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Gianni Schicchi, Mario és a varázsló – próbafotók (fotó: Szabadi Péter)
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Puccini és Vajda közös estéje

Giacomo Puccini (18581924) a klasszikus olasz opera átvezetője a zenei modernitásba, Vajda

János (1949) pedig ennek az egyetemes átvezető gesztusnak legtekintélyesebb magyar folytatója.

Puccini az olasz modernitás zenei világának képviselőjeként merész magabiztossággal alkotja meg a

klasszikus opera görbetükrét a Gianni Schicchiben, Vajda pedigMario és a varázslójával már az opera

posztmodernista távlatait nyitja meg. (A Puccinilibrettó Dantéig, a Vajdáé Thomas Mannig nyúl

vissza.)

Schicchi és Cipolla egyaránt imposztorok. Környezetük mind átfogóbb manipulálásával kíván

nak jogtalan előnyökhöz jutni. Így előlegezik meg a 20. század nagy hatalmi mániákusait, akik tuda

tosan próbáltak mély sebet ejteni az ember erkölcsi épségén.

Különösen szerencsés a két zenemű színpadi egymás mellett állása befogadástörténeti szempont

ból. Esetükben metszi egymást a modern és a posztmodern historikusironikus önreflexiójának ér

tékhorizontja – egy olyan magatartásmodell érvényességének közös tagadásában, amely megkérdő

jelezte a keresztény kultúra szolidaritás eszményét. Ezzel is példázva, hogyan mozdulhat el a korszerű

zeneművészet mind hangsúlyosabb erkölcsi önismeretének igénye a ,,történőmegértés” felé, egy új,

a hangzásbeliség és a narrativitás összefüggését átértelmező operaesztétika jegyében.

Kereskényi Hajnal
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Gianni Schicchi

Keletkezés: 191718

Ősbemutató: New York, Metropolitan Opera, 1918. december 14.

Puccini 1912ben, Párizsban látta Didier Gold egyfelvonásos színművét, a La houppelandeot (A

köpeny), és azonnal elhatározta, hogy megzenésíti az igen erőteljes drámát. 1913ban megállapodást

kötött Golddal (akinek a művét végül Giuseppe Adami formálta operaszövegkönyvvé), de úgy érez

te, hogy ezt a ,,vérfoltos” szöveget olyan operákkal kell társítani, amelyek ,,kontrasztot alkotnak ve

le”. A megoldás egy 29 éves színműírótól, Giovacchino Forzanótól érkezett, aki felajánlotta, hogy a

darabot egy érzelmes tragédiával és egy vígjátékkal egészíti ki triptichonná. Puccini szerfölött meg

örült a gondolatnak, és megrendelte Forzanótól az Angelica nővér szövegkönyvét (Forzano saját elbe

széléséből), valamint Dante Poklából a Harmincadik ének alapján írt librettót a Gianni Schicchihez.

Számos halasztás után a komponista végre 1915ben dolgozni kezdett A köpenyen, a Gianni Schicchi

utolsó oldalait pedig röviddel a Triptichon 1915ös, metropolitanbeli premierje előtt írta meg.

A darab pompásan indul: a szereplők és a zenekar sóhajtozva és zokogva gyászolják a halott Bu

osót, majd egy pillanat alatt megváltozik a hangulat, mihelyt említés történik a végrendelet valószí

nű tartalmáról. Jellegzetesen olyan operáról van szó, amely gyorstüzelő jelenetek sorából épül fel. (...)

Gianni Schicchi komikus fecsegése és monológjai a buffahagyomány legjobb példái Donizetti Don Pas

qualéja óta.

(Boyden, Matthew: Az opera kézikönyve, Park Könyvkiadó, Bp. 2009. 383)
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Mario és a varázsló

Keletkezés: 198385

Ősbemutató: Budapest, Magyar Állami Operaház, 1988. január 30.

Bókkon Gábor szövegkönyve híven követi Thomas Mann 1929es elbeszélését, azonban sűríti a

cselekményt, így rendkívül feszes, kitérőktől mentes drámai szerkezet jön létre. Az egyfelvonásos ope

ra cselekménye hatalmas crescendót alkot, amelyben egyre erősebb hatások követik egymást, és amely

egyenes vonalban jut el a tragikus végkifejletig. Ezzel párhuzamosan a zenében egy másik, látszólag

ellentétes irányú mozgás zajlik: az opera zenei nyelve – stiláris értelemben ugyanis épp ilyen egyenes

vonalban halad visszafelé az időben. Az első jelenet szabad tizenkétfokúsága, atonális zenei közege

még megfelel a történet reális idejének: Olaszországban járunk, a 20. század első felében. Ahogy azon

ban előrehalad a történet, Vajda egyre régiesebb, egyre romantikusabb idiómákat idéz fel. A táncjele

netben keringőt ír, amely azután foxtrottra vált, Cipolla és Mario ,,szerelmi jelenetéhez” pedig

romantikus dallam és harmóniavilágot társít.

Ahogy halad előre a darab, és a zene nyelve a közönség számára egyre ismerősebbé, egyre köz

vetlenebbé válik, úgy von be minket a zeneszerző egyre jobban a mű belső világába. Mindez remekül

érzékelteti Cipolla delejes hatását: a zeneszerző – második Cipollaként – hasonlóképpen ,,varázsol el”

bennünket, mint ahogyan a történetbeli bűvész Torre di Venere közönségét.

