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1. Bevezetés  

 

A Salzburgi Ünnepi Játékok Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250. évfordulója 

alkalmából bemutatta Mozart 22 címmel a zeneszerzőnek majdnem az összes színpadi 

művét. Ez a Mozart 22 címet viselő (röviden M22) eseménysorozat 2006. július 24. és 

augusztus 31. között valósult meg, azaz körülbelül hat hét leforgása alatt színre vitték a 

komponista (1756-1791) különböző műfajú, ifjú- és érettkori, akár csak 

fragmentumként fennmaradt színpadi darabjait: operáit, Singspieljeit, drámai 

oratóriumait stb., azt állítva, hogy ez a zeneszerző összes színpadi műve.
1
 

Mozart rendkívüli általános népszerűsége és zenei nagysága folytán a hozzá kapcsolódó 

ünnepek mindig hangsúlyosak. Ennek megfelelően a 2006-os Mozart-év alkalmából az 

elementáris tehetségű komponista tiszteletére szintén számos helyen emlékévet 

tartottak. A különböző intézmények és művészek Magyarországon is rengeteg kulturális 

eseménnyel hódoltak a zeneszerzőnek. A máig érzékelhető Mozart-operajátszás 

virágzásából is következik, hogy a megemlékezések során számos esetben a zeneszerző 

színpadi műveit állították a középpontba. 

Ekkor valósult meg Magyarországon az addigra már évek óta tervezett, de mindig 

elhalasztott Mozart-maraton, vagyis a Kovalik Balázs rendezte Da Ponte-operák 

trilógiaszerű bemutatása
2
 Oberfrank Péter karmesterrel a Budapesti Tavaszi Fesztivál 

keretében. Egy évvel a Mozart-év előtt bemutatták a töredékesen maradt A kairói ludat,
3
 

Gyöngyösi Levente kiegészítésével a budapesti Művészetek Palotájában. Ugyanígy 

2005-ben megjelent a Mozart-összkiadás 170 darab CD-n,
4
 továbbá 2006-ban a Bartók 

Rádió leadta a szerző összes művét. 

A Stiftung Mozarteum Salzburg (Salzburgi Mozarteum Alapítvány) a teljes Mozart-

életművet (kották, szövegkönyvek, levelezések) tartalmazó Digitale Mozart-Edition 

                                                           
1
 Mozart színpadi műveiről szóló rövid leírást, illetve egy azt összefoglaló táblázatot ld. az 1. 

mellékletben. 
2

 Kovalik Balázs: Mozart-maraton (Figaro házassága, Così fan tutte, Don Giovanni). (Karmester 

Oberfrank Péter) Budapest, Millenáris Teátrum, 2006. március 19., 20., 21., 26. 
3
 Wolfgang Amadeus Mozart, Gyöngyösi Levente: A kairói lúd. (karmester Vashegyi György) Budapest, 

Művészetek Palotája, 2005. november 13. 
4
 Wolfgang Amadeus Mozart: Complete Works. Mozart Edition, CD, 2005. 
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kiadáson belül 2006-ban digitálisan megjelentette a Neue Mozart-Ausgabe, azaz Új 

Mozart-kiadás
5
 bárki számára elérhető kottakiadását. 

Kenneth Branagh szintén 2006-ban rendezte meg A varázsfuvola-filmjét. Az egyébként 

is végtelennek tűnő, Mozartról szóló szekunder irodalom sora pedig további jelentős és 

nagyvonalú munkákkal bővült ebben az időszakban,
6
 Magyarországon ekkor jelent meg 

a Maynard Solomon-féle Mozart című részletes és alapos monográfia
7
 és a Mozart-

operákat áttekintő David Cairns által írt Mozart és operái
8
 című könyv. 

Ebben a kulturális kontextusban a Salzburgi Ünnepi Játékok (német nevén Salzburger 

Festspiele) Mozartnak a színpadi műveit emeli ki, azok színrevitelével emlékezik meg a 

szerzőről. Az Ünnepi Játékok akkori intendánsa és egyben a Mozart 22 ötletgazdája, 

Peter Ruzicka a gigantikus projekttel kapcsolatban a hely- és időtényezőt emeli ki mint 

magától értetődő, legalapvetőbb szempontot:  

„A koncepció, hogy a 2006-os Mozart-évben 22 operát és operafragmentumot 

bemutassanak a Salzburgi Ünnepi Játékokon, logisztikailag bonyolult, dramaturgiailag 

azonban semmiképp sem volt az. Hol és mikor, ha nem ott és akkor? Ez volt […] Peter 

Ruzickának az ésszerű válasza, és ezzel az időfaktort helyezte minden elé, amiben igaza 

is lett: az alkalom, hogy Mozart összes színpadi művét azok összefüggésében 

megmutassák, nem fog egyhamar újra eljönni […]” 
9
 

 

Azon kívül, hogy a Mozart 22-vel az Ünnepi Játékok Mozart hatalmas zenei anyagának 

megvalósítását tűzte ki célul (mintegy 51 órányi muzsikáról van szó), az előadások 

                                                           
5
 NMA Online. Neue Mozart-Ausgabe, Digitalisierte Version. 

(http://dme.mozarteum.at/DME/nma/start.php?l=1) Utolsó letöltés: 2017. május 4. 
6
 Ezek megjelenése, megírása akkor is jelentős, ha gyakran a régebben kanonizált szakirodalmat, mint 

például Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Wolfgang von Goethe, Stendhal, Theodor Adorno, Søren 

Aabye Kierkegaard, Hermann Abert, Wolfgang Hildesheimer írásait használják, azokat dolgozzák fel, 

értelmezik, s teszik újra olvashatóvá, vagy éppen szállnak velük vitába. 
7
 Maynard Solomon: Mozart. (ford. Barabás András) Budapest, Park Könyvkiadó, 2006.  

8
 David Cairns: Mozart és operái. (ford. Fejérvári Boldizsár) Budapest, Park Könyvkiadó, 2006. 

9
 „Es war ein zwar logistisch kniffliges, dramaturgisch aber keinesfalls ausgefuchstes Konzept, im 

Mozartjahr 2006 alle 22 Opern und Opernfragmente auf den Spielplan der Salzburger Festspiele zu 

setzen. Wo und wann, wenn nicht dort und dann?, erwiderte […] Peter Ruzicka sinngemäß und setzte 

damit vor allem auf den Faktor Zeit, der ihm wohl auch irgendwann einmal Recht geben wird: Die 

Gelegenheit, Mozarts gesamtes Bühnenwerk im Zusammenhang sehen zu können, wird tatsächlich so 

bald nicht wiederkommen […].” Mozart 22. Die kompletten Opern – Salzburger Festspiele 2006. (ford. 

Mátrai Diána Eszter.)  

(https://cms.falter.at/falter/rezensionen/musik/?issue_id=159&item_id=44007342213) Utolsó letöltés: 

2017. január 5. 
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magas zenei színvonala, a művészek profizmusa jellemzi a sorozatot. Ehhez a 

menedzsment a legtöbb Mozart-opera megvalósítására különleges munkásságú 

rendezőket, a legkiemelkedőbb karmestereket és énekeseket kérte fel. Az előadások a 

jelentős osztrák és külföldi színházakkal, operaházakkal való koprodukcióban jöttek 

létre.
10  

Az előadás-sorozatba bevontak továbbá fiatal énekes növendékeket (a 

Mozarteum hallgatóit) az ifjúkori operák színreviteléhez. Mindemellett hangsúlyt 

fektettek az M22 azonnali DVD-kiadására is, amely szintén a monumentális projekt 

részének tekinthető. A teljes Mozart 22 a Deutsche Grammophon és a Decca, valamint 

az Unitel és a TDK kiadásában megjelent, 33 darab korongból álló DVD-sorozata a 

legkiválóbb felvételrendezők közreműködésével jött létre. Rengeteg, akár tizenkét 

kameraállással, HD-technikával és 5.1-es Dolby Surround hangrögzítéssel valósult meg 

az M22 precíz és a jövőben bárki számára elérhetővé tett dokumentációja.11  

A Mozart 22 monumentalitását növeli, hogy az operák bemutatásával a Salzburgi 

Ünnepi Játékok a szerző teljes életművére tud utalni. A majd’ összes színpadi darab 

előadásának a gesztusa ugyanis összefüggésbe hozható azzal a ténnyel, hogy Mozartnak 

nemcsak a színpadi művei esetében rendkívül fontos a drámaiság, a drámai értékek, 

hanem egyéb vokális és akár nem vokális darabjai, mint a szimfóniái és a versenyművei 

esetében is. A nem színpadi művek drámaiságával kapcsolatban Tallér Zsófia doktori 

disszertációjában például Machaut miséjét állítja szembe Mozartéval: „[Machaut 

h]allgatásától nem szabad azonban elvárni egy Mozart-mise drámaiságát, a művészi 

élmény fogalma akkoriban még nem szerepel az esztétikában.”
12

 Maynard Solomon is 

                                                           
10

 Például az Ascanio Albában a mannheimi National Theater; az Idomeneo a Festspielhaus Beden-Baden; 

Az álruhás kertészlány a Salzburger Landestheater; a Lucio Silla a velencei Teatro La Fenice 

intézményekkel közös produkció. 
11

 „Stefan Aglassinger, Karina Fibich, Thomas Grimm, Brian Large, Agnes Méth, Andreas Morell, 

Hannes Rossacher, Peter Schönhofer, Anaïs & Olivier Spiro és Christian Kurt Weiss rendezőkből álló 

csoport a legjobb képeket vágta össze olykor akár három felvételből és akár tizenkét kameraállásból, amit 

exkluzív, nagy felbontású HD-technikával és 5.1 Dolby Surround hanggal rögzítettek. Ebből jött létre 

összesen 33 DVD, Mozart színpadi műveinek a világon az eddigi legnagyobb audiovizuális 

dokumentációja.” („Das Regieteam aus Stefan Aglassinger, Karina Fibich, Thomas Grimm, Brian Large, 

Agnes Méth, Andreas Morell, Hannes Rossacher, Peter Schönhofer, Anaïs & Olivier Spiro und Christian 

Kurt Weiss entschied über die besten Bilder aus jeweils drei Aufzeichnungen und bis zu zwölf 

Kameraeinstellungen, die mit exklusiver, hochauflösender HD-Technik und 5.1 Dolby Surround Sound 

festgehalten wurden. Daraus entstand auf insgesamt 33 DVDs die bislang größte audiovisuelle 

Dokumentation von Mozarts Bühnenwerken weltweit.”) Mozarts Opernkosmos. Die 33 DVD-Edition 

„Mozart 22”. (ford. Mátrai Diána Eszter.) 

(http://www.klassikakzente.de/news/klassik/article:128341/mozarts-opernkosmos-die-33-dvd-edition-

mozart-22) Utolsó letöltés: 2017. 05. 29. 
12

 Tallér Zsófia: A zene belső színpadán – a zenedramaturgia analízise. Doktori disszertáció. Budapest, 

Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2009. 14. 
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hasonlóan, a drámaiság retorikájával fogalmaz a zeneszerző instrumentális műveivel 

kapcsolatban: 

„Mozart jó néhány jellegzetes adagiójában és andantéjában a nyugodt, befelé forduló 

(vagy éppen eksztatikus) állapot egyszer csak zaklatottságba csap át, viharok, 

disszonanciák, gyötrődés, szorongás, veszélyérzet színezi el – majd visszaáll a status quo 

ante, csakhogy ezúttal már átalakul a fülünkben, mert rátelepszik az iménti viharos 

közjáték emléke. Ez a drámai szerkesztés figyelhető meg az a-moll zongoraszonátában 

(K. 310/300d) […]”
13 

Az utóbbi évtizedekben ez a sokrétű drámaiság erősen vonzza az operaházakat, 

előadókat és nézőket egyaránt, és valamiféle Mozart-virágzás figyelhető meg az 

operarepertoárokon. A komponista halála után, illetve a 19. századi operajátszás 

repertoárján csupán néhány érettkori Mozart-opera volt fellelhető, az érdeklődés 

később, a 20. század során azonban fokozódott. „A mozarti operakánon ma már nem 

korlátozódik az egykor »mesteroperáknak« nevezett öt műre (Szöktetés a szerájból, 

Figaro házassága, Don Giovanni, Così fan tutte, A varázsfuvola), hanem hasonló 

súllyal helyet kap benne az Idomeneo és a Titusz kegyelme is, sőt a korai operák is 

felértékelődtek.”
14

 

Ebben a Mozart-virágzásban mint kulturális környezetben mutatta be elsőként a 

Salzburger Festspiele a Mozart-produkcióit, amely éppen a monumentalitásával, a 

teljességre való törekvésével, az összes
15

 színrevitelével hozott újdonságot. Látható 

tehát, hogy a salzburgi Mozart 22 cezúra a Mozart-operajátszás, Mozart-fesztiválok és 

egyben a Salzburgi Ünnepi Játékok történetében. Nem volt még soha olyan vállalkozás, 

amely élőben, egyetlen fesztiválidőszak alatt előadta volna Mozart majdnem összes 

színpadi művét.
16

 

Bár az életmű újraértelmezésében a Salzburgi Ünnepi Játékok döntése elsődlegesen 

menedzsment szintű (a művek helyének, idejének, résztvevőinek és a beletartozó 

műveknek a kiválasztását illetően), mégis esztétikai értelemben is több szempontból 

                                                                                                                                                                          
(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/taller_zsofia_dolgozat.pdf) Utolsó letöltés: 2016. április 20. 
13

 Solomon i.m. 221. 
14

 Fodor Géza: A Mozart-opera világképe. Budapest, Typotex, 2002. 8. 
15

 Az összes Mozart-színpadi műről és ennek fényében a Mozart 22 előadásszámáról ld. a 3.1. és 3.2. 

fejezeteket. 
16

 A ritkán játszott, kevésbé ismert Mozart-operák cselekményének rövid ismertetését ld. a 4. 

mellékletben. 
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egység, összetartó erő figyelhető meg a Mozart 22 produkciói között. Ezért az 

előadásokat a továbbiakban mint sorozatot vizsgálom, nem célom tehát az összes 

produkció egyforma részletességgel, egyesével való analizálása.
17

 A hangsúly azon lesz, 

hogy az ekkorra közel százéves salzburgi fesztivál miként láttatja egy monstre 

vállalkozás keretében Mozart színpadi életművét, és egy évforduló apropóján miként 

valósítja meg a kor legelismertebb előadóművészeivel, rendezőivel, karmestereivel az 

óriási előadás-sorozatot. 

