
Bregenz varázsa

Ausztria legnyugatabbra fekvő nagyvárosa nyaranta tízezreket vonz 
klasszikus zenei kínálatával, és, ha művészi színvonalban és program
választékban Bregenz nem is tud mindig versenyre kelni Salzburggal,  

a varázslatos Bodenitó Európa egyik legszebb szabadtéri miliőjét 
kínálja az operaprodukciók számára. A Seebühnén (tószínpadon) idén  

27 alkalommal játszották Verdi Rigolettóját, amely műsoron marad 
2020ban is, nyilván a méreteiben impozáns,  

már önmagában publikumcsalogató kulissza miatt is.

Lindner András
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A tószínpad 119 lucfenyőből, illetve acélból készített 

cölöpön áll, amelyek hat méter mélyen vannak beágyazva 

a tó alján. A szemet már első pillanatban magához vonzó 

grandiózus Rigoletto-fej 13 és fél méter magas, fültől fülig 

pedig 11,3 méter széles, és csupán a szemgolyók átmérője 

2,7 méter. De impozáns a fej súlya is a maga 35 tonnájával, 

ami az alépítménnyel együtt 140 tonnát nyom. A fejben öt 

hangszóró is helyet kapott. Abszolút élethűvé azonban 

az tette, hogy minden irányba képes elfordulni, és a legfon-

tosabb mimikák megjelenítésére is alkalmas. Ha kellett, 

nevetett, vagy éppen sírt. Az opera súlyos drámai jelenetei-

ben elveszítette a szemgolyóit, az orra is megcsonkult, 

fogai kihullottak, és a darab végére halotti koponyává 

változott.

A díszletcsoport baloldalát elfoglaló „Lindau-kéz” mozgatása 

nagyjából megfelelt az emberi kéz mozgásának, mérete 

a csuklótól a középső ujj hegyéig 11 és fél métert tett ki, 

és a mutatóujjban két hangszóródoboz is be volt építve. 

A hatalmas gallér pedig játszóterület lett: egy stabil részből, 

illetve mozgatható, a „Bregenz kéz”-re telepített léggömb-

ből állt. A ballon átmérője kereken 13 métert tett ki és 

összesen 1300 köbméter héliummal volt feltöltve. Lényeges 

követelmény Bregenzben, hogy a díszletelemek képesek 

legyenek ellenállni a szélsőséges időjárásnak, a viharos 

szélnek éppúgy, mint a nyári zivatarzuhatagoknak, vagy 

éppen a télen beköszöntő félméteres hónak  

és -20 Celsiusnak. Ezért itt csak a „szendvicsépítészet” 

jöhet szóba, a belül acél, kívül fa-megoldás, a nem túl 

nehéz, mégis masszív, a hatalmas erejű széllel is megbirkózó 

elemek használata. 

A leginkább filmjeiről elhíresült német rendező, Philipp 

Stölzl Heike Vollmerrel karöltve álmodta a Seebühnére 

a népszerű Verdi-operát, de a reneszánsz miliő helyett 

a cirkusz világába helyezte az udvari bolond Rigoletto 

tragikus történetét. Stölzl végig látványos és rendkívül 

mozgalmas showt rendezett, a cselekményt pergőn, szünet 

nélkül több mint két órán át tálalva. A zenekar persze 

nem szabadtéren, hanem a közeli Festspielhaus épületében 

kapott helyet, védve a bolond időjárás minden szeszélyétől, 

és a dirigens, Enrique Mazzola feladata volt összekapcsolni 

a zenészeket az énekesekkel. Különös szokásrend ezen 

a salzburgi mintára ugyancsak Ünnepi Játékoknak titulált 

fesztiválon, hogy egy átlagos szemerkélő eső miatt sosem 

szakítják meg az előadásokat. Erre csak akkor kerül sor, 

ha dörög és villámlik. A sokszor nyaranta is hűvös éjszakák 

miatt elkél viszont egy kabát, pulóver, vagy komolyabb 

vízálló köpeny, ezért Glyndebourne-nal vagy Salzburggal 

ellentétben itt nincs dress code. Ettől függetlenül több 

nézőt is láttam elegáns ruhakölteményekben és ünnepélyes 

sötét öltözetben.
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A Rigolettót három szereposztásban játszották, és közülük 

