensőséges énekbeszédig a legkülönbözőbb énekstílu-

sokban és technikákban kell jelesen teljesítenie. A dajka 

szerepében a német Iris Vermillion kellemes mezzójával 

és vérbeli színészi vénájával méltán sorakozott fel Uhl 

mögé, a rövidebb szólamokban pedig a Kékszakállú hat 

korábbi asszonyát megformáló énekesnők ugyancsak dere-

kasan helytálltak. Loschky a librettó kínálta szűk lehetőségek 
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ellenére is megfelelő szabadságot engedett a férfi  

főszerepet alakító Wilfried Zelinkának, a Grazi Operaház 

sokoldalú basszistájának, aki meg is tett mindent, hogy 

a szadista figura titokzatos személyiségét hihetően állítsa 

elénk. A színpadképért és a kosztümökért felelős német 

látványtervező, Katrin Lea Tag a teljes színpadot uraló ferde 

és forgatható díszletben játszatta a szereplőket, ami segített 

abban, hogy néhol kifejezetten mozgalmassá változhasson 

az amúgy statikus cselekmény.  

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ismerte-e Bartók Dukas 

operáját, hiszen négy évvel később rukkolt elő saját 

Kékszakállújával – bár a bemutatóra csak 1918-ban került 

sor. De az sem ismert, hogy Puccini hallhatta-e az Ariane et 

Barbe-Bleuét? Ez inkább valószínűsíthető, mert befejezet-

len Turandotjának vissza-visszatérő vezérhangjai egyértel-

műen az Arianét idézik fel.

Zenetörténeti adalékként: a Dukas-opera bécsi premierjét 

1908-ban Alexander Zemlinsky vezényelte, majd hosszú 

generálpauza után 2005-ben Zürichben, aztán Frankfurt-

ban, 2011-ben Barcelonában, három éve pedig Strasbourg-

ban adták elő. Tény, hogy a darabot – fölöttébb érdemtele-

nül – alig játsszák a világban, ezért is tekinthető a grazi 

premier dicséretreméltó vállalkozásnak.  

A reimsi utazás című játékos drámáját (dramma giacoso) 

Rossini különleges alkalomra, X. Károly koronázásának 

fényes ünnepségére, 1825. májusának végére komponálta. 

„Kevés cselekmény virtuóz zenébe csomagolva” – hang-

súlyozza a grazi premiert rendező német Bernd Mottl, aki 

a darabot korábban színpadra álmodókkal szemben, 

librettóhű módon egy szállodában játszatta az operát. 

Ennél is fontosabb azonban a darabot átszövő európai 

gondolat vezéreszméje, amely 200 év múltán ma aktuáli-

sabb, mint valaha. Rossini zseniális előrelátással ugyanis 

megérezte, mennyire lényeges szerepe lehet a jövőben  

az eltérő tradíciókkal rendelkező európai nemzetek 

össze fogásának, az egyesült Európának, továbbá, hogy  

a különböző népeket a zene fűzheti igazán egymáshoz.

A Zur Goldene Lilie (Az arany liliomhoz) nevet viselő 

szállóban, a lotharingiai Plombieres-ben gyűlnek össze az 

ünnepélyes reimsi eseményen fellépni szándékozó, más-más 

országokból érkező átutazó énekesek, akiket az a hír sokkol, 

hogy nem állnak rendelkezésre a hintók elhúzására alkal mas 

lovak – ezért sajnos maradniuk kell. Ebből a váratlan 

helyzetből kovácsol aztán Rossini az opera történetben 

páratlan, parádésan szerkesztett tizennégy szólamú együt-

test (Verdi a Falstaffban tíz, Mozart a Figaro házasságában 

csupán kilenc szólamot egyesít). Mottl pedig a drámai 

szituációt egy kukta-edényhez hasonlítja, amelyben forr  

a víz, és közben folyamatosan emelkedik a belső nyomás. 

Így nő egyre erősebben a hisztéria is a darabban,  

de a sokféleképpen gondolkodó szereplők végül rájönnek, 

hogy nincs más megoldás: össze kell fogniuk a siker 

érdekében.