Mindennek vázolását és analízisét az M22 néhány kiemelkedő momentumának 

alapvetően rendezés-szempontú elemzésével, az előadásokat egységes sorozattá 

összekapcsoló elemeinek vizsgálatával teszem. Az értekezés a színpadi megvalósítás 

felől közelíti meg tehát a színpadi életművet, így nem a zeneművek értelmezésére kerül 

a hangsúly, hanem annak interpretációjára, hogy milyen rendezői-dramaturgiai döntések 

által kovácsolódnak sorozattá a zeneszerző-óriás operáinak az előadásai, és miként 

jelenik meg a 22 Mozart-opera bemutatásával a zeneszerzői életmű a kulturális 

emlékezetben.   

                                                           
17

 A vizsgálat anyagául a Mozart 22 előadásainak felvétele szolgál. Így kénytelenek vagyunk a 

felvételrendezők szemén keresztül nézni a produkciókat, és figyelmen kívül hagyni az esetleges 

előadásonkénti (akár színvonalbeli) változásokat. 
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2. Salzburgi Ünnepi Játékok, 1920-2006 

 

A következő áttekintésben a Salzburgi Ünnepi Játékok történetét vázolom, ezzel 

bemutatva, hogy miként jut el a rendezvény az ötlet fogantatásától a megvalósításig, 

majd az alapítástól a nagyvonalú 2006-os Mozart-év előkészítéséig. Megemlítek néhány 

fontosabb rendezvényt, mely a Mozart-évfordulókhoz köthető, és így bizonyos fokig a 

Mozart 22 előzményének tekinthető. 

 

2.1. Az Ünnepi Játékok létrejötte 

 

1887-ben merült fel a gondolat Hans Richter karmesterben, hogy rendezzenek Mozart-

fesztivált a Bayreuthi Ünnepi Játékok (Bayreuther Festspiele) Wagner-fesztiváljának 

mintájára. Azonban csak 1917-ben, tehát harminc évvel később alapítottak meg egy 

bécsi egyesületet, hogy egy fesztiválépülethez, azaz a Festspielhaus megépítéséhez 

szükséges anyagi forrásokat összeszedjék. További jelentős személyek álltak az ügy 

mellé, többek között a salzburgi színész és rendező, Max Reinhardt, valamint az író, 

drámaíró, librettista Hugo von Hofmannstahl, aki 1919-ben felvázolt egy 

fesztiválprogramot. A Salzburgi Ünnepi Játékok végül Hofmannstahl saját darabjával, 

az Akárkivel (Jedermann) nyílt meg Reinhardt rendezésében 1920. augusztus 22-én. A 

fesztivál ekkor csak négy napig tartott, ám mára másfél hónaposra duzzadt, és 

kiegészült egy néhány napos pünkösdi fesztivállal. 1922-től kezdve a színdarabok és 

koncertek mellé négy Mozart-opera is repertoárra került, amellyel az eredeti alapvető 

terv realizálódott.
18

 Az első ezek közül a Don Giovanni volt, melyet Richard Strauss 

vezényelt.
19

 

A helyszín, a program már az első évek során elkezdett bővülni: „A Festspielhaus […] 

egy nagy- és egy kisszínpadot foglalt volna magába: egyik »misztériumjátékok és 

nagyoperák«, másik »Mozart-operák és bensőségesebb darabok« színreviteleit szolgálta 

                                                           
18

 Margarethe Lasinger: Die Geschichte der Salzburger Festspiele. 

(http://www.salzburgerfestspiele.at/geschichte) Utolsó letöltés: 2017. 04. 25. 
19

 Susanne Stähr: Kennen Sie Mozart? in: Mozart Almanach. Salzburger Festspiele, 2006. 6. 
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volna. A monumentális terv ugyan nem valósult meg – helyette 1925-ben megépült az 

Ünnepi Játékok palotája, a Kleines Festspielhaus, a mai Haus für Mozart helyén.”
20

 

Az építkezés, bővítés folytatódott. Szintén Max Reinhardt ötlete volt a 17. századi 

Felsenreitschulénak (Sziklába vájt lovasiskolának) a színházi térré való átalakítása, ahol 

először 1926-ban Carlo Goldoni Két úr szolgája című komédiáját vitte színre. A 

helyszín tökéletes, jól használható színházi játéktérnek bizonyult. Majd 1948-ban az 

első opera-előadást is megrendezték e helyen: Herbert von Karajan vezényletével 

bemutatták Christoph Willibald Gluck Orfeusz és Euridikéjét.
21

 2006-ban újabb 

impozáns játszóhellyel, a Haus für Mozarttal (Mozart-ház) szolgálták a hatalmas 

Mozart-eseménysorozatot. 

 

2.2. A 2006-os Mozart-jubileum előzményei 

 

Nem csak az építkezések és a helyszínek bővülése demonstrálja a salzburgi fesztivál 

monumentalitását, kulturális jelentőségét. A 2006-os Mozart-év előtt már a korábbi 

kerek évfordulókra is nagy eseményeket, rendezvénysorozatokat szerveztek a máig tartó 

Mozart-mítosznak hódolva, és azt táplálva a komponista szülővárosában. A zeneszerző 

születésének már a 150. évfordulójára, 1906-ban egyhetes rendezvénnyel készültek 

Salzburgban: akkoriban még kevéssé szokásos nemzetközi ensemble-t hívtak meg a 

fesztiválra. New Yorkból, Párizsból, Prágából, Berlinből hozták a kor legismertebb 

énekeseit, rendezőit, karmestereit.
22

 

A Mozart 22 egyfajta szellemi előzményének tekinthető továbbá a salzburgi 

Mozartwoche, vagyis a Mozart-hét nevű ünnepi rendezvény, melyet 1956, tehát Mozart 

születésének 200. évfordulója óta rendeznek meg a zeneszerző születésnapjának 

hetében, január 27. körül. Az opera műfaja itt kevésbé hangsúlyos, mint általában a 

komponista egyéb zeneművei, valamint a hozzá köthető más zeneszerzők darabjai. 

                                                           
20

 Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza. Budapest, Osiris Kiadó, 2007. 121. 
21

 Salzburger Festspiele – Spielstätten, Felsenreitschule. 

 (www.salzburgerfestspiele.at/institution/spielst%C3%A4tten/spielst%C3%A4tten-details/oid/127) 

Utolsó letöltés: 2017. 07. 04.  
22

 Vö. Stähr i.m. 5. 
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Tizenhét évben egyáltalán nem volt opera-előadás, tizennyolc évben koncertszerűen 

mutattak be operát, s jó néhány olyan Mozart-hetet is rendeztek, amikor nem vagy nem 

csak Mozart-operát adtak.
23

 

Érdekes párhuzam, és a 2006-os előadás-sorozat előkészítéseként asszociálható 

azonban, hogy itt is találhatunk a Mozart 22-ben fellelhető „pasticciót”
24

 (1994-ben az 

Ombra felicét, majd időben az M22 után, 2012-ben a Gefaltet című „koreografált 

koncertet”), mely több Mozart-mű és műfaj ötvözésével, egymásba szövésével jött létre. 

Az előbbit a Mozart 22-ből is ismert Ursel és Karl-Ernst Herrmann, az utóbbit Sascha 

Waltz rendezte. A Mozartwoche hatvankét éves történetében nem mutatták azonban be 

A pórul járt férjet, a Bastien és Bastienne-t, a Titusz kegyelmét és a töredékben maradt 

kísérőzenéket.
25

 Arra lehet tehát következtetni, hogy az ünnepélyes megemlékezés 

mellett a Mozartwoche nem törekszik a teljességre, illetve kevésbé Mozart operáira 

vagy annak színpadi megvalósítására hegyezi ki repertoárját. 

Közeledve az újabb, 2006-os jubileumhoz, 1999-ben Peter Ruzickát meghívták az 

Ünnepi Játékok intendánsának, egyben egy előzetes tervet is kértek tőle Mozart 250. 

születésnapjának megünneplésére. Ekkor prezentálta ötletét, hogy az operaszerzőt teljes 

egészében bemutatja annak mind a 22
26

 színpadi művével.
27

 Ruzicka intendatúrája alatt 

(2002–2006) számos új produkció mellett meg is valósította a Mozart 22 sorozatot, és a 

Mozart Almanach
28

 megfogalmazásából úgy tűnik, hogy a teljesség igényével. Ruzicka 

2004-ig Jürgen Flimm-mel, utána Martin Kušej rendezőkkel karöltve vezette a 

fesztivált, akiknek előadásai a Mozart 22 részét is képezik.
29

 

                                                           
23

 Így például 1959-ben Georg Friedrich Händel Acis és Galatea és Joseph Haydn Der Apotheker (A 

patikus) című operái mentek egy estén, 2002-ben Antonio Salieri Prima la musica e poi le parole 

(Először a zene, aztán jön a szöveg) című egyfelvonásosával kapcsolták össze Mozart A színigazgatóját, 

2015-ben Franz Schubert Alfonso és Estrella című operáját vitték színre. Archiv der Konzertprogramme 

der Mozartwoche. (A Mozart-hét koncertprogramjának archívuma.) 

(http://www.mozarteum.at/konzerte/mozartwoche/mozartwochen-programmarchiv.html) Utolsó letöltés: 

2017. 07. 01. 
24

 A pasticcio „a 18. században divatos operatípus: egy vagy több zeneszerző kedvelt operáiból 

összeállított zene, új szövegkönyvre. A pasticciókban az áriák persze új szövegeket, s rendszerint 

eredeti rendeltetésükkel ellentétes drámai funkciót kaptak.” Várnai Péter: Operalexikon. Zeneműkiadó, 

Budapest, 1975. 298. (mek.oszk.hu/06600/06654/06654.pdf) Utolsó letöltés: 2017. 08. 20. 
25

 Archiv der Konzertprogramme der Mozartwoche. i.m. 
26

 Kurzív kiemelés. (M. D. E.) 
27

 Vö. Stähr i.m. 7. 
28

 Stähr i.m. 7. 
29

 A Mozart-évben játszották Kušejnek a Don Giovanni és a Titusz kegyelme előadását, Flimm pedig a 

Lucio Sillát rendezte ekkor. 
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2.3. Régi és új mint program 

 

A Salzburgi Ünnepi Játékok grandiózus mivoltához hozzátartozik a hódolat 

kifejezésének igénye úgy a régi, mint a kortárs szerzők előtt.
30

 Nem véletlen a 2006-os 

évad koncertprogramjának az a különlegessége, hogy kizárólag Mozart- és 21. századi 

művek szólaltak meg. Ez a tény és a Mozart 22 előadásai arra engednek következtetni, 

hogy a fesztivál művészeti programjának általános célkitűzése ismeretlen művek 

repertoárra emelése, valamint az ismert zeneszerzők és művek újszerű bemutatása. 

Ahogyan Mozarttal kapcsolatban szintén célként értelmezhető annak a szempontnak a 

hangsúlyozása, hogy a zeneszerző mindig kortárs, mindig aktuális. A salzburgi 

repertoár évről évre változik, és minden fesztiválidőszakot a művészeti sokszínűség 

jellemez. Ha a műfajokat és eseménytípusokat nézzük például, ténylegesen található az 

előadások közt koncert, opera, színdarab, külön ifjúsági esemény. 2006-ot leszámítva az 

Ünnepi Játékok a barokktól a kortársig kínál programot. 

Bármely rendszeresen ismétlődő fesztivál immanensen hordoz a sokszínű pezsgés 

mellett egyfajta ellentmondást: hagyományt teremt, létezése definíciószerűen 

tradicionális, és mégis évről évre újat akar megmutatni. A régi és az új értékek 

egymásra olvasásával a Salzburgi Ünnepi Játékok visszakanyarodik az alapító 

Hofmannstahlhoz, aki már szintén játszott e kettősség gondolatával, tehát mondhatni 

tudatos, programszerű jelenségről beszélünk: „Zenés színházi fesztivált létrehozni 

Salzburgban annyit jelent, mint valami ősrégit felfrissíteni. Azaz a kiválasztott régi 

városokban ismét olyat csinálni, amit mindig is csináltak.”
31

 Ezt a kettős jellemzőt az 

utóbbi évtizedekben is többen megfogalmazták a Salzburger Festspieléről. 

                                                           
30

 Ruzicka például bár Richard Strauss-bemutatókkal tisztelgett az Ünnepi Játékok alapítóatyja előtt, 

közben számos 20. századi, ritkán hallott szerző operáját (Erich Wolfgang Korngold, Alexander von 

Zemlinsky és Franz Schreker) is a repertoárra vette mandátuma alatt. 

Spielplanarchiv, Salzburger Festspiele. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv/) Utolsó letöltés: 2017. 