is kiemelkedett a premier nemzetközi énekesi gárdája 

a francia Melissa Petit-vel (Gilda), az amerikai Stephen 

Costellóval (Herceg/Cirkuszigazgató), a bolgár Vlagyimir 

Sztojanovval (Rigoletto) és a magyar Sebestyén Miklóssal 

(Sparafucile). Az általam élőben látott második csapat 

sajnos elmaradt tőlük. Szerencsére az ORF leadta  

a bemutatót, így alkalmam volt összevetni a kettőt. Miközben 

a francia szoprán magabiztosan uralta a Gilda-ária magas-

ságait, a második gárdás orosz Jekatyerina Szadovnyikova 

énekéről ez már nem volt elmondható, a koloratúrszólam 

csúcshangját például elhagyta, igaz, a duettekben azért 

kellően helytállt. A már világszerte ünnepelt tenorista, 

Costello partneréhez hasonlóan a kellő eleganciával 

könnyedén birtokolta saját megerőltető szólamát, míg 

Szergej Romanovszkijnak néhol érezhetően erőlködnie 

kellett, pedig az ő technikája Rossini-szerepekben is jól 

érvényesül. A második szereposztásból ő volt számomra 

a leginkább meggyőző a főszereplők közül. A címszerep-

ben a norvég Yngve Soberg csalódást keltett: zavart, hogy 

már az első áriájában, a „Pari siamo” monológban néhol 

hamisan intonált, de méginkább az, hogy szinte végig 

unottan, a kívánt drámaiság nélkül tolmácsolta a szólamát. 

Sztojanov legalább érezhetően átélte, amit énekelt.  

Igaz, egyikük sem „Verdi-bariton”, ahhoz ugyanis a szép 

mélységek birtoklásán túl a magas hangok fényes meg-

szólaltatására is szükség van.

Míg a rendezői lelemények közül Melissa Petit vállalta 

a merészen bátor, 15 méteres magasságba emelkedő 

léggömbös utazást is a pazarul tolmácsolt nagyária közben, 

az orosz szoprán erre már nem volt hajlandó, és az elrablási 

jelenet sem ugyanúgy zajlott a két estén. A premieren 

ugyanis még kifejezetten élethűnek és kellően drámainak 

hatott Gilda elkábítása és elhurcolása, Szadovnyikovával 

viszont már majdhogynem mulatságos volt, amit a cirkuszi 

majomnak öltözött statiszta művelt. 

Az opera legnépszerűbb áriáját, a „La donna é mobile”-t 

a tenorista ezúttal a nyaktól köldökig csüngő mellekkel 

ellátott, marionettbábuként mozgatott négy örömlány 

balettje közben tolmácsolta. Verdi jól ráérzett arra, hogy 

ez a rövid, fülbemászó ária nyomban sláger lesz.  

Nem véletlen, hogy a legenda szerint az 1851-es ős-

bemutató előtt a következőkre kérte a herceg szerepét 

tolmácsoló Raffaele Miratét: „Add a becsületszavad, hogy 

ezt a cantilénát nem dúdolod, nem zümmögöd és még 

csak nem is fütyülöd odahaza, egyszóval a bemutatóig nem 

hallhatja senki.” Az ária kottáját is csupán néhány nappal 

a premier előtt nyújtotta át az énekesnek.

Az operát bevezető Kesztyűáriát a hatalmas Rigoletto-fej 

nyitott szájában állva tolmácsolta a tenor, miközben 

Ceprano grófnénak tette a szépet. Fontos szerephez jutott 

a rendezésben a már említett Lindau-kéz is, amely, ha 

kellett, biztonságos búvóhelyként szolgált Gilda számára, 

képileg is jelezve, mennyire félti egyetlen gyermekét 

az apja. A kéz kinyílt, majd bezáródott, de hídként is szolgált 

a fejhez. Még a luftballonnak is adott szerepet Stölzl: 

Rigoletto sokszor jelent meg a színen kezében kis lufit 

tartva. Talán a szabadságot, vagy a kézzel fogott biztonságot 

jelentette számára? Végül elengedte, és Marullo udvaronc 

nyomban szét is pukkasztotta.

