
150 év? 500 év!
Operaház a Ringen

Operapremierek, ünnepi kiadványok, archív hang- és mozgóképfelvételek, 
tudományos rendezvények, az osztrák tartományi fővárosokban és  

25 európai nagyváros terein kivetített élő előadások egész sora…  
2018-19-es évadával a bécsi Operaház még nemzetközi szinten  

is kiemelkedően nagyszabású és sokrétű programsorozattal ünnepelte 
megnyitásának 150. évfordulóját. Írásunkat egy volt  

és egy jelenlegi intendáns, Ioan Holender és Dominique Meyer  
személyes gondolatai, emlékezései kerekítik ki.

Gyenge Enikő
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27GRAMOFON

A bécsi Operaház Ringstrassén álló épülete 1869. május 

25-én nyitotta meg kapuit Mozart Don Giovannijával, 

az ilyen nagy építkezéseknél megszokottnak tekinthető 

kisebb-nagyobb botrányokat követően. „Már maga a meg-

nyitás 1869-ben is inkább szenvedést hozott, mint örömöt.” 

– kezdte megemlékező írását a Kurier idei, május 19-i 

számában az Operaház korábbi igazgatója, Ioan Holender1. 

„A két építészt valósággal meghurcolta a sajtó és annak 

nyomán a közvélemény, egyikük összeomlott a kritikák 

súlya alatt. Mozart operájának megszólalása és az épület 

egyaránt parázs viták kereszttüzében állt – a Ház Mozarthoz 

túl nagynak, Meyerbeerhez viszont túl kicsinek ítéltetett.” 

Az 1850-es évek közepe táján született városrendezési 

tervek szerint az új Udvari Operaháznak Bécs modern 

városi ütőere, a Ringstrasse első és legfontosabb 

épületeként kellett megépülnie. Miután 1857-ben 

elbontották a régi városfalakat, 1860-ban kiírták 

az építészeti pályázatot 2500 férőhelyes páholy-

szerkezetű színházépület építésére, 1861-ben lezárták 

a pályázatot és kijelölték a bírálóbizottságot, a 35 

beérkezett pályamű közül győztest hirdettek, majd 

Ferenc József császár is jóváhagyta a terveket, még 

az év decemberében sor került az első kapavágásra. 

Az August Sicard von Sicardsburg és Eduard van der 

Nüll építész-belsőépítész páros elkezdhette a gigászi 

munkát. Az alap kőletételre 1863. május 20-án került 

sor, az alapító okiratot befalazták a kőbe, a ceremóniát 

Doppler Ferenc udvari operai karmester erre az 

alkalomra írt ünnepi dala kísérte. A munkát azonban 

csakhamar szakmai és eljárási konfliktusok és 

félreértések hátráltatták, így például az eredeti tervek 

ellenére az épület valamilyen okból a szokásos 

utcaszintnél mélyebbre került. „Hja, a megsüllyedt 

láda!” – emlegették a bécsiek. A híres-hírhedt 

újságíró, Ludwig Speidel2 maróan gúnyos sorokban 

jellemezte a történéseket: „A ház bájos díszeivel 

egészében oly nehézkesen áll a föld alá süppedve 

a helyén, mint egy éppen emésztő elefánt.”3  

A historizáló építészi koncepció is megkapta a magáét 

egy-egy gyorsan terjedő gúnyversben. Mindezek 

ellenére a munka haladt, van der Nüllhöz csakhamar 

csatlakozott az előcsarnok freskóit és a veranda 

csodálatos Varázsfuvola-képsorát jegyző Moritz von 

Schwindt. Schwindt megérte a Ház 1869. május 25-i 

ünnepélyes megnyitóját, de a két építésznek Kőmíves 

Kelemenné sorsa jutott: a régóta depresszióval 

küszködő van der Nüll 1868 áprilisában öngyilkos lett, 

von Sicardsburg pedig nem sokkal ezután szív-

rohamban hunyt el. A Staatsoper első igazgatója 

Franz v. Dingelstedt volt, a későbbiekben többek 

között G. Mahler, F. v. Weingartner, F. Schalk, 

R. Strauss, C. Krauss, K. Böhm, H. v. Karajan, L. Maazel 

ült az intendánsi székben.   

Holender, az operaház leghosszabb ideig (1992–2010) 

szolgáló legendás igazgatója ma is változatlan tűzzel és 

energiával dolgozik (rádióműsort vezet, énekversenyeken 

zsűrizik, operaházak tanácsadói felkéréseit vállalja el), 

az emlékezés jegyében hosszú intendánsi tevékenységéről, 

újításairól, az általa bevezetett „fél-staggione” rendszerről, 

megvalósult és megvalósulatlan terveiről mesélt. 