07. 20. 
31

 „Musikalisch theatralische Festspiele in Salzburg zu veranstalten, das heißt: uralt Lebendiges aufs neue 

lebendig machen; es heißt: an uralter sinnfällig auserlesener Stätte aufs neue tun, was dort allezeit getan 

wurde […].“ (Hugo von Hofmannsthal, Festspiele in Salzburg, 1921) Lasinger i.m. 
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„[Az Ünnepi Játékok] legnyilvánvalóbb jellegzetessége a »tradicionalitás« és a 

»modernség« két pólusa közti ambivalencia, mert a Salzburgi Ünnepi Játékok »a 

modernség antimodern termékeként« helyezi el önmagát a polgári és a haladó, a 

konzervatív katolicizmus és a nemzeti új definíció, az újraéledő kozmopolitizmus és a 

jövőben való új orientáció ellentétében.”
32

 

Mindennek jelentősége a Mozart 22 szempontjából az, hogy ebben az értelemben nem 

egységes esztétikán alapszik a 22 előadás, és a különböző rendezők döntése, ízlése 

alapján feltűnően különböző irányzatokból közelítik meg Mozart operáinak színpadra 

vitelét. Ugyanúgy találunk a produkciók között tradicionálisabbat, mint a rendezői 

operajátszás leginkább mainstream jellegű megközelítését. Mindez igaz a zenei 

megvalósítások különbözőségére is, elvégre hallható historizáló és kevésbé historizáló 

felfogású zenei interpretáció. Illetve ami magukat az M22-ben található darabokat illeti: 

miközben a 250 évvel ezelőtti Mozart-operákat mutatják be, kortárs zenét (és szöveget) 

is kevernek az ekkor létrehozott előadásokba (gondoljunk a Zaide – Adamára, mely a 

mozarti fragmentum kortárs zeneszerző általi kiegészítése), valamint az Irrfahrten-

sorozat pasticcióira, amely Mozart-zenékből teljesen új dramaturgiával összeállított 

produkciósorozat. 

Kékesi Kun Árpád szavaival „Európa egyik legrangosabb fesztiválján a tökéletesség és 

a monumentalitás a cél.”
33

 Ez az állítás nemcsak a teljes fesztiválra, hanem magára a 

Mozart 22-re is ráolvasható, és észrevehető, hogy a két kiemelt jellemző összefonódik, 

sőt egyik a másik fényében válik értelmezhetővé: az M22 monumentalitása nehezen 

vitatható ilyen mennyiségű és kivitelezésükben ilyen nagyvonalú produkciók esetén. A 

tökéletesség mint szándék pedig abban érhető tetten, hogy az intendatúra meghozza a 

döntést: Mozartról egy teljes sorozatot hoz létre kiemelkedően tehetséges művészek 

résztvételével, hogy megalkossák a saját maguk értelmezte, újat és régit ötvöző, mozarti 

kerek egészet.  

 

                                                           
32

 „Am sinnfälligsten ist die Ambivalenz wohl zwischen den Polen „Tradition“ und „Moderne“ gefasst, 

denn die Salzburger Festspiele situierten sich als „anti-modernes Produkt der Moderne“ in einem 

Antagonismus von Bürgerlichkeit und Fortschrittlichkeit, von konservativem Katholizismus bzw. 

nationaler Neudefinition und neu erwachtem [K]osmopolitismus sowie einer Neuorientierung im 

Hinblick auf die Zukunft.“ Lasinger i.m. 
33

 Kékesi Kun Árpád: Térképek – Salzburger Festspiele, 1998. Ellenfény, 1999/1. 

(http://www.ellenfeny.hu/archivum/1999/1/terkepek) Utolsó letöltés: 2017. 04. 25. 
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2.4. Mozart-operák a Salzburgi Ünnepi Játékokon 

 

A Salzburger Festspiele a kezdetektől egy, kettő, három, legfeljebb négy Mozart-operát 

játszott egy évadban, és csak az érettebb kori mesterműveket, nevezetesen a Szöktetés a 

szerájból, a Figaro házassága, a Don Giovanni, a Così fan tutte és A varázsfuvola 

címűeket. Az egyetlen kivétel 1931 volt, amikor is mind az öt fent említett, kánonban 

lévő operát adták, mintha egy Mozart 22-höz hasonló elvvel, egy miniatűr előadás-

sorozatot hoztak volna létre Mozart akkor összes játszhatónak tekintett színpadi 

mesterművével.
34

 

1949-ben azonban megjelenik a repertoáron a Titusz kegyelme, 1951-ben az Idomeneo, 

1960-ban A színlelt együgyű és a Thamosz, Egyiptom királya, 1964-ben a Lucio Silla, 

1965-ben Az álruhás kertészlány, 1967-ben az Ascanio Albában, 1968-ban a Zaide, 

1969-ben a Bastien és Bastienne. Legközelebb azonban csak 1997-ben volt látható az 

érettkori mesterműveken kívüli Mozart-opera, a Mithridátész, Pontosz királya. Ezt 

pedig már csak 2006-ban a Mozart 22 követte a teljes operaszínpadi életművel.
35

 

Látszik tehát, hogy a negyvenes évek végétől kezdve fokozatosan, egyesével (és még 

mindig nem minden évben) megjelent az Ünnepi Játékok repertoárján egy-egy kevésbé 

ismert, akár gyerekkori-ifjúkori Mozart-színpadi mű. Nagy érdeme és pozitívuma a 

fesztiválnak, hogy bár sem a gyerekkori művek, sem a ritkán játszott opera seriák nem 

olyan abszolút értékűek, hogy önmagukban vonzzák a közönséget, a fesztiváljellegű 

esemény mégis felkelti az érdeklődést, és nézhetővé, élvezhetővé emeli azokat. 

Érdemes megjegyezni, hogy a különlegességnek számító Mozart-operák repertoárra 

emelésével párhuzamosan a negyvenes évek végétől a régi és a kortárs is az 

operaszínpadi műsorpolitika részévé vált.
36

 Például 1948-ban Frank Martin Le vin 

herbé, 1953-ban Gottfried von Einem A per című operáit, a barokk színpadi 

zenedarabok közül 1968-ban Emilio di Cavalieri Rappresentazione di anima e di corpo 

és 1978-ban Stefano Landi Il Sant’Alessio címűeket tűzték műsorra. Az 1991-es 

                                                           
34

 Salzburger Festspiele, Spielplanarchiv, 1931. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv/j/1931) Utolsó 

letöltés: 2017. 06. 30. 
35

 Salzburger Festspiele, Spielplanarchiv i.m. 
36

 Már jóval korábban, mint az operák esetében, a prózai színházban is megjelentek a régi színdarabokkal 

együtt a kortárs, 20. századi drámai művek is. 
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Mozart-évre, a komponista halálának 200. évfordulójára Gérard Mortier intendáns új 

operát mutatott be: Helmut Eder zeneszerzőtől rendelt darabot, melynek címe Mozart 

New Yorkban.
37

 

Tehát az Ünnepi Játékok intendatúrája az operarepertoárral is hosszú évtizedek óta 

hódol a fesztiválalapítók egyik elvének, vagyis a régi és az új darabok bemutatásának. 

2006-ban pedig eljött az a pillanat a salzburgi fesztivál történetében, amely drasztikusan 

újat hozott a Mozart-operajátszásba: bemutatta Mozart majdnem teljes színpadi oeuvre-

jét, mely olyan zenedarabokat is tartalmazott és hozott a köztudatba, amelyek a fesztivál 

története során még egyáltalán nem hangzottak el. Mivel a Festspiele nem például az 

összes Mozart-concertót vagy -zongoraszonátát mutatta be – melyek egyébként szintén 

jelentősek az Ünnepi Játékok repertoárján –, kifejezetten a szerző operáit emelte ki az 

életműből, azok kimagasló jelentősége mellett foglalt állást. Mindeközben a műfajból 

adódó látványvilág, történet, monumentalitás által sokakat vonzó operák 

prezentálásával a fesztivál valamelyest biztosította is magának a szélesebb közönség 

számára érdeklődést keltő, sikert ígérő eseménysorozatot.  

  

                                                           
37

 Salzburger Festspiele, Archiv. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv). Utolsó letöltés: 2017. 06.30. 
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3. A Mozart 22 előadás-sorozat 

 

3.1. Mozart színpadi műveiről és a Mozart 22-ről – Bevezetés 

 

Wolfgang Amadeus Mozarttal kapcsolatban huszonnégy bemutatható színpadi műről 

beszélhetünk, melyek megírása 1767 és 1791 közé esik, azaz a szerző 11 éves kora és 

élete vége közötti időszakra. Színpadi munkásságának, tehát gyakorlatilag a Mozart 22 

anyagának áttekintésekor
38

 Solomon Mozart című monográfiáját vettem alapul. Ennek 

oka a monográfia rendkívüli részletessége és pontossága, így ezt tekintem 

kiindulópontnak a művek megírása, bemutatása szempontjából, és egyéb szakirodalom 

figyelembe vételével rá alapozom az operák összefoglalását. 

 

Mozart korai drámai-színpadi művei vallásos, egyházhoz kötődő darabok voltak (mint 

például Az első parancsolat kötelme). Ettől a vallásosságtól az idő során eltávolodott, és 

ha műveiben nem is jött létre homogenitás a sokféle általa is komponált műfaj között 

(mint drámai oratórium, intermezzo, serenata teatrale, balettzene, Singspiel, azione 

sacra, kísérőzene, opera buffa, opera seria), a zeneszerző érettebb kori műveit egyfajta 

„műfaj-felettiség” jellemezte. 

 

„Amikor Mozart operái megszülettek, a komoly opera (opera seria) műfaja felett 

félreismerhetetlenül eljárt az idő, voltaképpen már túl is élte önmagát. A zenei komédia 

ezzel szemben, a maga példaszerű alakjában, opera buffaként, amelyet Stendhal egy 

alkalommal találóan nevezett »a komédia eszményi tökéletességének« (»perfection idéale 

de la comédie«), tehát általában véve is a komédiaszínpad summázatának, eljutott 

csúcspontjára, s a korábban meghatározó műfajként számon tartott opera seriával 

szemben réges-rég túlsúlyba került, sőt annak egyes elemeit új életre kelt alakban magába 

is olvasztotta.”
39

 

 

E Stefan Kunze-leírásból is kitűnik, hogy Mozart mennyire összetetten értelmezi az 

amúgy is rendkívül komplex opera műfajt. A zeneszerző a műfaji szabályok 

                                                           
38

 Ld. 1. melléklet. 
39

 Stefan Kunze: Bevezetés a „Mozart operái” című kötethez. (ford. Balázs István) Holmi, 2007. január, 

(http://www.holmi.org/2007/01/stefan-kunze-bevezetes-a-mozart-operaicimu-kotethez-jegyzetek) Utolsó 

letöltés: 2017. 01. 22. 
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alkalmazásakor formaként használta azok jellegzetességeit; de úgy tette ezt, hogy ami 

már a 18. század végére elavult, üres, drámaiatlan sémaként létezett, annak újra értelme 

legyen. Valamint úgy nyúlt az opera buffa, illetve vígopera műfajához is, hogy azok 

legmélyebb tartalmát értelmezhetjük éppen a vígság, játékosság, könnyedség 

megkérdőjelezésének,
40

 ahogyan azt a nagy mesterművek esetében a Mozart 22 

rendezői meg is teszik. 

 

A következőkben azt elemzem, hogy az M22 sorozatban mit jelent a 22-es szám az 

egyes darabok, illetve előadások szempontjából. Itt vizsgálom továbbá részletesen a 

Mozart 22-t mint emlékezetpolitikai dokumentumot, azaz azt, hogy hogyan 

értelmezhető a produkcióhalmaz egységként, hogyan válik egyetlen, még soha nem 

látott sorozattá. A fő aspektus, melyből megközelítem a fesztiválprogramot, melyen 

keresztül megfoghatónak tartom e monumentális vállalásnak a művészi értelmezését, az 

az esztétikailag erős vagy valamely szempontból jelentős előadásokat összekapcsoló 

áthallások, színpadi-dramaturgiai, rendezői összefüggések feltérképezése. 

 

 

                                                           
40

 Spielplanarchiv, Salzburger Festspiele. i.m. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv/j/2006) Utolsó 

letöltés: 2015. január 20. 
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3.2. A Mozart 22 számozásának dilemmái 

 

A Salzburgi Ünnepi Játékok meghozta azt a döntést, hogy Mozart 22-nek nevezi a 

szóban forgó előadás-sorozatot, amely cím egy hangzatos fesztiváleseményt, egy 

monumentális vállalkozást hangsúlyoz, és arra hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor sokkal 

kevésbé bizonyul fontosnak a menedzsment szempontjából, hogy ez számszerűen is 

fedje a valóságot, azaz valóban 22 műről, illetve előadásról legyen szó. Ahogy a 

produkciósorozatból készült DVD-kiadáshoz tartozó 33-as számot is állandóan hirdetik, 

vagyis a korongok számát, melyre ráfért a (valójában) 23 előadás felvétele és a mindig 

hangsúlyozott és kiemelt extrák is, úgy válik hangsúlyossá a szám mint játékos, 

figyelemfelkeltő elem. A valós számszerűség eltörpül a mögött az érték mögött, amit a 

Salzburgi Ünnepi Játékok e Mozart-évhez és a Mozart-oeuvre-höz kötődő gesztusával 

létrehoz. 

A Mozart 22-ről olvasható anyagokban a különböző résztvevők úgy nyilatkoznak, hogy 

22 előadásról, illetve Mozart 22 operájáról van szó. Ennek megfelelően a Salzburger 

Festspiele honlapja egy aloldalán valóban található egy 22 elemből álló felsorolás.
41

 

Szembeötlő azonban, hogy az itt látható produkciók közül az egyik nem Mozart-opera, 

hanem Hans Werner Henze Gogo no eiko című japán nyelvű, koncertszerű opera-

előadása,
42

 amelynek egyetlen (némileg mondva csinált) összefüggése a Mozart-

sorozattal, hogy ezt is évfordulóra, azaz Henze nyolcvanadik születésnapjára mutatta be 

a Salzburgi Ünnepi Játékok. Ugyanakkor a Mozart 22-ről szóló kritikák, írások, 

nyilatkozatok ezt az előadást vagy nem hozzák szóba, vagy épp csak felsorolásszerűen 

említik meg anélkül, hogy értelmeznék helyét a Mozart-összes között.
43

 Az M22 DVD-

kiadása pedig nem tartalmazza e kortárs operát. 