Az opera rendkívül szórakoztató jelenetek végtelen folya-

mát kínálja, érezhetően lubickol bennük a zeneszerző. 

Oksana Lyniv dirigens szerint Rossini remek érzékkel erősíti 

a zene ragyogását és humorát azzal, hogy több nagyegyüt-

tesben a kórust is a szólistákhoz kapcsolja. De az is gyakori 

a partitúrában, hogy amikor az egyik szereplő komoly 

témáról énekel, Rossini a zenekari szövetben – például 

a fúvósok szólamaiban, vagy éppen a vonósok apró 

akcentusai által – vicces kommentárokat fűz hozzá, 

egyértelműen érzékeltetve a szellemes iróniát.

Az opera csúcspontja a szükségből kovácsolt, rögtönzött 

minikoncert, a finálé, ahol a különböző európai nemzetek 

énekesei apró zenei csemegékkel mutatják be az országu-

kat. A rövid dalok lényegében versengenek egymással, a 

francia dal a német himnusszal, a jódlival megspékelt tiroli 

számmal, vagy a vérpezsdítő spanyol dallal. A bel canto 

talán legmarkánsabb itáliai komponistája azonban koránt-

sem úgy tekintett az operára, mint afféle könnyed szóra-

koztató darabra – sokkal inkább mint a társadalmi esemé-

nyek, gondolatok és érzések leheletfinom tükrére. Rossini 

máig titokzatos, hosszú időn át tartó alkotói csendjének 

megfejtésére is vállalkozott a műsorfüzetben a Grazi 

Operaház művészeti vezetője. Szerinte a zeneszerző 

korának társadalma olyan hatalmas változásokon ment át, 

amelyeket már lehetetlen volt az operákban ábrázolni és 

együtt integrálni. 

Fontos találkozásra került sor jóval később, 1860-ban 

Párizsban Rossini és Wagner között, akik többórás eszme-

cserét folytattak a műfaj jövőjéről. Wagner elragadtatással 

beszélt a Tell Vilmos és a Mózes című operákról, és rá-

mutatott a két Rossini-mű újításaira. A pesarói hattyú 

– idézi Lyniv – önironikusan kommentálta mindezt: „nem is 

tudtam, hogy már  a jövő zenéjét komponáltam volna!”  
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Az 1825-ös ősbemutató után még 

néhány alkalommal előadták A reimsi 

utazást, később azonban Rossini nem 

engedte műsorra tűzni kétségkívül 

leg eredetibb operáját. Csak az 

1980-as években adták elő ismét – 

azóta a mostanáig az Alberto Zedda 

által vezetett tekintélyes pesarói 

Rossini-fesztivál állandó műsordarab-

ja, ahol minden évben más fiatal 

tehet ségek mutatkoznak be az opera 

tíz fő-, illetve nyolc mellékszerepé-

ben. 

Grazban az ukrán Tetiana Miyus lírai 

szoprán énekelte a nagy énekegyüt-

tesből zeneileg kiemelkedő Corinna 

szólamát, akinek hárfán kísért két áriája, 

valamint a Cavaliere Belfiorét megtestesítő fehér orosz 

tenorral, Pavel Petrovval tolmácsolt duettje egyértelműen 

az előadás legvarázsosabb pillanatait jelentették. Mind 

énekesként, mind színészként kiválóan szerepelt a szlovák 

Peter Kellner, Lord Sidney megtestesítője, aki az idei 

Tagliavini énekverseny fő- és közönségdíját is elnyerte.  

(A basszista a győztesek grazi operaházi gálaestjén Leporello, 

Banquo és Mefisztó egy-egy áriájával bizonyította komoly 

nemzetközi karriert érdemlő sokoldalúságát és rendkívüli 

tehetségét.) A szerb származású Sonja Saric is kiemelkedő-

en teljesített Madama Cortese jelmezében, komoly csaló-

dás volt ugyanakkor Milos Bulajic Conte di Libenskofként. 