(Boyden, Matthew: Az opera kézikönyve, Park Könyvkiadó, Bp. 2009. 596)
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Kovács István 1972ben született. Zenei tanulmá

nyait Schulcz Katalin, Polgár László és Sherman

Lowe irányításával végezte.

1997 és 1999 között díjazottja volt a grazi Schu

bert és a XX. század zenéje elnevezésű verseny

nek, majd a barcelonai Francesco Vinas, a

müncheni ARD és a salzburgi Mozart énekverse

nyeknek. 2004ben Lisztdíjjal tüntették ki.

Koncerténekesként fellépett többek között az Iz

raeli Filharmonikus Zenekarral, a lipcsei Ge

wandhaus Zenekarral, a milanói Orchestra

Verdivel, a budapesti, müncheni, hamburgi és

stuttgarti rádiózenekarokkal.

1997 és 2007 között a Magyar Állami Operaház

színpadán A sevillai borbélyban Basiliót, A varázs

fuvolában Sarastrót, a Rigolettóban Sparafucilét, a

Cosi fan tutteban Guglielmót, a Lammermoori Lu

ciában Raimondót és a Karnyóné házasságában

Kuruzst alakította.

Az 19992000es évadban öt szerepben lépett fel

a Teatro Regio di Torino színpadán, így Father
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Trulove – Stravinsky: The rakes progress; A kapi

tány – Gurlitt: Wozzeck; Haly – Rossini: Olasz nő

Algírban és Raimondo – Donizetti: Lammermoori

Lucia.

20002001ben a Strassburgi Opera du Rhin szer

ződtette Publio szerepére Mozart: La Clemenza di

Tito című operájában, illetve Cesti Il Tito című mű

vében Apollonio alakítására William Christie ze

nei vezetésével.

20012002ben a Frankfurt am Main Oper színpa

dán játszotta Angelottit a Toscában és Nummer

Vöt Henze: Das Verratene Meer címűművében.

2003ban Don Giovanni szerepében lépett fel a

Miskolci Operafesztiválon, Timur szerepében de

bütált a berlini Staatsoper Unter den Lindenben

és Selim szerepét énekelte St. Moritzban.

20042005ben újra meghívást kapott a berlini

Staatsoper Unter den Lindenbe. A palermói Te

atro Massimóban énekelte Bartók A kékszakállú

herceg várának címszerepét és Monstrét Ibert:

Persée et Andromede című operájában. 2004ben az

MTV A kékszakállú herceg vára című operafilmjé

ben a főszerepet alakította.

20072010 között Sarastro szerepével fellépett Ró

mában, A kékszakállú herceg várával a bolognai

Teatro Communaleban és Lord Sidney szerepé

vel többek között Avignon, Reims, Toulouse,

Marseille és Bordeaux operaházaiban. 2010ben

Verdi Attila című operájának címszerepét énekel

te Aquileában, és ugyancsak a főszerepet alakí

totta Rossini: Maometto II. című művében az I.

Isztambuli Operafesztivál nyitóelőadásán.

2011ben A kékszakállú herceg várával lépett fel

Dortmundban Fischer Ivánnal és a Budapesti

Fesztiválzenekarral (BFZ). Budapesten idén

Mendelssohn: Éliás oratóriumának címszerepében

láthatta a közönség.
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KOLOZ SVÁR I MAGYAR OP E RA

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi
Opera egy felvonásban

Szövegkönyv: Dante nyomán Giovacchino Forzano

Vezényel: Selmeczi György, Kulcsár Szabolcs

Szereplők:

Gianni Schicchi ............... Sándor Árpád

Lauretta ............................ Kele Brigitta

Zita .................................... Veress Orsolya

Rinuccio ........................... Pataki Adorján

Gherardo .......................... Laczkó V. Róbert

Nella ................................. Covacinschi Yolanda

Gherardina ....................... Egyed Apollónia

Betto .................................. Sziklavári Szilárd

Simone .............................. Szilágyi János

Marco ................................ Naphegyi Béla

La Ciesca .......................... Molnár Mária

Maestro Spinelloccio ...... Ádám János

Amantio di Nicolao ........ Veress László

Pinellino ........................... Kovács Ferenc

Guccio ............................... Rigmányi István

Díszlettervező:

Witlinger Margit, Venczel Attila

Jelmeztervező: Kiss Zsuzsa

Karigazgató: Kulcsár Szabolcs

Hangversenymester:

Barabás Sándor, Ferenczi Endre

Ügyelő: Venczel Péter

Súgó: Mátyás Mária

Hero Lupescu rendezését (1987) rekonstruálta

Gombár Annamária
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Vajda János

Mario és a varázsló

Opera egy felvonásban

Szövegkönyv: Thomas Mann nyomán Bókkon Gábor

Vezényel: Selmeczi György, Kulcsár Szabolcs

Szereplők:

Cipolla .............................. Kovács István

Mario ................................ Vatány Zsolt

Angiolieriné ..................... Hary Judit

Angiolieri ......................... Veress László

Gyapjúinges

fiatalember ....................... Maneszes Márton

Római úr ........................... Szilágyi János

Közreműködik

a Kolozsvári Magyar Opera énekkara

Díszlettervező:

Witlinger Margit, Venczel Attila

Jelmeztervező: Kiss Zsuzsa

Karigazgató: Kulcsár Szabolcs

Hangversenymester:

Barabás Sándor, Ferenczi Endre

Ügyelő: Venczel Péter

Súgó: Mátyás Mária

Békés András rendezését (1990) rekonstruálta

Gombár Annamária
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BEMUTATÓ ELŐADÁS: 2011. 06. 09., 18.30 óra