Amennyiben az M22 teljes DVD-csomagját vesszük figyelembe, azt láthatjuk, hogy az 

előadások száma 23, megtalálható benne ugyanis az Alkony (Abendempfindung) című 

est, mely különféle Mozart-zenedarabok összeállításával jött létre, és szervesen 

                                                           
41

 Spielplanarchiv, Salzburger Festspiele. 2006. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv/j/2006) Utolsó 

letöltés: 2017. 02. 20. 
42

 Spielplanarchiv, Salzburger Festspiele. 2006. i.m. 
43

 Vö. például Salzburger Festspiele auf Rekord-Kurs. Der Standard. 

(http://derstandard.at/2516941/Salzburger-Festspiele-auf-Rekord-Kurs); Mozart wie noch nie. Welt. 

(https://www.welt.de/print-wams/article144992/Mozart-wie-noch-nie.html). Utolsó letöltések: 2017. 08. 

20. 
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illeszkedik a Mozart 22 dramaturgiájába. Ez az előadás viszont nem szerepel az M22 

plakátján, olyan tehát, mintha nem számolták volna bele a rendszerbe, és így valóban 

kijön a 22. 

A fesztivál állandóan mint Mozart összes színpadi művére hivatkozik a 22-vel. A 

zeneszerző fennmaradt színpadi műveinek száma azonban, mint korábban említettük, 

huszonnégy,
44

 ha belevesszük a kísérőzenéket és minden drámai vagy valami módon 

színpadra szánt akár egyházi témájú művét. A teljes színpadi életmű bemutatásából a 

Mozart 22-ből kimaradt a Thamosz, Egyiptom királya és a Les petits riens, de bekerült 

az említett Alkony.
45

 

Szintén beleszámították a Mozart 22 sorozatba az azione sacra, azaz szakrális 

előadásként (cselekvésként) emlegetett Megszabadított Betuliát úgy, hogy koncertszerű, 

tehát oratóriumként értelmezett produkciót készítettek belőle, bár félig-szcenírozottként 

definiálták. Viszont előadták hangverenyszerűen, Fabio Luisi vezényletével az 

Idomeneót is Richard Straussnak, az Ünnepi Játékok történetében a kezdetektől fontos 

szerepet játszó zeneszerzőnek az átdolgozásában. Ezt azonban mégsem tartalmazza az 

M22.
46

 

A 22-es szám kérdéséhez kapcsolódik továbbá, hogy bár bizonyos darabokat kettesével 

egybefűzve játszottak, külön előadásként számították azokat: A színigazgató és a 

Bastien és Bastienne című rövid műveket, A kairói lúd és A pórul járt férj 

fragmentumokat, valamint az Apollo és Hyacinthoszt és Az első parancsolat kötelmét 

párban állították színpadra, de hat előadásként áll a különböző felsorolásokban. Nem 

említik viszont a Rex tremendus-estet, melyet a L’oca del Cairo és a Lo sposo deluso 

egy pasticcióval kiegészített hármasának egysége ad ki. 

                                                           
44

 Ld. 1. melléklet. 
45

 A Bartók Rádió sorozatának az operafejezet részét képezte viszont a Kis semmiségek és a Thamosz, 

Egyiptom királya, valamint balett- és pantomimzenék is, melyek az M22-ben nem szerepelnek. Hiányzik 

a Rádió-féle csoportosítás opera részéből A megszabadított Betulia, Az első parancsolat kötelme, az 

Apollo és Hyacinthosz, valamint A pásztorkirály. Ellentétben a Mozart 22-vel gyakorlatilag nincsenek 

köztük Mozart egyházi drámái és az egyik serenatája. Benne vannak azonban töredékes kísérőzenéi. (Ld. 

2. melléklet.) Az Új Mozart-kiadás „Bühnenwerke”, azaz Színpadi művek csoportjában a Bartók Rádió 

osztályzásához hasonlóan szintén nem szerepelnek az egyházi dramatikus darabok. A fragmentumok és 

pantomimekhez komponált, illetve egy-egy kórus és zenekari betét azonban megtalálható itt, amit viszont 

a Mozart 22 nem sorol a színpadi művekhez. A Neue Mozart-Ausgabe színpadi darabjainak a felsorolását 

a ld. 3. mellékletben. (NMA Online. i.m.) 
46

 Spielplanarchiv, Salzburger Festspiele. 2006. i.m. 
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Úgy tűnik, hogy az okozza a zavart a 22-es szám körül – ha csak a bemutatott művekre 

és előadásokra fókuszálunk, de nem vesszük figyelembe az M22-ből kihagyottakat –, 

hogy a Mozart-operák és a színpadra állított produkciók összemosódnak. Így egyáltalán 

nem jelenik meg a felsorolásban egységként a szorosan összetartozó, három részből álló 

Irrfahrten, amely A színlelt együgyűt és a már említett Alkonyt és a Rex tremendust 

tartalmazza. 

 

3.3. A Mozart 22 rendezésbeli áthallásai 

 

3.3.1. Párhuzamos rendezői-dramaturgiai motívumok – Bevezetés 

 

Komoly rendezői-dramaturgiai egység és összetartó erő érzékelhető a Mozart 22 

produkciói között. Ez következik eleve a Mozart életművét méltató fesztiválból, mely 

esemény immanensen összefogja a szerző színpadi darabjait. Következik továbbá abból 

is, hogy a fesztivál anyagául szolgáló zenedarabokban Mozart szintén 

kereszthivatkozásokat alkalmaz, valamint abból, hogy a rendezők úgy valósítják meg e 

színpadi műveket, hogy (akár véletlenül, nem feltétlenül tudatosan) rendszeresen a 

Mozart 22 más előadásaira reflektáló áthallásokkal élnek. Így még ha bizonyos darabok 

között nem is kézenfekvő a tartalmi-dramaturgiai kapcsolat, a Mozart 22-es sorozat 

rendezői időről időre megteremtik azt. 

Ezekkel az előadások közti egymásra utalásokkal, mintha Cairns egy Mozartra 

vonatkozó gondolatát ültették volna át színpadra, és terjesztették volna ki az egész 

fesztiválra: 

„Mozart partitúrája hemzseg a más operákból vett idézetektől (a magáéit is beleértve), 

miközben önmagában is kerek egész. [… A] belső hivatkozások folyvást a drámai helyzet 

iróniáját és kétértelműségeit képezik le és hangsúlyozzák. A mozarti komédia a korabeli 

opera paródiája is egyben – s ebből az önirónia sem maradhat ki […].”
47

 

                                                           
47

 Cairns i.m. 250. 
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Mozart tehát kereszthivatkozásokkal él műveiben, melyek a témaismétlések, 

motívumidézések által számos ponton összecsengenek.
48

 Kovalik Balázs egy interjúban 

így fogalmazott ezzel kapcsolatban a három Da Ponte-operáról, amikor a szintén 2006-

os Mozart-maratonra készült: 

„[H]ihetetlen áthallásokat kezdünk megérezni a darabok között, azonosságokat és furcsa 

elváltozásokat. Az ember elkezdi szervesen összehasonlítani Donna Annát és a Grófnét, 

megérezzük, miként lesz Cherubinóból Don Giovanni, hogy mennyiben hasonlít Don 

Giovannihoz például a Gróf. […] Semmiképpen sem abban az értelemben [követhetők a 

zenében a hasonlóságok], hogy az egyik opera egy motívuma megjelenik a másikban, 

vagy két azonos hangnemű ária között kapcsolatot mutatunk ki, hiszen – még ha 

előfordulnak is ilyenek – ezek klisék. Ami ennél sokkal izgalmasabb, az a művek hasonló 

szellemisége. Mozart és Da Ponte szorosan együttműködtek a szövegkönyvek 

megírásában […], ami kialakított bennük egy közös elképzelést a világról – és ez áthatja 

mindhárom művet.”
49

 

Azon kívül, hogy a salzburgi jubileumi előadás-sorozatban több operát párban 

játszanak, sőt alsorozatokról is beszélhetünk, számos produkciót egyéb eszközökkel 

kapcsolnak össze a rendezői gesztusok, melyeket az alábbiakban sorra veszek. Közös 

értelmezési platformot nyit meg az előadások jelentős részével kapcsolatban, hogy 

azonos rendezői motívumok, momentumok lelhetők fel bennük, ahogyan az is, hogy az 

eredeti műhöz képest nagyon gyakran új szereplőket használnak az alkotók. 

Megkettőznek alakokat, sokszor némaszerepeket, alteregókat, akár prózai szerepeket 

illesztenek az előadásokba, és ezzel az eszközzel a rendezők nagyon erős állítást 

fogalmaznak meg. Az alteregó-használattal kapcsolatban fontos kitérni Ingmar 

Bergman A varázsfuvola és Jean-Pierre Ponnelle Figaro házassága operafilmjeire, 

melyek hatása a Mozart-operajátszásra sok szempontból máig erősnek bizonyul. 

                                                           
48

 A barokk és a bécsi klasszika zenéjére jellemzőek a bevett motivikus konvenciók, miképpen az is, hogy 

bizonyos témafejeknek jelentést vagy funkciót tulajdonítottak. Hasonlóan volt szokás ezekben a 

korokban, hogy a szerzők a saját vagy más zeneszerzők műveiből idéztek részeket, továbbírták, 

parafrazeálták azokat. Például Bach is felhasznált Vivaldi-témákat, és jelentek meg azonos Händel-áriák a 

szerző különböző oratóriumaiban, operáiban. Ezzel együtt Mozart kereszthivatkozásai, tehát bizonyos 

motívumok, témák több helyen való felhasználása, megidézése ennél az általános tradíciónál 

konkrétabbak, dramaturgiailag átgondoltabbak, többlettartalommal bírnak. 
49

 Fazekas Gergely: Beteg vagyok Mozart zsenialitásától, interjú Kovalik Balázzsal. Fidelio.hu, 2006. 

március 20. (http://fidelio.hu/zenes_szinhaz/2006/03/20/beteg_vagyok_mozart_zsenialitasatol/) Utolsó 

letöltés: 2016. 01. 22. 
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Az új figurák szerepeltetésével összefüggésben a Mozart 22 szintén számos 

produkcióját köti össze a prózai betétek, szövegek használatának módja, sőt Singspiel 

esetén azok jelentős hossza, mennyisége. Ehhez hasonlóan a zenei és a szövegbeli 

fragmentáltság és a művek utólagos kiegészítése, teljessé tétele is összekötő kapcsot 

teremt az előadások között, és különálló produkciók helyett valóban előadás-sorozattá 

emeli azokat. Ahogy tehát Mozart-operái között is (zenei-)dramaturgiai-tematikus 

összefüggések fedezhetők fel, úgy áll össze eggyé azok színrevitele rendezői, esztétikai 

motívumok, áthallások által, mely így magára a mozarti színpadi életműre mint 

egységre is reflektál. 

 

3.3.2. Némaszerepek, alteregók  

 

Markáns rendezői nyelvet és értelmezést, a Mozart 22 egészében pedig szinte tendenciát 

rajzol ki, hogy a rendezők az eredeti műhöz képest rendszeresen új szereppel egészítik 

ki a műveket. Az új szerepek létrehozását, a velük való játékot mint dramaturgiai-

színházi eszközt a lehető legtágabban érthetjük. Ide tartozik egy szerepnek több 

előadóval való megjelenítése, bizonyos szerepek felcserélése, az eredetihez képest 

további szerepek beiktatása, de még kihagyása is. Az új szerepek többféleképpen 

ölthetnek alakot, és általában néma vagy prózában beszélő figurák, esetleg tükörképek, 

tehát puszta jelenlétükkel, mozgásukkal vagy akár kiegészítő szöveggel adnak hozzá az 

eredeti operához. 

A szinte folyamatos játék a szereplőkkel és a szerepekkel az identitás kérdésére irányítja 

az értelmezői figyelmet. Így drámai jelentést hordoz, és drámai hatást vált ki, hogy több 

különböző művész jelenít meg azonos szerepet. Ez a szereplők közti kapcsolat 

bizonytalansága miatt újabb értelmezési lehetőséget is felkínál; az alapvető komikumon 

túlmenően drámai hatást kelt. Az eset fordítottjáról – azaz arról, amikor egy színész 

játszik több szerepet –, állít hasonlót Spiró György Shakespeare szerepösszevonásairól 

szóló könyvében, amikor John C. Meagher Shakespeare-kutatót idézi: „[A]z, hogy (a 
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szerepösszevonások miatt) egyszerűen nem tudhatjuk, melyik karakter is lép a 

színpadra, éppenséggel maga a szándékolt drámai hatás.”
50

 

A szerepekkel és szereplőkkel való játék implikálta folytonosan felmerülő „ki kicsoda?” 

kérdés valóban hatásos komédiai eszköz abban az értelemben, hogy a különböző 

figurák közti folyamatos keveredés, félreértés, majd esetleges tisztázódás egyfajta 

vígjátéki alapséma, melynek régi hagyománya van. Gondolhatunk például az ókortól 

kezdve több szerző által is feldolgozott Amphitryon-történetre,
51

 Shakespeare a 

Vízkereszt, vagy amit akartok vagy a Tévedések vígjátéka, de akár Goldoninak a Két úr 

szolgája című vígjátékára. Azonban a Mozart 22 „ki kicsoda? én ki vagyok? miben 

különbözöm a többiektől?” kérdései felvetik az alapvető problémakört, hogy miként 

definiálhatja a szereplő önmagát és kapcsolatait a környezetében lévőkkel, miként 

határozhatja meg pozícióját a világban. Mindez bár komikusan is hathat, egyfajta talaja 

vesztett, önmaguk életét, sorsukat irányítani képtelen emberek világára is reflektál. 

Ezáltal a komikus színbe tragikum, bizonytalanság, ború keveredik. 

A szerepcserék, beöltözések, kettőzések tehát színház-történetileg régi hagyományt 

idéznek. Magának Mozartnak is mindhárom Da Ponte-operájában megtalálhatóak: a 

Figaróban Susanna és a Grófné, a Don Giovanniban a címszereplő és Leporello cserél 

ruhát, a Così fan tuttéban a párok cserélődnek fel, illetve a két fiatal férfi álruhában 

jelenik meg. E szerepcserék messze túlmutatnak a komikumon azáltal, hogy a zene és a 

cselekmény komplexitása elmélyíti a könnyed vígjátéki elemet, végzetes 

következményt kölcsönöz a nem felismeréseknek. 