„A fél-staggione rendszert kényszer szülte. A bécsi opera 

(ahogy a budapesti is) tulajdonképpen repertórium- 

színházként a hét 7 napján hét különböző műsort játszik, 

vagyis játszana. De kénytelenek voltunk tömbösíteni, 

ugyanis a társulati énekesekhez egyre gyakrabban csatla-

koztak 1-2 előadásra vendégművészek, és a mai rendezé-

sek annyira bonyolultak, hogy lehetetlen volt egy kétórás 

próbával az új szereplőket beállítani. Az, hogy egy rendezés 

1937-től máig működjön, mint ahogy a Bohémélet Budapes-

ten, valóságos csoda, világritkaság! Úgy tudom, ez a világ 

legrégebben futó rendezése. Ma már egy színpadra állítás tól 

elvárják, hogy egyedi, modern, aktualitásokat tartalmazó 

alkotások legyenek, hogy ez jó-e vagy rossz, a közönség 

dolga eldönteni. Persze nemcsak az a kérdés, hogy mit, 

hanem, hogy kivel? Bécsben ma (Budapesttől eltérően) 

az énekesek 65%-a társulati tag, és szerény nézetem szerint 

ez az, ami egy ház stabilitását, minőségét adja. Büszke 

vagyok rá, hogy nálam kezdte karrierjét társulati tagként, 

havi fizetéssel több későbbi világsztár, mint Krasszimira 

Sztojanova, Nathalie Dessay, Michael Schade, Marcelo 

Alvarez. Egyébként rendszeresen jártam Budapestre magyar 

énekeseket hallgatni, és sokukat meg is tudtam hívni. 

Sok érdekes, humoros és szakmázós történetet tudnék 

mesélni például a csodálatos Házy Erzsébetről, aki sokat 

énekelt az általam akkoriban igazgatott Volksoperben. 

Pár szót még arról, hogy mit…? Megpróbáltam nyitni 

a Bécsben addig szinte nem létező (vagy inkább eltemetett) 

belcanto-repertórium, Bellini, Donizetti felé. Bizony nem kis 

ellenállásba ütköztem, a zenekar, a kritikusok és a közönség 

egy emberként ‘húzta az orrát’. Ma már csak nevetünk 

ezen, az Alvajáró, a Puritánok, a Szerelmi bájital, az Ezred 

lánya Bécsben és mindenhol a törzsrepertoárhoz tartoznak.  

A világon egyedül mi adtuk elő egyetlen évadban Wagner 

11 művét, a Rienzit is, ami megint éles kritikákat váltott ki 

a wagneriánusok és az anti-wagneriánusok oldaláról 

egyaránt, elsősorban a Rienzi miatt persze – ma már ezen 

is csak nevetünk. Elővettem Richard Strauss ritkábban 

játszott operáit is, hiszen micsoda kincsek ezek! És ma már 

minden komoly operaházban műsoron vannak. Halévy 

Zsidónője a mi rendezésünk révén (amit „bérbe” adtunk 

a Metnek és San Franciscónak, többek között) került vissza 

az operák népszerűségi listáira. Sok rendezésünket adtuk 

így kölcsön, ami nemcsak a befolyt pénz, hanem a jóhírünk 

miatt volt fontos tett. 50 évvel az ősbemutató után végre 

bemutattuk Bécsben a Peter Grimes-t (50 évet várni 



28 GRAMOFON

szégyenteljesen hosszú idő egy ilyen remekmű esetében), 

és 2006-ban újra megkínáltuk a bécsi közönséget honfitársa, 

Schönberg Mózes és Áronjával, ami meglepetésre 11-szer le 

tudott menni. Sokat tudnék mesélni. Gyakran volt részem 

a sajtó és a konzervatív közönség nem mindig jelképes 

‘fújolásában’, de nagyon remélem, hogy az idő engem 

igazol.

Hogy mire vagyok a legbüszkébb? Hogy sikerült megtörnöm 

az Operaház másik tabuját, a kizárólagos férfiuralmat 

a zenekarban. Ebben persze az amerikai turnéinkon átélt, 

zenekar elleni emberijogi demonstrációk is a segítségemre 

voltak. A legfőbb ellenérvet, hogy a női zenekari tagok 

szülési szabadságra mehetnek (és addig a férfikollégáknak 

kell többet dolgozniuk) mindig féloldalasnak éreztem, mivel 

a férfi zenekari tagoknak is jogukban állt hosszabb időre 

ún. Karenz-szabadságot kérni, amely jogukkal éltek is. 