A premieren tapasztalt kisebb zökkenők után már jól 

vizsgázott a Bregenz Open Acoustics 2005 óta működő 

akusztikus rendszerének modernizált változata, a BOA 2.0, 

a korszerű technológián alapuló keverőpult, mert szinte 

kifogástalan lett az összhangzás, és a zenekar már a máso-

dik szereposztás esetén sem nyomta el az énekesek 

hangját. 

Az évad másik operaprodukciója Jules Massenet  

öt felvonásos heroikus komédiája volt, a francia nyelven, 

Henri Cain librettójára komponált Don Quichotte, melyet 

a Festspielhausban állítottak színpadra. A búsképű lovag és 

hűséges kísérőjének története évszázadok óta nemcsak 

az irodalomban van jelen, hanem a komolyzenében, 

musicalekben, filmekben is, miközben kalandjaik tetemes 

átalakuláson mennek keresztül, és messze eltávolodnak 

Miguel de Cervantes alapregényétől. Ez történt Massenet 

operájában is, a neves francia rendező, Mariame Clément, 

valamint a színpadi és jelmeztervekért felelős német Julia 

Hansen ugyanis izgalmas időutazásra vitték főhőseiket. 

Először még egy spanyol középkori vidéki miliőben láttuk 

Dulcineát, aki a lovag zavaros elméjében nyomban kívánatos 

nővé változik, igaz, az is világossá válik, hogy fellobbanó 

szerelme a nő iránt nem több, mint puszta illúzió. Aztán 

komikus jelenetek sorát láttuk, például, amikor a frissen 

borotvált Don Quichotte egy modern fürdőszobában 

harcol a szélmalom ellen, amit egy ventilátor jelképez, 

miközben kardját egy kefe, pajzsát pedig a WC fedele.

A lovag elindul, hogy az imádottjától elrabolt ékszert 

visszaszerezze és elhozza a nőnek. Találkozik is a vagány 

utcagyerekekkel, akiket supermanes trikójában próbál 

megfélemlíteni. Harcba bocsátkozik velük, de még mielőtt 

legyűrné a túlerő, imádkozni kezd, ami olyannyira meghatja 

a rossz fiúkat, hogy nemcsak odaadják neki az elrabolt 

szajrét – azaz az ominózus ékszert –, hanem le is térdelnek 

a lábai elé, dicsőítik és áldásáért könyörögnek. Ez a radikális 

fordulat – említi a rendező a műsorfüzetben – nemcsak 

hihetetlen, hanem ellentmond a regénynek is. Ott a mesélő 

ugyanis átvezet bennünket az „objektív” realitáson, és a fő-

hős torzított érzékelésén, Don Quichotte ugyanis hisz 

abban, hogy képes hőstetteket is véghezvinni. Az operában 

viszont már nem tartjuk hihetőnek a történteket: mindez 

egyedül hősünk képzeletében van jelen. Aztán egy mai 

irodában folytatódott a történet, ahol a gyáva főhős 

házassági ajánlatot tesz a minden férfi kolléga által agyon-
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rajongott irodavezető hölgynek (Dulcineának), és átadja 

neki a visszaszerzett nyakláncot. Ő azonban kineveti.

Az opera nem tartozik az állandóan műsoron tartott darabok 

közé, pedig zenéje Massenet sokat játszott Wertherje mellé 

is emelhetné. Még a címszerepet elsőként megformáló 

Fjodor Saljapin sem tudta az állandó repertoár részévé 

tenni. A Metropolitanben 1926-ban mutatták be, Saljapin 

mellett Giuseppe de Luca és Florence Eaton szereplésével. 

A teljes opera lemezen először a belgrádi opera előadásá-

ban jelent meg, a címszerepben Miroslav Čangalović-tyal. 