 

3.3.2.1. Két előzmény: Bergman és Ponnelle 

 

A szerepcserék, alaktöbbszörözések motívuma a Mozart 22 rendezéseiben erőteljesen 

jelen van, azonban már 2006-nál jóval korábbra is visszamehetünk az időben, ha a 

figurák többszöröződését vizsgáljuk a Mozart-produkciókban. Érdemes ebből a 
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 Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997. 48. 
51

 Például Titus Maccius Plautus, Molière, Heinrich von Kleist. 
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szempontból az Ingmar Bergman-féle 1975-ös A varázsfuvolára
52

 és a Jean-Pierre 

Ponnelle-féle szintén 1975-ös Figaro házasságára
53

 vetni egy pillantást mint a Mozart-

rendezésekre máig ható mérföldkövekre.
54

 

Bergman filmje elementáris erővel ivódott be a köztudatba, máig, tehát negyven évvel 

később is hatással van A varázsfuvola-produkciókra, a rendezők – akár nem is tudatosan 

– felhasználják elemeit.
55

 A svéd rendezőnél Pamina alteregójaként értelmezhető 

kislányalakot láthatunk a filmbe rendezett színházi nézőtéren, akinek fontossága már a 

nyitányban exponálódik. A film során vissza-visszatérő reakciói könnyen összeköthetők 

A varázsfuvola szereplőinek beavatódó, tudásszerző, felnőtté érő folyamatával. A 

kislány hasonlít a Paminát alakító énekesnőre, aki szerep szerint szintén éppen 

beavatáson megy keresztül.
56

 A lány éppúgy reagál az eseményekre örömről, 

megrettenésről, félelemről tanúskodó gesztusaival, mimikájával, ahogyan Pamina 

tehetné, ha őt látnánk, s éppúgy újdonság számára minden információ a cselekmény 

kibontakozása során, ahogyan a film nézői és a szereplők számára is.
 
Vagyis általa 

történik meg a nézői és a szereplői pozíció azonosítása, összekötése (1. kép).
57

 

Bergman tehát A varázsfuvola cselekményének szintjéből ki-kilép a színházi nézőtérre, 

és ezáltal az alkotásra, alkotókra tesz utalásokat, s láttatja külső nézőpontból A 

varázsfuvola-előadást. A rendező még azzal is játszik, hogy egy-egy pillanatra híres 

színészek, művészek tűnnek fel a filmbeli nézőtéren, például Ingrid Bergman, Liv 

Ullmann, Herskó János, maga Ingmar Bergman, sőt megjelenik köztük Mozart festett 

                                                           
52

 Karmester: Eric Ericson. 
53

 Karmester: Karl Böhm. 
54

 Tim Ashley például Bergman és Claus Guth által ábrázolt parallel világra hívja fel a figyelmet a 

salzburgi Figaro kapcsán. (“Guth finds parallels between Mozart’s world and that of Ingmar Bergman’s 

films.”) Tim Ashley, Le nozze di Figaro. The Guardian.  

(http://www.theguardian.com/music/2006/aug/09/classicalmusicandopera.mozart) Utolsó letöltés: 2016. 

01. 27. 
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 Például Bergmanhoz hasonlóan a második felvonásban felcserélik a jelenetek sorrendjét, előrehozzák 

Papageno öngyilkossági kísérletét és Papagenával való egymásra találását, és csak utána következik a tűz-

víz próbája és ezzel Tamino és Pamina diadala – ahogyan a salzburgi Pierre Audi-rendezésben is. 
56

 Bár Balassa Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyitány alatt bevágott gyermek Mozart képére 

hasonlít. Ennek az M22 szempontjából azért lehet – mint párhuzam – jelentősége, mert tendencia van e 

salzburgi sorozatban is a színházra, operára, Mozartra való folyamatos, „kizökkentő” utalgatásra (vö. 

például Irrfahrten). Balassa Péter: Csak hamar vagy sosem. 

(http://www.filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=5926&gyors_szo=&kep) Utolsó letöltés: 2016. 01. 30. 
57

 A kislány jelenléte aláhúzza Jan Assmann A varázsfuvola-könyvében olvasható elképzelését is, azaz a 

nézők és a szereplők párhuzamosan történő beavatását, fejlődését. Különös, hogy ennek ellenére 

Assmann mennyire leegyszerűsíti A varázsfuvola Bergman-féle filmbéli színház nézőinek jelentőségét és 

lehetséges jelentéseit, saját nagy ívű gondolatmenetével nem kapcsolja össze. 

Jan Assmann: A varázsfuvola – Opera és misztérium. (ford. Tatár Sándor) Budapest, Atlantisz 

Könyvkiadó, 2012. 15. 
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portréja is. Ezáltal egyszerre valósul meg az azonosulás, együttérzés és a műből való 

folyamatos kizökkenés, egyfajta ironikus távolságtartás. 

 

 

1. kép: A szőke kislány a nézők között Bergman A varázsfuvolájában
58 

 

 

Ponnelle Figarójában a címszereplő végignézi, ahogy alteregója összetörten, 

kiábrándultan elénekli recitativo accompagnatóját („Tutto è disposto”), majd az alteregó 

elénekli az áriát („Aprite un po’ quegli occhi”) okulás- és provokációképpen. Ettől 

viszont a másik alak láthatóan szenved, ám hagyja magát provokálni: a szinte 

motorikusan, négyszer ismétlődő „Il resto nol dico” („A többit nem mondom el”
59

) 

figurációt átveszi másától, ő énekli el, amely a nők jellemzése után nagy zenei váltás. 

Az eredeti ária alapján úgy is értelmezhető e sor, hogy Figaro állandóan tovább akar 

lépni a gondolatában, de képtelen rá, azaz hiába állítja, hogy mást már nem mond a 

nőkről, mégis visszatér gondolatmenetéhez. Viszont azáltal, hogy Ponnelle-nél 

dialógussá vált ez a momentum, mint egy megkínzottól származó, bosszús kéréssé 
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 A disszertációban használt képek a DVD-felvételekből kivágott screenshotok. 

Ingmar Bergman: A varázsfuvola. The Criterion Collection, 1975. 
59

 Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro. Zongorakivonat. (ford. Mátrai Diána Eszter), Kassel, 

Bärenreiter, BA4565a. 412. 
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értelmeződik át a közbevetés, hogy az alteregó hagyja abba a nők által okozott kínok 

felsorolását. Ponnelle tulajdonképpen láthatóvá teszi a csatát, amit Figaro önmagával 

vív ezen a ponton (2. kép). 

 

 

2. kép: A két Figaro Ponnelle-nél
60

 

 

A Bergmannál és Ponnelle-nél megfigyelhető ironikus látásmód, az alkotásra és az 

alkotókra való folyamatos utalás és a szerepkettőzés, mely időről időre megteremti a 

művektől való távolságtartást, a Mozart 22 előadásainak is fontos jellemzője. Ebből az 

aspektusból különösen releváns a Mithridátész, Pontosz királya, A pásztorkirály, az 

Idomeneo, a Szöktetés a szerájból és a Figaro házassága című művek színrevitele. A 

számos példa a szerepkettőzések szinte trenddé vált rendezői módszerét rajzolja ki, 

melyben a rendezők gyakran úgy értelmezik a helyzeteket, hogy a szerepeknek vagy a 

sokfélesége vagy éppen az egyfélesége-sematikussága, az egyéni sorsok társadalmi 

problémaként való felfogása alteregók megjelentetésével fordítható le színpadi 

nyelvre.
61
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 Jean-Pierre Ponnelle: Le nozze di Figaro. Deutsche Grammophon, 1975. 
61

 A Bergman- és a Ponnelle-filmen kívül ide kapcsolható néhány szembetűnően hasonló, bár nem 

salzburgi példa az utóbbi évekből. A Kušej-féle 2008-as zürichi A varázsfuvola elején Tamino-alakok 
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3.3.2.2. Személyiségek és identitások – 

Alteregók a Mithridátészban és A pásztorkirályban 

 

Az M22-ben az alakok többszöröződésének egyik legkiemelkedőbb eszköze a Günther 

Krämer rendezte Mithridátész, Pontosz királyában az óriási tükörépítmény (Jürgen 

Bäckmann a díszlettervező). Ez rengeteg játék- és értelmezési lehetőséget ad, melyek 

közül a legexponáltabb, a legmarkánsabb jelentéssel bíró momentum a király entrée-ja.  

 

 

3. kép: Díszlet tükörrel – Mithridátész, Pontosz királya
62

 

 

Mithridátész érkezésekor induló szól, amely előrevetíti az uralkodó bejövetelét és 

tiszteletet parancsoló monumentalitását. Az előadásban a katonák és a többi szereplő 

idegesen készülnek a találkozásra. A hagyományos elvárásnak megfelelően, 

                                                                                                                                                                          
tömegét fojtogatja a kígyó; a Barry Koskie-féle berlini A varázsfuvola Tamino- és Pamina-figurák 

sokaságával zár (Komische Oper, 2012). A berlini Deutsche Oper-beli Don Giovanni nyitóképében a 

színpad tele Don Giovanni- és Leporello-figurával, és még a kezdőszám sorait is egymás között felosztva 

éneklik, így nem lehet tudni, melyik az igazi, vagy van-e egyáltalán igazi (rendező: Roland Schwab, 

2010). 
62

 Günther Krämer: Mitridate, rè di Ponto. Decca, 2007. 
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méltóságteljes bevonulással látjuk meg a hatalmas vörös palástot viselő címszereplőt a 

magasra állított, optikai csalódást okozó tükörben. Ezzel alakul ki óriási kontraszt a 

valósághoz képest, mellyel csak néhány másodperces késleltetéssel szembesülünk, 

mikor meglátjuk a királyt a tükrön kívül is: hiába a palást és a grandiózus zenekíséret, 

Pontosz királya nem hatalmas, méltóságteljes uralkodó, hanem egy háborút vesztett 

katona. A tükörkép és az eredeti közti feszültség a több látószög megmutatásán kívül a 

nagyság és kisszerűség kontrasztját teremti meg találóan (3. kép). 

Alapvető gondolatkörként húzódik meg Mozart A pásztorkirály című serenatájában a 

„ki kicsoda?” kérdése, az önmeghatározás képlékenysége, melyet a Mozart 22 

karmester-rendezője, Thomas Hengelbrock a figurák kettőzésével, illetve stilizálással 

vagy annak hiányával old meg. Összekapcsolja mindezt a térhasználat 

többszörözésével, vagyis létrehoz egy előszínpadot és egy hátsó színpadot, melyek 

használatát szerepekhez köti. A hátsó színpad képviseli a pásztori, az elülső a „városi”, 

politikai értékeket. A színház a színházban rendszert idéző hátsó színpadon az énekesek 

stilizáltan, a barokkos színpadi mozgás merev szabályrendszerének megfelelően 

mozognak. Illetve a rajtuk lévő jelmezre még egy réteget magukra vesznek, amely 

szintén barokkos formákat idéző, rajzfilmes mintával stilizálttá formáló ruhákból áll (4. 

kép). Folyamatos a játék e stilizált nyelvvel és az abból való kilépéssel, illetve az arra 

való reflektálással. Így a figurák önmagukat kettőzik kétféle játékmódjukkal.
63

 

Tovább bonyolítja a szerepekkel való játékot, hogy megjelenik olykor egy harmadik, 

„civil” sík, amikor is az énekesek önmagukat mint énekeseket játsszák, így a nyitány, 

majd a második felvonás zenekari közjátéka alatt, a mű alapvető kérdései fényében („ki 

kicsoda? én ki vagyok?”) a szerepüket keresik. Vagyis a földön heverő kártyalapokra 

rajzolt piktogramok között válogatnak. Aminta például ekkor a szerelmet 

(szívecskerajzot), Alessandro a politikát (koronarajzot) tartalmazó kártyát veszi fel a 
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 A pásztorkirály című serenatában az alaktöbbszörözések és így a szerepértelmezések sajátos típusa 

halmozottan és sűrűn látható. Ezt emelik ki az állandóan visszatérő kérdések is, hogy ki kicsoda, ki mit 

tud önmagáról és másról, hogy ki mely társadalmi réteghez tartozik, a pásztorihoz vagy a császárihoz. Ez 

a zeneműben explicit módon is megjelenik. Agenore egy recitativóban konkrétan rákérdez, hogy „És én 

ki vagyok?” (Wolfgang Amadeus Mozart: Il rè pastore. Zongorakivonat. (ford. Mátrai Diána Eszter) 

Kassel, Bärenreiter, 2002. 95-96.), illetve Alessandro beszél önmaga nevében egyes szám harmadik 

személyben, azt színlelve egy beszélgetés erejéig, hogy nem ő a király: „[…] Alessandróhoz vezetlek” 

(„[…] ad Alessandro guiderò.” (Mozart: Il rè pastore. i.m. 33.) – mondja, ezzel mintegy elfedve valós 

kilétét. A szerepek, társadalmi rétegek összemosásával Mozart egyfajta uralkodói rendszernek a 

dicsőítésével nagyon politikusan annak fordítottját is felmagasztalja serenatájával: a pásztori idillt olvassa 

rá mint ideális állapotot a királyi létre. 
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maga számára a földről. Az érzelmi és a politikai célok és identitások vagy szerepek 

konfliktusa a rajzos kártyajáték súlytalanságával, elkönnyítésével jelenik meg. 