Gondoltam, ha ez így van, első lépésként próbáljuk meg 

beszüntetni a férfiak szabadságolásait is. Hát igen, a zene-

karral nem tudtam a legfelhőtlenebb viszonyt kialakítani… 

De minden jó, ha jó a vége: ma már hölgyek is játszanak 

a zenekarban, nem ritkák a női karmesterek sem, kialakítot-

tunk női öltözőket, egyszóval megtört a jég.

De talán még ennél is fontosabb szívügyem volt a 

gyermek opera intézményének és repertóriumának kialakí-

tása. A kölni opera gyakorlata adta az ötletet, de ma már 

mindenütt a világon átérzik az ügy, a misszió égető szük-

ségszerűségét. Nem csak gyermekelőadások tartására 

gondoltam, az önmagában kevés lett volna: fel akartam 

kelteni a gyerekek olthatatlan kíváncsiságát az opera iránt. 

Az épület lapos tetejét sátortetővel fedettem le, ott tartottuk 

az előadásokat úgy, hogy a gyerekközönségnek fel kellett 

mennie gyalogosan az előcsarnokon, császári lépcsőn át 

a tetőre…! Ez a show egyik legfontosabb eleme volt, hiszen 

le akartam őket nyűgözni! És a gyerekek legalább annyira 

élvezték a háztúrát, mint magát az előadást, ez a kápráza-

tos épület önmagáért beszél, és minden várakozáson felül 

megtette a hatását.”

Dominique Meyer igazgatót (akivel a Gramofon 2018. őszi 

számában 8 éves intendánsi tevékenységét elemző interjút 

közöltünk) a nemzetközi szinten is kiemelkedően nagysza-

bású és sokrétű évfordulós programsorozat koncepciójáról 

kérdeztem. 

„Az eseménysort három gondolat köré rendeztük. Először 

is kitaláltuk az évforduló jelképes eseményeit – ezt jelentet-

te a Ház naptári születésnapján, május 25-én R. Strauss 

Az árnyék nélküli asszony című operájának premierje4. 

Mint tudjuk, Strauss 5 éven át (1919–1924) az opera 

igazgatója volt, és ő az a 20. századi zeneszerző, akitől 

a legtöbbet játszunk: operái több mint 3000-szer kerültek 

színpadra a Staatsoperben. Ráadásul az Árnyék nélküli 

asszonynak éppen Bécsben volt az ősbemutatója, és éppen 

100 évvel ezelőtt. Mi lehetne ennél tökéletesebb jelkép?”
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A Ház első ősbemutatója a korábban Pesten működő 
Doppler Ferenc Judithja volt (1870). Mind a hat 
Goldmark- opera első megszólalására e deszkákon 
került sor (A Sába királynője, 1875; Merlin, 1886; A házi 
tücsök, 1896; A hadifogoly, 1899; Götz von Berlichingen, 
1906; Téli rege, 1908), itt volt ifj. Johann Strauss Arany 
János szüzséjét felhasználó Pázmán lovagjának 
(1892), és Lehár Giuditta című operájának (1934) 
premierje. Massenet Werther (1892), Richard Strauss 
Ariadne Naxosz szigetén (1916) és Az árnyék nélküli 
asszony (1919) c. művei, továbbá a 20. század számos 
jelentős darabja is itt hangzottak el először: Zemlinsky 
Es war einmal… (1900), Schrecker Das Spielwerk und 
die Prinzessin (1913), Franz Schmidt Notre Dame 
(1914), Sztravinszkij Oedipus Rex (1928), Egon Wellesz 
Bakkánsnők (1931), Frank Martin A vihar (1956), 
Gottfried von Einem Az öreg hölgy látogatása (1971), 
Ármány és szerelem (1976), Alfred Schnittke Gesualdo 
(1995), hogy csak a legfontosabbakat említsük.

„A második vezérlő gondolatunk egy minden korábbinál 

jelentősebb és látványosabb nyitás volt: ablakokat akartunk 

nyitni és a falakat bontani, megismertetni a külvilággal az 

operaházat, hogy ne csak egy falakkal határolt épület és egy 

nemzeti jelképpé vált zárt intézmény legyen, hanem egy 

emberek által működtetett élő szervezet. Ezért szerveztük 

az ORF-en élőben közvetített szombat délelőtti matiné-

hangversenyt, amelyben az operaház számos oldaláról 

tudott bemutatkozni, többek között egy backstage-reality 

dokumentumfilmmel és egy másik TV-filmmel, a közremű-

ködő művészek és munkatársak sokaságát vonultatva fel. 