Kár, hogy a bonni születésű tenor nem tudott megbirkózni 

a nehéz szereppel, pedig Rossini ezt zsúfolta tele a leg-

bravúrosabb részekkel. A kórus és a zenekar viszont magas 

színvonalon teljesített, Oksana Lyniv pedig biztos kézzel 

fogta össze a produkciót – így aztán rájuk is hullott bőven  

a közönséget elborító konfettiesőből az opera végi zajos 

ünneplés közben.                

A két premier mellett kíváncsi voltam Verdi zavaros librettója 

ellenére rendkívül népszerű operájára, A trubadúrra is. 

Sokan idézik a darabbal kapcsolatban Enrico Caruso 

bonmot-ját, miszerint: „előadásához nincs szükség másra, 

csupán a világ négy legjobb énekesére.” Nem tudni, 

sikerült-e ezt korábban bárkinek is előteremtenie, minden-

esetre ezúttal nem ez volt a mérce. Tény azonban, hogy a 

kanadai mezzoszoprán, Nora Sourouzian Azucena-alakítása 

kiemelkedett a mezőnyből. Bár híres nyitóáriája még  

nem volt lehengerlő, a színészileg rendkívül szuggesztívan 

megformált elbeszélés így is magával ragadott,  

a Manrico-duettben pedig már szárnyalt a  mélységekben 

és magasságokban egyformán tündöklő hang, bizonyítva, 

hogy a kiváló énekesnő könnyedén győzi a regiszterváltáso-

kat. Jelenlétének intenzitása szerencsére a harmadik 

felvonásra is megmaradt – hiszen abban ugyancsak 

a cigányasszony az egyik főszereplő. Kiemelkedő produk ciót 

nyújtott a horvát Lana Kos is Leonóraként, és nem csalód-

tam a Luna gróf szerepét tolmácsoló Rodion Pogossovban 

sem. Bár alakításából hiányzott a szerephez megkövetelhető 

különös elegancia, az orosz énekes biztosan „hozta” a 

szólamát. A Grazi Operaház szólistája persze nem sorolható 

a legnagyobb Verdi-baritonok közé, hangja nélkülözi az 

ehhez szükséges dinamikát és fényt, az ominózus négyes-

ből mégsem ő, hanem a Manricóként bemutatkozó Diego 

Cavazzin tetszett legkevésbé. A karrierjét 2011-ben, jóval 

a negyvenen túl mantuai hercegként indító itáliai tenor 

ugyanis cseppet sem színpadi jelenség. Behúnyt szemmel 

mindez talán nem is zavart volna, de miután életkorban sem 

Leonóra szerelmesének, sem Azucena elképzelt fiának  

nem felelt meg, mackós, sokszor kifejezetten suta mozgása 

illúzióromboló volt. Bár tisztán intonált, és ráadásul  

olaszosan énekelt, hangjából mégis hiányzott a nagyok  

lebilincselő varázsa, s azt az érzést keltette, hogy csupán jó 

rutinnal imitálja a legendás tenorokat. 

Nem tudni, vajon miért helyezte a rendező a Biscayában 

és Aragóniában játszódó 15. századi történetet az 1930-as 

évekbe és a berlini táncpaloták és varieték keserédes 

világába. Talán, hogy közelebb hozza a mához. Ezért 

varázsolt például a német Ben Baur az eredeti librettóban 

korántsem főszerepet játszó Ferrandóból, Luna harcosából 

(Wilfried Zelinka mesteri alakításában) nárcisztikus varieté 

bosst, aki modern verziójában szinte végig jelen van 

a színen, konferál, táncol, szerepel, és közben keveri 

a cselekményszálakat. A legalapvetőbb emberi érzések, 

a szerelem, féltékenység, ez esetben Luna és Manrico 

egyazon hölgynek a kegyeiért folytatott élet-halál küzdelme, 

vagy éppen az Azucena cselekedeteit mélyen átitató 

gyűlölet persze bármilyen környezetben hitelesen  

ábrázolható. Legfeljebb az tűnhetett mulatságosnak, 

amikor az opera slágerszámát, a cigánykórust kánkánt járó 

görlök énekelték, akár a közelgő haláltáncot egy kitörni 

készülő vulkán tetején. 
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