 

 

4. kép: Hátsó kisszínpad stilizált mozgással – A pásztorkirály
64

 

 

Az előadás során felbomlik az elő- és hátsó színpad által meghatározott rendszer. A 

szereplők elkezdenek idővel hátul is stilizálás nélkül mozogni, illetve hátul is letépik 

magukról stilizált pásztori jelmezüket. Ez játékos összekeverése az eddig látottaknak, 

valamint komoly és határozott állítás: ami eddig pásztori idill volt, és ahol eddig jelmezt 

hordhattak a saját identitásukat sem feltétlenül ismerő figurák, az most az előadás síkján 

belül valósággá válik, ott most már valós személyiségükkel kell szembenézniük. A 

végkifejletben az uralkodó által megálmodott világ létrejön, a régi, stilizált, idillt jelentő 
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 Thomas Hengelbrock: Il rè pastore. Deutsche Grammophon, 2007. 
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lét feloldódik egy reálisként megkonstruált világban, melyben mindenki megtalálja 

önmagát, saját tényleges szerepét. A többszöröződések ezáltal megszűnnek. 

 

3.3.2.3. A fenyegetettség néma jelenléte az Idomeneóban 

 

Az alaktöbbszörözés mellett a némaszerepek használata is kiemelkedő a Mozart 22 több 

előadásában. Erre láthatunk eklatáns példát az Idomeneóban. „Az egész [operán] 

fenyegetés (Nettuno), konfliktus (görögök – krétaiak), feszültség (apa és fia, valamint 

Ilia és Elettra, a két rivalizáló nő között) és félelem vonul végig”
65

 – írja Harnoncourt a 

Mozart-operáról. Ez a végigvonuló fenyegetés és félelem vizuálisan sűrűsödik Ursel és 

Karl-Ernst Herrmann rendezésében a néma Nettuno-figurában. 

Neptun, a tenger római istene szinte végig jelen van, ő az, akiről a darab során 

folyamatosan beszélnek, aki a konfliktus és feszültség középpontjában áll, állandóan 

alakítja az eseményeket, mozdulatokkal teremt (például vihart). Ám eredetileg csak a 

nyolcadik jelenetben lép színre, mégpedig némaszereplőként: „Nettuno megjelenik a 

tengeren. Jelt ad a szeleknek, hogy vonuljanak vissza barlangjaikba. A tenger 

fokozatosan megnyugszik. Idomeneo, látván a tenger istenét, segítségéért könyörög. 

Nettuno mérgesen és fenyegetően nézi, a hullámok közé veti magát, és eltűnik”
66

 – írja 

a partitúra színleírása. Ez a pantomimjelenet értelmezhető tehát a Herrmann-

rendezőpáros koncepciójának kiindulópontjaként. 

Nettuno (Andreas Schlager) a salzburgi produkcióban már a nyitány alatt feltűnik. 

Zöldes, öltönyszerű jelmezét kagylók díszítik, és hínár fedi, arcát fekete maszk takarja. 

Ez utóbbit leveszi magáról, és felakasztja a színpadon függőlegesen álló egyik rúdra. A 

maszk végig jelen marad, melynek következménye, hogy egy Nettunóhoz kapcsolódó 

fenyegető attribútum még akkor is megidézi őt, amikor ő maga nincs a színen. 
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 Nikolaus Harnoncourt: Zene mint párbeszéd. (ford. Dolinszky Miklós) Budapest, Európa Könyvkiadó, 

2002. 366. 
66

 „Nettuno comparisce sul mare. Fa cenno a’ venti di ritirarsi alle loro spelonche. Il mare poco a poco si 

calma. Idomeneo, vedendo il Dio del mare, implora la sua potenza. Nettuno, riguardandolo con occhio 

torvo, e minaccevole, si tuffa nell'onde, e sparisce.” 

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo. Partitúra. (ford. Mátrai Diána Eszter) 93. 

(http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2) Utolsó letöltés: 2016. 01. 30. 
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5. kép: Idomeneo és Nettuno baltával
67

  

 

Különleges momentum az előadásban, amikor a késleltetetten színre lépő címszereplő 

félholtan kimászik a tengerből, és Nettuno a baltával a kezében provokatív cinizmussal 

végignézi a vesztes túlélő király vergődését (5. kép). Idomeneo a stilizált sárga 

homokon fekszik, és énekli accompagnatóját („Eccomi salvo alfin” – „Itt vagyok, 

végre, megmenekültem”
68

), a tenger istene pedig fölötte áll, majd a baltával közelít felé, 

és átadja neki. Szavak nélkül is benne van a parancs a gesztusban: Idomeneónak fel kell 

áldoznia az egyezség szerint az első személyt, akit meglát.
69

 A címszereplőt „Vedrommi 

intorno” („Látom magam körül”) áriája alatt a néma figura kínos testközelségből követi, 

és a király ezt érzi, ám nem látja. 
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 Ursel Herrmann, Karl-Ernst Herrmann: Idomeneo. Decca, 2007. 
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 Finom változtatás hallható az eredeti „Eccoci salvi alfin” – „Itt vagyunk, végre megmenekültünk” 

többes számú mondatokhoz képest, ami a katonák jelenlétére utal. A salzburgi előadásban azonban 

Idomeneo teljesen egyedül, magányosan érkezik, és az alkotók ennek megfelelően megváltoztatták a 

mondatot. Mozart: Idomeneo. i.m. 93. 
69

 Még ha a véletlen műve is, számos hasonló kellék is megjelenik a Mozart 22 különböző előadásaiban, 

ami szintén összekapcsolja a produkciókat. Így például visszatérő kellék a groteszk brutalitást megjelenítő 

balta az Idomeneóban, a Figaróban és a Mithridátészban. Mindhárom esetben az oda nem illőségnek, az 

eszközhöz kapcsolódó agresszív tett helytelenségének megtestesítőjeként értelmezhető. 
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6. kép: Nettuno árnyéka és a középen elhelyezett zenekari árok
70

  

 

Egy másik képben is manifesztálódik, hogy a király állandóan jelenvalóként érzékeli a 

tengeristent: a leereszkedő palotabelsőt jelző hátsó színfal, bár elválasztja Idomeneót a 

tengerparton maradt Nettunótól, annak árnyéka a „Fuor del mar” („Kint a tengerből”) 

kezdetű ária alatt a falra vetül. Vizuálisan megjelenik, amiről Idomeneo énekel: Nettuno 

folyamatos fenyegetése (6. kép). 

A Főpappal (Gran Sacerdote) való jelenet alatt Nettuno a szín közepére, tehát 

hangsúlyos helyre elhelyezett zenekari árokból mászik elő (6. kép), illetve onnan 

kémlel, ahogyan korábban, a nyitány alatt is. Ezáltal exponálódik, hogy a néma Nettuno 

hangja a zenekari hangzás maga, mely a tengert, hullámokat, tehát a tengeristen 

attribútumait jeleníti meg akusztikusan Mozart zenéjével. Egy ponton megjelenik 

azonban a „La Voce” (A Hang) nevű szereplő, aki ahogyan neve is sugallja, valóban 

csak hangként van jelen. A zenekari feszültséget ekkor felváltja a kimért, 

kiegyensúlyozott Hangot (énekhangot) kísérő zene, az abszolút zenei deus ex machina. 
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 Ursel Herrmann, Karl-Ernst Herrmann: Idomeneo. Decca, 2007. 
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Ekkor eltűnik Nettuno alakja, feszültséggel teli hangjával, vagyis a zenekar korábbi 

anyagával együtt. A Herrmann-rendezőpár értelmezésében így válik a konfliktus 

okozójának néma szereplője a megoldást hozó La Voce ellenpólusává.
71

 

 

3.3.2.4.  Én és te, te és én a Szöktetésben 

 

A szerepek és szereplők megfeleltetésének legbonyolultabb esete jellemzi az M22-ben 

Stefan Herheim Szöktetés a szerájból rendezését, ahol az alaksokszorozások tökéletesen 

elmossák a nemi, társadalmi identitás határait, az önazonosság megteremtését 

lehetetlenné teszik. Konstanze és Blonde végig menyasszonyi, Belmonte és Pedrillo 

végig vőlegényruhában vannak, és folyamatosan keveredik a négy főszereplőt játszó 

énekes között, hogy ki melyik szerepet játssza. Ez leginkább abban érhető tetten, hogy 

pillanatról pillanatra váltakozik, hogy ki kivel áll kapcsolatban, ki kihez intézi énekelt 

vagy prózai szavait. A figurák történetének koncepcionális követhetetlenségét 

bonyolítja a színen lévő tömeg. A főszereplőkhöz hasonlóan ugyanis a kórustagok is az 

előadás elejétől kezdve egyforma esküvői ruhát viselnek, és jóval többet vannak jelen, 

mint amennyit azt csekély énekelt szerepük megkívánná (7. kép).
72

  

Belmonte így az egyik menyasszonynak énekli a belépőjét, de nem tudjuk, ki ő, mert 

minden menyasszonyon álarc van. A férfi egyediségét csökkenti, hogy a többi 

vőlegényruhás imitálja minden mozdulatát. Amit a Mozart-mű szövege szerint elveszett 

szerelméhez énekel („Hier soll ich dich denn sehen, Konstanze” – „Itt meg kell, hogy 

találjalak, Konstanze”), annak címzettje a kimondott név ellenére ismeretlen. Ez 
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 Mintha ez az értelmezés előrevetítené A varázsfuvola dramaturgiáját, melyben a hangszerek, azaz a 

zene menti meg a szereplőket, az segíti át őket a nehézségeken és a próbákon. Valamint ide kapcsolja az 

Irrfahrten Rex tremendus részének egy szereplőjét, a „Gyönyörű távoli hangot.” 
72

 A figurák egymásra olvasása ugyanakkor nem először történik a rendezői életműben: „[Verdi A végzet 

hatalma című operájában] Herheim, a széjjelsodródó személyzet kapcsolati hálóját, mint valami 

vizualizált koncepciót láttatja. Leonora apját és a kolostorba belépő papot ugyanaz az énekes ugyanabban 

a jelmezben alakította, ahogyan Leonora vörös hajú szolgálólányát és a cigánylányt, Preziosillát – a 

prostituáltat mint a szent Leonora kontrasztját” – írja Brug a szerinte mindig provokatív rendezőről nem 

Mozart-rendezésével kapcsolatban. („Herheim knüpfte als große optische Klammer seines Konzepts 

schlüssige Beziehungsnetze zwischen dem auseinander driftenden Personal. Leonoras Vater und der im 

Kloster tretende Padre wurden vom gleichen Sänger im selben Kostüm gespielt, ebenso Leonoras 

rothaarige Zofe und die kriegstreibende Zigeunerin Preziosilla – die Hure als Kontrast zur Heiligen 

Leonora.“ Manuel Brug: Opernregiesseure heute. (ford. Mátrai Diána Eszter) Leipzig, Henschel Verlag, 

2006. 113. 
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feszültséggel teli momentumot szül, amit prózában követ a kérdés a férfitól: „Wie heißt 

du?” – „Hogy hívnak?”
73

 Az egymás nem ismerésének ennyire zavarba ejtően tömör 

kifejezése egyszerre komikus, tragikus, abszurd és groteszk, tekintetbe véve, hogy a 

férfi az imént még jegygyűrűt adott az ezek szerint beazonosíthatatlan hölgynek. 

Mindez amellett foglal állást, hogy tökéletesen nyilvánvaló: az ember nem ismeri azt, 

akivel összeházasodik. 

A színpadi azonos kinézetű emberek tömege pedig általánosítja ezt a tézist. Nemcsak az 

egyformán öltözött szereplők megjelenése megy ellene az emberek bármiféle 

egyénítésének, hanem ehhez két hasonlóan esküvői ruhába öltöztetett kisgyerek, kis 

bábfigurák és egy-egy ember nagyságú esküvői tortára állított marcipánfigura is 

hozzájárul. Méretben tehát minden szinten, a realitás szempontjából pedig a 

valószerűtől (felnőtt emberek az esküvőjükön) az abszurdon át (gyerekek esküvője) az 

élettelenig (báb- és marcipánfigurák) megjelennek az alakok. Ezáltal még 

határozottabban tematizálódik a felcserélhetőség, egyformaság, uniformitás (7. kép). 

 

7. kép: A Szöktetés a szerájból egyforma szereplőinek tömege
74
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Az előadást behálózó identitás-nélküliség koncepciója, a „ki kicsoda, ki vagyok én, ki 

vagy te?” visszatérő kérdésfeltevés azzal korrelál, hogy a daljátékban Mozart többször 

kiemeli zeneileg az „ich” („én”) és a „du” („te”) szavakat vagy ezek ragozott alakját. Ez 

a zenei gesztus Mozartnál jellemző erővel bír, Herheim olvasatában azonban leginkább 

a személyiség kilétére, az identitás határaira irányítja a figyelmet.
75

 

Új prózai szövegek kerültek az előadásba (dramaturg: Wolfgang Willaschek), melynek 

alapja szintén az „én” és a „te” exponálása lehet, és valóban a szerepek, identitások 

keveredése jelenik meg általuk. Olyan mondatok hangzanak el, mint például „Ich bin 

dein Über-ich” („Én vagyok a szuperegód”) Belmontétól Pedrillónak címezve. „Du bist 

nicht ich, und ich bin nicht du.” („Te nem vagy én, és én nem vagyok te.”) „Du und ich 

und ich und du wir heiraten.” („Te és én és én és te összeházasodunk.”) – mondja 

Pedrillo. „Du wirst ich und ich bin du, du kannst mich vertrauen,” („Te leszel én, és én 

te, megbízhatsz bennem”
76

) – szól Osmin Pedrillóhoz közeledve. Ennél jóval több „ich” 

és „du”-val játszó mondat hallható az előadásban, de már ennyi példából is látszik az 

öndefiníció bizonytalansága vagy egy másikba való olykor játékos, de gyakrabban 

inkább agresszívan rámenős kapaszkodás. 

A szerepek közti eredeti kapcsolatok felbomlására példa, hogy Konstanze szemmel 

láthatóan szerelmes Blondéba, és valójában hozzá énekli nagy C-dúr áriáját, Belmonte 

egy idő után Pedrillóhoz közeledik, de közben Blondét is ölelgeti. A szerepcserék 

zeneileg is megjelennek egy pillanatra: Belmonte és Konstanze búcsúduettjének a végén 

egy-egy sor erejéig Blonde és Pedrillo veszi át az énekszólamokat. 