De a legendás főhőst később más híres basszisták is 

megformálták, köztük Nyikolaj Gyaurov és Samuel Ramey.

Partitúrája a finom közjátékokkal rendkívül gazdag, sok 

színben játszik. Jelen van benne a spanyol kolorit, leg-

inkább az első és a negyedik felvonásban, amikor a nő, 

Dulcinea áll a középpontban. De sok helyen rejteget a zene 

fanyar humort is – meséli Mariame Clément –, mint ahogy 

bizonyos zenei részletek vallásos érzéseket is kiválthatnak 

a hallgatóban. Ilyen például Don Quichotte áriája a harmadik 

felvonásban, ahol az énekhangot orgonakíséret teszi 

fölöttébb ünnepélyessé, illetve a fúgával induló ötödik 

felvonás néhány megható pillanata.

Figyelmet érdemel Sancho Panza személyiségének 

fokozatos átalakulása is. Az opera elején még gyávának 

látjuk, ráadásul cseppet sem nagyvonalúnak. Talán Leporello 

távoli rokonának mondhatnánk, mert áriájában visszacseng 

a híres Regiszterária. Személye aztán egyre inkább hősiessé 

válik, a záróképben viszont erősen elérzékenyül, és meg-

rendül ura halálától. Clément szerint más operahősök is 

sírni kezdenek hasonló esetben, például Rodolphe Mimi 

halálakor, de egy férfi sem hatódik meg olyan mélyen, mint 

Sancho ebben az operában. Mi pedig egy „színház a szín-

házban” jelenetben látjuk az elkeseredett főhőst egy fának 

támaszkodva szolgája mellett meghalni, miközben Dulcinea 

is távozik a színről, a Festspielhaus lépcsőin át a közönség 

sorai között lépdelve. Saljapin és Gyaurov után ezúttal Bretz 

Gábor keltette életre a legendás lovagot, és mind énekesi, 

mind színészi alakítását hosszas ünneplés fogadta, többen 

pedig kiváló francia kiejtését is kiemelték. De osztozott 

a sikerben a Sanchót megformáló brit David Stout, valamint 

a női főszerepben az orosz mezzo, Anna Gorjacsova is. 

További dicséret illetheti az izraeli karmester, Daniel Cohen 

által dirigált Bécsi Szimfonikusokat és a Prágai Filharmónia 

Énekkarát Lukás Vasilek betanításában.

Az operaesteket zenekari koncertek egészítették ki  

Bregenzben, hogy így emeljék első számú főszereplővé 

a Bécsi Szimfonikusokat. A karrierjét a Bajor Állami Operánál 

kezdő, 2012-től pedig a zürichi operaház főzene-

igazgatójaként, majd jövő évtől már a firenzei Opera 

zeneigazgatójaként tevékenykedő Fabio Luisi Verdi  

Requiemjét dirigálta, és megrendítő pillanatokkal is meg-

ajándékozta a Festspielhaus hallgatóságát. Ilyen volt 

például a „Dies irae” tétel „Rex tremendae”, illetve  

„Lacrymosa dies illa” részlete, vagy „Libera me” tétel. 

Bernhard Shaw Verdi legnagyobb operájának titulálta 

a művet, Hans von Bülow pedig operának „egyházi köntös-

ben”. A római katolikus liturgia szövegét követő héttételes 

halotti mise megírására Rossini, illetve Manzoni halála 

indította a komponistát. 

A Requiemben a Játékok három operaszólistája is fellépett, 

és számomra ezúttal Bretz Gábor, valamint Anna Gorjacsova 

éneke tűnt a legstílusosabbnak. De Romanovszkij is jól 

illeszkedett az együttesbe a tenorszóló kellően átélt 

megformálásával, az uruguay-i szoprán, a művet már 

a moszkvai Bolsojban is éneklő Maria José Siri is kiválóan 

helytállt a záró áriában. Az előadói gárda talán legbiztosabb 

tartópillérének azonban az operákban ugyancsak jeleskedő 

prágai kórus bizonyult, Luisi pedig végig biztos kézzel fogta 

össze a hatalmas apparátust.
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