Fontosnak érzem, hogy Bécsnek, e zenét imádó városnak 

a lakói a sajátjuknak érezzék az operánkat: este kivonultunk 

a térre, ahova az eső ellenére is 10.000 ember jött el 

meghallgatni minket. A zenekar (operaházunk csodás 

zenekara, akik egyben a Bécsi Filharmonikusok) ez egyszer 

nem az árokban, hanem a felépített szabadtéri színpadon 

muzsikált, és énekesek csatlakoztak hozzájuk a szomszéd 

házak ablakaiból kiénekelve: látványként sem utolsó, bár 

hangtechnikailag nem volt egyszerű megvalósítani. Úgy 

tudjuk, ezt is több mint 1 millióan láthatták az ORF és az Arte 

tévécsatorna jóvoltából. Az évforduló hetében amúgy nagy 

adag operát kapott Bécsből a világ: például Moszkvában 

a Kreml melletti parkban felépítettük a Ház homlokzatát és 

óriás kivetítőn négy előadásunkat láthatta a mintegy 12 000 

érdeklődő, az interneten pedig további milliók.     

És végül a gyökerek. Bécsben sem Mozarttal kezdődött az 

operajátszás története, hanem 1498-ban, a Hofmusikkapelle 

megalakulásával. Az utókor feledékeny, ezért ezt a tényt 

időnként újra a figyelmébe kell ajánlanunk. Erről szól a 

2018. szeptemberi tudományos konferenciánk előadásait 

összefoglaló egyik legjelentősebb ünnepi kiadványunk, ami 

a bécsi operajátszás történetét dolgozza fel 864 oldalon – 

erre a könyvre személyesen is különösen büszke vagyok.”5

Bécs a zenei érdeklődésű III. Ferdinánd (1608–1657) 
császár és felesége, a mantuai Elenonora Gonzaga 
révén került szorosabb kapcsolatba az operával. 
1641-ben mutatták be Monteverdi Odüsszeusz 
hazatérése c. operájának bécsi változatát, amivel 
elkezdődött az olasz opera diadalmenete a 
császárvárosban. Monteverdi mellett Cavalli, Bertali, 
Caldara, Draghi, Cesti írtak kifejezetten a bécsi udvar 
számára, és a műfaj hihetetlen divatját jelzi, hogy 
maguk a császárok (III. Ferdinánd, I. Lipót, VI. Károly) 
is próbálkoztak komponálással. Nem gondolnánk, 
hogy az egyházzenészként és teoretikusként ismert 
Johann Joseph Fux (1660–1741) operaszerzőként is 
letette a névjegyét (Costanza e fortezza, 1723). 1760 
körül Gluck volt az, aki az olaszok által uralt műfajt 
komolyabb revízió alá vette, majd a zenei környezet 
polgárosodását jelzi a Mozart útját is meghatározó 
népi zenés játék, a Singspiel növekvő népszerűsége.

1 Ioan Holender (Temesvár, 1935) operaénekes, impresszárió, a bécsi Operaház 
(1992–2010) és a Volksoper (1992–1996) volt igazgatója. Szülővárosában mérnöki 
tanulmányokat folytatott, melyeket akkor kényszerült abbahagyni, amikor az 1956-os 
diákmegmozdulásokban való részvételéért kitiltották az ország összes egyeteméről. 
1959-ban Ausztriába emigrált, énektanulmányokba kezdett, majd 1966-tól a Starka 
színházi és operaügynökségnél kezdett dolgozni, amelyet később nemzetközileg 
ismert menedzserirodává fejlesztett. 1988-tól Eberhard Waechter igazgatósága alatt 
a bécsi Operaház és a Volksoper titkára volt, majd Waechter halála után 1992 áprilisa 
és 2010 augusztusa között a Staatsoper igazgatójaként működött. 2007-2015 között 
a bukaresti Enescu-fesztivál és verseny művészeti vezetője, a bécsi és kremsi 
egyetemek oktatója, számos énekverseny zsűritagja, a Metropolitan Opera és a tokiói 
Tavaszi Fesztivál művészeti tanácsadója. (www.holender.at)

2 Ludwig Speidel (1830–1906), író, ismert színi- irodalmi- és operakritikus.
3 „Das Haus liegt bei den reizendsten Einzelheiten als Ganzes so schwer und in der Erde 

sinkend auf seinem Platze, wie ein in der Verdauung liegender Elefant.” Idézve:  
140 Jahre Haus am Ring, Wiener Staatsoper, 2009, 8. o.

4 A premiert Christian Thielemann vezényelte, a főbb szerepekben Stephen Gould, 
Camilla Nylund, Evelyn Herlitzius, Wolfgang Koch, Nina Stemme volt hallható. 
(Az 1919-es ősbemutatón debütált Bécsben a később ragyogó karriert befutó magyar 
származású szoprán, Félicie Hüni-Mihacsek.)

5 Az évfordulón megjelent számos ünnepi kiadványról (könyvek, CD-k, DVD-k) lásd: 
https://www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper/aktuelles/150-jahre/A
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