Súlyos jelentést hordoz, hogy az énekesek állandóan más relációba kerülnek egymáshoz 

képest azáltal, hogy kiszámíthatatlan, hogy kihez szólnak. Bárki bárkinek szerelmet vall 

tehát, kifejezi érzelmét (örömét, dühét) – a személyek maguk vagy tökéletesen 

irrelevánsak, vagy távol tartják maguktól az egymáshoz illő kapcsolatok sémáját, azaz 

az eredeti mű cselekményében és zenei anyagában kirajzolódó párokat: Konstanze – 

Belmonte, Blonde – Pedrillo. Így olyan mértékű a szerepek közti keveredés, és emiatt a 
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 Például Belmonte A-dúr áriájában („Konstanze, Konstanze! O wie ängstlich!”) megismétli a „[d]ich 

wiederzusehen” („téged újralátni”) kifejezés „dich”-ét egy sforzatóval, mint aki csak most döbben rá, 

hogy mit is mondott, ami egyszerre mutat örömöt és szorongást, ahogy Fodor felhívja rá a figyelmet. De 

mindenképpen a másik iránt érzett szeretetet, figyelmet sugallja. Ezzel ellentétben Osmin a „Solche 

hergelauf’ne Laffen” kezdetű áriájában a „mich” („engem”) szót ismétli, mély hangról lép rá fel, és még 

egy utána következő koronás szünet is kiemeli egoizmusának a kifejeződését. (Fodor i.m. 47.) 
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 Stefan Herheim: Die Entführung aus dem Serail. Decca, 2007. 
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Singspiel cselekményének a szétesése, hogy az előadásról szólva már szinte nincs 

értelme a négy főszerepre azok eredeti nevével hivatkozni. 

Az eredeti daljáték és a salzburgi megvalósítás szereplőinek kérdéséhez hozzátartozik, 

hogy hiányzik a produkcióból a csak prózában beszélő Szelim basa. Tehát a hatalmat, 

aki a végén megkegyelmez, nem látjuk, nincs jelen annak megtestesülése. Közvetítője, 

Osmin az egyetlen ellenpólus a sok menyasszony és vőlegény között, egyedüli 

egyedítettként áll a főszereplőket is magában foglaló tömeggel szemben, s még jobban 

kiemeli a többszörözött alakok egyéniséget nélkülöző, tömeg mivoltát. Erőszakos és 

cinikus megnyilvánulásai, morális kétessége a végletekig kijátszott. Jelenlétében 

csökken a daljáték komikuma, az általa megjelenő terror súlyosnak, végső 

megbocsátása groteszknek hat. Gonoszságát általános szintre emeli a vele szemben álló 

egyforma tagokból álló tömeg. 

Így az M22 Szöktetésének színpadi interpretációja sokkal inkább az uniformizálódás, 

identitásvesztés általános társadalmi problémájaként jeleníti meg a darabot, mint pozitív 

végkicsengésű, konkrét, személyes sorsok történeteként. 
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3.3.2.5. Cherubin és Cherubim a Figaróban 

 

Egyszerre mutat be személyes sorsot és általánosabb problémát a Figaro házassága a 

Mozart 22-ben egy néma alteregó használatával. Claus Guth rendezésében egyetlen 

szereplőnek, Cherubinnak láthatjuk már a nyitánytól kezdve a mását. Neve Cherubim, 

mint az a stáblistából kiderül, amely szó kerubot jelent, és a „Cherubino” név kicsinyítő 

képző nélküli alakja.
77

 Pontosan jellemzi Manuel Brug Claus Guth rendezői nyelvét, 

amikor a „babák és alteregók; […] stilizáció és mozgásban gazdag realizmus”
78

 

kifejezéseket használja. Valóban ennek megfelelő előadáselemeket láthatunk a 

Figarójában is. 

„Cherubin bizonyos mértékig tüneményszerű, megfoghatatlan, nem egészen emberi. 

Kierkegaard módszere, amikor filozófiája demonstrálására megkülönbözteti az apródot 

mint meghatározott személyt, individuumot a mitikus apródtól, itt kivételesen alig torzít. 

Cherubin az operában is eléggé mitikus. Kierkegaard valóban meg tudta egyetlen szóval 

határozni az apród lényegét: »szerelemittas«. Cherubin úgyszólván tényleg nem más, 

mint egy lelkiállapot, egy emberi állapot – ha úgy tetszik: stádium – szimbolikus alakja: 

az ébredő vágyé. Ez a vágy absztrakt és általános, tárgya az egész női nem. Ebből fakad 

ellentmondásossága: a boldog eufória és a mély melankólia.”
79

 

Guth a szerep tüneményszerűségét (és némileg Kierkegaard-ral élve: mitikusságát), 

valamint stádium mivoltát hangsúlyozza Cherubim szerepével, mely értelmezhető a 

kamasz fiú önmagát is szerető, sajnáló felnőtt énjének, s ezt a nevéből fakadó (az 

előadáson kívüli) szójáték alátámasztja. Ugyanakkor a női hangra komponált 

nadrágszerep, melynek nemi hovatartozása a játékhagyomány szerint fiúként elfogadott, 

Guth színrevitelében erősen kiemeltté válik az alteregóval való nemi szembenállása 

által. A szembenállást fokozza az a rendezői döntés, hogy az alteregót egy fiatal, 

Cherubint pedig egy középkorú művész játssza. Jelmezük azonos, illetve Cherubimé 

szárnyakkal egészül ki (8. kép). Az ifjú alteregó táncos, mozgékony játékossága és 

frissessége így szembekerül az idősebb megfáradt, átvitt és konkrét értelemben vett 

megkínzottságával. Kiemeli és ellenpontozza továbbá az alak és mása közti gyengéd, 
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 Szerepe szerint a kerubokhoz mint az Istenhez közel elhelyezkedő angyali kar tagjához (ami a „kerub” 

szó eredeti jelentése) kevés köze van, sokkal inkább tekinthető a szerelem ifjú istenének, Kupidónak. 
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finoman erotikus viszonyt egy olyan környezetben, ahol Cherubin folyamatos fizikai és 

lelki bántalmazásnak van kitéve. Végső soron az alteregó Cherubin számára az egyetlen 

– ám a realitásban nem létező – társ. Azaz éppen az alakmás jelenléte mutat rá a fiú 

magányára. 

 

 

8. kép: Cherubim és Cherubin
80

  

 

Cherubim magába sűríti és megtestesíti a szerelem értékeit. Ő keveri a szálakat, ő 

mozgatja az embereket, ő őrjíti meg, vagy éppen hipnotizálja őket az előadás során. 

Állandó mozgatással uralja így a többi szereplőt, diktálja nekik a koreográfiát. Ugyanazt 

a mozdulatsort hajtják végre, mint ő, amit ő olykor kimerevít, anélkül, hogy a többi 

szereplő látná őt; máskor pedig éppen a mozdulatlanságból hozza vissza a figurákat 

mozgásba. Vagyis Cherubim egyébként szubtilisen megjelenő ereje (tehát gondosan 

megkoreografált, finom, táncos mozgása) a lágyság ellenére tökéletesen ellenállhatatlan 

és legyőzhetetlen az előadás utolsóelőtti pillanatáig.  

Az angyalfigura funkciója hasonlít a Ponnelle-film Figaro-alteregójához, aki kínozza az 

eredeti Figarót. Viszont ami ott egyetlen áriára korlátozódik, és filmes eszközzel jön 
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létre, vagyis Hermann Prey alakítja mindkét figurát, az az élő színházban két művész, 

az énekes, Christine Schäfer és a néma táncos, Uli Kirsch játékával történik. 

Figaro „Se vuol ballare” kezdetű áriájának különlegessége Guth-nál, hogy a Cherubim 

által megteremtett helyzet pontosan ellentétesen értelmezi Figaro gondolatait. A figura 

továbbviszi a metaforikus nyelvet, tudniillik a táncoltatásét, ahogyan azt maga a 

Mozart-zene is konkrét tánccal, gagliardával fejezi ki.
81

 Az, hogy megtáncoltatja, 

ugráltatja a címszereplőt, a Gróf elleni győzelem lehetetlenségére mutat rá, elvégre 

Figaro hiába arról énekel, hogy ő irányítja a Grófot, valójában Cherubim, áttételesen 

tehát a szerelem, még pontosabban az abból adódó kínzó féltékenység és düh irányítja 

Figarót. 

Cherubim letakarja Figaro szemét, utalva gyakorlatilag már ezen a ponton a férfi 

metaforikus vakságára.
82

 A második felvonásban az esti tervet előkészítő Figarót 

manipulálja, és mondandója végeztével az angyalfigura ismét megtáncoltatja a férfit: 

kitáncoltatja a színről, ami ezúttal is kegyetlenül explicitté téve előrevetíti a címszereplő 

tervének sikertelenségét. 

A „Non so più” ária előtt Cherubino beköti saját szemét a Grófnétól csent fekete sállal, 

Cherubim pedig leszedi róla a kötést.
83

 Susannát eközben távoli gesztusaival bódulatba 

ejti, míg az énekes fizikailag is hozzáér a nőhöz, simogatja. A táncos és az énekes két 

síkot (egy valós, fizikai világot, illetve egy álomszerű, elvontat) jelenít meg.  

A második felvonásban Cherubim az ablakon keresztül érkezik, egy következő belépése 

alkalmával (éppen Cherubino „Voi che sapete” áriája közben) pedig azon keresztül 

távozik egy jellegzetes, balettmozdulatra emlékeztető ugrással.
84

 Ez a gesztus 

szellemesen és költőien vetíti előre, hogy egy hasonló alak, azaz Cherubino fog 
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 Mozart: Le nozze di Figaro. i.m. 38-44. 
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 Például nem veszi észre, mi folyik Susanna és a Gróf között; folyamatosan úgy lép be helyzetekbe (a 
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 A fekete sál szintén visszatérő kellék az M22-ben. Összeköti Cherubinót és Don Giovannit, és 
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egyre nyilvánvalóbbá válik vonzalmuk a két fiú iránt. Illetve a Titusz kegyelmében fekete kendőt visel 

Vitellia, aki eszközként használva Sextust, azzal csábítja el. Így e tárgy felruházódik a csábítás 

asszociációjával, fekete mivolta a szerelem egyfajta gyászos végzetességét foglalja magában. 
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 Ő tehát igazi táncosként értelmezi szerepét, mozgása az operai műfajból is adódó stilizációt emeli, 

ellentétben az Idomeneo Nettunójával, kinek mozgását hétköznapibb otrombaság jellemzi. 
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nemsokára az ablakon keresztül távozni. Az angyal ugrása konkrét 

mozgásmanipulációként is interpretálható, melynek hatása késleltetett: ahogyan máskor 

is utánzásra kényszeríti a szereplőket, úgy készteti majd Cherubinót, hogy ugorjon ki az 

ablakon. 

A fokozás egy fajtájának tekinthető, amikor a szereplők (Figaro, Susanna, a Gróf és a 

Grófné) a második felvonás fináléjában már úgy mozognak poentírozva és egyformán, 

hogy Cherubim mozdulatlan, pusztán jelen van, és nézi őket. Akkora erőt gyakorol az 

rájuk, hogy egy idő után már előmozgástól függetlenül, tehát az akaratának bármiféle 

látható kifejezése nélkül is mindenki azt teszi, amit ő diktál. Mozdulatlansága ezért nem 

csökkenti, hanem gyakorlatilag növeli jelenlétének erejét. 

 

 

9. kép: Cherubim kapcsolati hálót rajzol
85

 

 

A finálé legvégén pedig Cherubim már nem is az embereket mozgatja, hanem egy 

képzeletbeli tollat: virtuálisan felírja a falra a szereplőket, és némi túlzással reflektál a 

mű szövevényességére, ahogyan felfesti, és felfoghatatlanul, abszurd módon 
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bonyolultként (némileg parodisztikusan, önironikusan) értelmezi az emberi vonzódások 

kirajzolta kapcsolati hálót (9. kép). 

A Levélduett előtt Cherubim tollat ad a szárnyából Susannának a levélíráshoz. Az a 

gesztus, hogy madártollszerű eszközzel írnak, egyrészt humorforrásként működik 

azáltal, hogy gyakorlatilag funkcionálissá válik Cherubim angyalszárnya. Másrészt 

áttételesen megint csak sugallja, hogy a szerelmet és a hozzákapcsolódó intrikát ő 

diktálja, sőt ez esetben ihleti. 

A Levélkettősön kívül Cherubim a Grófnéhoz csak áttételesen, csak együttesek esetén 

kapcsolódik, de egyik áriája közben sem jelenik meg. Kézenfekvő lenne ezt úgy 

értelmezni, hogy a Grófnét nem mozgatja bábként, mint a többieket, hogy őt valamiféle 

befolyásolhatatlan, megingathatatlan nagyságként értelmezzük. Ez azonban nem lenne 

teljesen igaz sem Mozart zenéjét figyelembe véve (melyből kiderül, hogy igenis 

hatással van rá Cherubin
86

), sem Claus Guth megvalósítása szempontjából, ahol 

valóságos „enyelgés-trió” alakul ki közte, Susanna és Cherubin között. 

Evidens azonban, hogy a néma Cherubim a legnagyobb hatást a férfi szereplőkre 

gyakorolja. Itt nemcsak Cherubinnal való viszonyára és Figaro táncoltatására érdemes 

gondolni, hanem például arra az erőteljes képre, amelyben a szerelem súlyának 

nyomása, a metafora színpadi képpé válik: Cherubim a Grófot vállára ülve nyomja le a 

földre harmadik felvonásbeli áriája közben. 

Mindezzel együtt fontos, hogy Cherubim hatása csökken az előadás végére. Az emberi 

kapcsolatok problémáinak megoldása e figurától való megszabadulás. Az előadás utolsó 

pillanatában ugyanis a Cherubinón kívüli összes szereplő távol tartja magától az 

angyalfigurát. (ld. 3.4.2. fejezet). Cherubino és alteregója jól példázza a Brug által 

emlegetett „stilizáltságot és realizmust”, melyre korábban utaltunk. Elvégre az alteregó 

mozgásnyelve nagyfokú stilizáltságként hat, mely keveredik a realista formanyelvvel: a 

reális környezetbe helyezett jelenetekkel, a pontos, reális pszichológiával megírt érzelmi 

folyamatokkal, ahogyan Brug is kiemeli.
87
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Jól érzékelhető tehát a Mozart 22 kiemelt előadásaiból, hogy az állandóan színen lévő 

alakmások, alteregók, többszörözött figurák a darabok különleges értelmezését rajzolják 

ki. Egyfelől játékossá teszik a színpadi megvalósítást, másfelől az adott drámai 

helyzeteket, keserű színben, ugyanakkor kritikusan láttatják. 

 

3.3.3. Fragmentum és kiegészítés zenében és szövegben 

 

A Mozart 22 sorozat különlegessége és kiemelten fontos vonása, hogy töredékes 

műveket is bemutat. A fragmentumok bátor színrevitelével a salzburgi intendatúra 

paradox módon amellett foglal állást, hogy bemutatásra való egésznek tekinti e 

darabokat is, valamint Mozart színpadi életművének teljes értékű részeként értékeli 

azokat. Sőt továbbmegy: hangsúlyozza a töredékességet. 

A fragmentáltság jelensége leginkább explicit módon az M22-ben a befejezetlenül 

maradt Mozart-művek bemutatásával, valamint sok félbehagyással, kihagyással jelenik 

meg. A legszembetűnőbben és legkülönlegesebben a Zaide – Adama és a három 

Irrfahrten-előadásban érzékelhető a fragmentáltság motívuma, de megjelenik például a 

Szöktetés a szerájból produkcióban is. 

A Szöktetésben fragmentumként hat az a finom gesztus, ahogyan elhangzik Shakespeare 

18. szonettje Belmonte szájából. Kimaradt ugyanis a szonett első négy sora, és a két 

zárósor az elejére került.
88

 Ezáltal a szavalat végén jelenik meg a halálmotívum, ami így 

hangsúlyosabbá válik, sötétebb árnyalatot ad a versnek. A fragmentumérzetet nemcsak 

a megrövidítettség, a kihagyott sorok okozzák, hanem az a hiányérzet, amely 

Shakespeare szonettjeinek, illetve színdarabjaiban a jeleneteinek végét lezáró erőteljes 

páros rím elhagyása (korábbra hozása) okoz. A szonettnek mint szerelmes versnek a 

lerövidítése, elbizonytalanítása, reflektál a teljes Szöktetés-értelmezés, a szereplők közti 

kapcsolatok bizonytalanságára is. 

                                                                                                                                                                          
Már Peter Sellars 1991-es Figaro házassága rendezésében is megjelenik a stilizált mozgásnak (például a 

második felvonás őrületig fokozott fináléjának legvégén) és a pontos pszichológiai ábrázolásnak a 

kettőssége. 
88

 Az előadásban elhangzó teljes szonett angol eredetijét, valamint német és magyar fordítását ld. az 5. 

mellékletben. 
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„Míg él ember szeme s lélegzete, 

Mindaddig él versem, s élsz benne te. 

Az ég szeme néha gyújtva ragyog 

S arany arca máskor túlfátyolos; 

S mind válik a széptől a szép, ahogy 

Rútítja rendre vagy vakon a rossz. 

De a te örök nyarad nem fakul 

S nem veszíti szépséged birtokát; 

Ne mondja Halál, hogy rád árnya hull: 

Örök dalokban nőssz időkön át.”
89

 

 

A fragmentumokban fennmaradt és kiegészített művek sorozatába tartozó Zaide 

kiemelkedik az M22 koncepciójában. A kortárs Chaya Czernowin (Izrael, 1957–) 

különleges, leginkább effektszerű zenéjével alkotta meg a darab hiányzó felét. Külön 

zenekar játssza a színpad hátsó részéről a Czernowin-zenét (Johannes Kalitzke 

vezényletével), és egy másik az árokból Mozartét (Ivor Bolton vezényli). A két síkon 

futó zenei anyaghoz két történeti síkot rendel Claus Guth rendező: az ifjú szerelmesek 

szenvedése és a kapcsolatuk létrejöttének lehetetlensége a török fogságban megjelenik 

mai történetté alakítva is, melyben a palesztin férfi és az izraeli nő szerelme sosem 

valósulhat meg. 

A kultúrák efféle különbözőségét, összeegyeztethetetlenségét leképezi a Mozart- és e 

kortárs zene szándékos összeegyeztethetetlensége. A harmónia hiányát, az össze nem 

egyeztethetőséget, sőt magát az életveszélyt is kifejezi a Czernowin-zene 

töredezettsége, erőszakos hangvétele, az énekesektől megkívánt fuldokló, levegő után 

                                                           
89

 William Shakespeare: 18. szonett. (ford. Szabó Lőrinc). in: Uő: Sonnets / Szonettek. Budapest, Noran 

Kiadó, 1997. 40. 

Az előadásban elhangzó sorok és azok sorrendje: 

„So lange Menschen atmen, Augen sehn,  

Wird dies mein Lied, wirst du in ihm bestehn. 

Oft fühlst zu heiß des Himmels Aug' du brennen, 

Oft hüllt zu dunkler Schleier sein Azur, 

Und stets muß Schönes sich vom Schönen trennen 

Durch Zufall oder Wandel der Natur. 

Doch deines Sommers Glanz wird nie ermatten, 

Nie von dir fallen deine Herrlichkeit, 

Nie wirst du wandeln in des Todes Schatten, 

In ewigen Reimen strahlst du durch die Zeit.” 

William Shakespeare: Sonett 18. (ford. Therese Robinson) 

(http://www.lyrik-lesezeichen.de/gedichte/shakespeare.php) Utolsó letöltés: 2017. 04. 14. 
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kapkodó hangok, a szavak szótagokra való szétesése (így az „Er-de” német „föld”, azaz 

a címben szereplő, héber „Adama” szóé is), az elnyújtott szavak, deklamált mondatok, 

ahova a modern világ hétköznapi, olykor brutális zajai is betüremkednek. 

A Zaide – Adama előadásban váltakozik, hogy a Mozart- és a Czernowin-zene külön-

külön vagy egyszerre szól. Arra is találunk példákat, amikor a Mozart-zene úgy marad 

félbe, hogy a kortárs belevág, félbeszakítja azt, ami ismét a töredékességre, az adott 

szám lezáratlanságára hívja fel a figyelmet. Ezt odáig fokozza a produkció, hogy maga 

is lezáratlan marad. Az Adama nem egészíti ki teljessé a művet, ezáltal jelentést ad a 

darab fragmentumos voltának. A produkció pedig szintén nem a töredéket egészíti ki, 

hanem annak jelentése és jelentősége mellett foglal állást, megoldás és feloldás 

nélküliként ábrázolva a kultúrák, társadalmak közti konfliktust.  

„Nincs boldog vég, csak megválaszolhatatlan kérdések”
90

 – írja erről az előadásról napi 

kritikájában Shirley Apthorp. A helyzet azonban ennél szélsőségesebb és 

különlegesebb: semmilyen vég nincs, az alkotók a vég nélküliség hatását komponálják 

meg úgy zenedramaturgiailag, mint színpadilag. A fiatalok lassan távoznak a színről, 

miközben az uralkodói terror többszörösen jelenlévő manifesztumát látjuk lassan 

stabillá merevedni az egyforma, monumentális fejű férfiak által (10. kép). Mindeközben 

a hagyományos finálészerű mozarti lezárás helyett elhaló (pianóról pianissimóra 

halkuló!
91

), hiányérzetet keltő, a hangsúlytalan ütemkettőre és -négyre megszólaló 

záróakkordokat hallunk, melyet Guthnál semmi, még Czernowin zenéje sem egészít ki. 

Végső soron, ahogyan a despota figurája sokszorozódik, és ahogyan a Zaide 

szerelmespárja megoldatlan helyzetével együtt az Adamában ismétlődik, ez a 

hangsúlyozott lezáratlanság, töredékesség az időben való végtelen ismétlést, a probléma 

állandósulását implikálja. 

 

                                                           
90

 ”There is no happy end – only unanswerable questions.” 

Shirley Apthorp: Zaide – Adama, Salzburg Festival. Financial Times. (ford. Mátrai Diána Eszter) 

(http://www.ft.com/cms/s/0/6c241dd2-3243-11db-ab06-

0000779e2340.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4m5QWvDcw) Utolsó letöltés: 2017. 07. 06. 
91

 Wolfgang Amadeus Mozart: Zaide. 151. (http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2) 

Utolsó letöltés: 2017. 06. 04. 
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10. kép: Tér és terror a Zaide – Adamában
92

 

 

További eklatáns példa a fragmentumkezelésre az Irrfahrten-trilógia, mellyel 

kapcsolatban több kritikusnak is eszébe jutott a töredékesség kérdése a Mozart-összes 

fényében. Bettina Schulte így foglalja össze az Irrfahrtent, ekként élteti az előadást: 

„Az Irrfahrten – a három estét összefoglaló címmel – Mozart munkásságának 

elképzelhető legnagyobb időbeli ívét mutatja: az első opera buffától, A színlelt 

együgyűtől, amit a tizenkét éves szerző 1768-ban komponált, a Requiemig, amit pedig 

már nem tudott befejezni. Schlömer és dramaturgja, Bettina Auer, egy grandiózus 

anyagot összefogva szentelik az előadást a fragmentumnak. A gigantikus Mozart-összes 

ünnepén […] egy szép visszacsatolás alakul ki: ami befejezetlen, nem sikerült, zsákutcába 

jutott, azt mindig a köztudatba kell hozni, főleg azokban az időkben, amikor a 

perfekcionizmust úgy éltetik, mint korábban soha.”
93

 

                                                           
92

 Claus Guth: Zaide – Adama. Deutsche Grammophon, 2007. 
93

 „Irrfahrten” – so der die drei Abende zusammenfassende Titel – schlägt den denkbar größten zeitlichen 

Bogen in Mozarts Werk: von der ersten Opera buffa „La Finta Semplice”, die der erst Zwölfjährige 1768 

komponiert hat, zum „Requiem”, das Mozart nicht mehr vollenden konnte. Dazwischen widmen sich 

Schlömer und seine Dramaturgin Bettina Auer, die eine grandiose Materialfülle gebändigt und gebündelt 

hat, dem Fragment. In der gigantischen Gesamtwerkfeier […], bildet es einen schönen Widerhaken. Dass 

das Unfertige, das Misslungene, das in die Sackgasse, die Irre Führende, seinen Platz im Werk eines 

Künstlers genauso beansprucht wie das Geglückte, muss immer wieder ins Bewusstsein gehoben werden 

- zumal in Zeiten, die den Perfektionismus feiern wie nie zuvor.” Bettina Schulte: All dieser Irrsinn, der 

zu nichts führt. (ford. Mátrai Diána Eszter), Badische Zeitung, 9 August 2006. 

(http://www.joachimSchlömer.com/en/projects/irrfahrten-3/reviews/badische-zeitung-all-dieser-irrsinn-

der-zu-nichts-fuehrt) Utolsó letöltés: 2017. 04. 04. 
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Az első rész, a La finta semplice, vagyis A színlelt együgyű, bár nem töredékes, az 

egyszerű-együgyű történetet maga az előadás teszi azzá. Az olasz nyelvű operába német 

nyelvű narráció, próza vegyül. A prózai szereplő kommentálja, gyakorlatilag 

szubjektívvé teszi az eseményeket, az egyszerű történetet és annak szereplőit kritikusan 

szemléli, miközben olykor (Cherubim-szerűen) mozgatja is őket. Schulte a 

beszámolójában iróniára hivatkozik a narrátor szerepeltetésével, aki olykor szövegével 

belefolyik a zenébe, a hosszú recitativókat rövidíti, a cselekmény folyását ezzel 

szétrázza. Találóan fogalmazza meg Schulte, hogy ez esetben éppen az segíti át az 

előadást a mű adta dramaturgiai nehézségen, vagyis a túlságos egyszerűségen, hogy 

Schlömer az egyébként egységes zenei hatást szétszedi, szellemesen megírt prózai 

megszólalásokkal meg-megállítja. 

„A rendező egy harsány sárga tréningruhás játékvezetőt állít be, hogy a nyers és banális 

történet egyáltalán elmesélhető legyen. A színésznő, Marianne Hamre, lépteti oda-vissza 

a figurákat az alig hihető érzelmeik sakktábláján, és gondoskodik az ironikus távolságról, 

ami az alig csillogó zsengét üdítő, szellemes, derűs, élvezetes előadássá teszi.”
94

 

Az Irrfahrten-trilógia második része és a harmadik rész második fele idézetek sorozata, 

ahogyan a fesztivál jelöli: pasticcio. Többek között Mozart-dal, -koncertária, -szonáta, -

kánon, -vonósnégyes tételeiből áll össze a zenei anyag, melyet Mozart-levéltöredékek is 

kiegészítenek. Így kapcsolódik a zene és a szöveg szándékos fragmentáltsága feszes 

dramaturgiájú estté. A második részben hangzanak el a színen megjelenő énekes és 

táncos Mozart-figuráktól
95

lehangoló Mozart-levélrészletek – tehát szintén 

hangsúlyozottan csupán kiragadott és ismételgetett mondatok, mint például: „Ich kann 

nicht vor einem leeren Stuhl spielen” („Nem tudok üres szék előtt játszani.”) „Salzburg 

ist kein Ort für mein Talent.” („Salzburgban nincs helye az én tehetségemnek!”)
96

 Így 

az előadás erősen megidézi Mozartot, és Salzburg említésével-kiemelésével egyszerre 

távolságtartással és a zeneszerző iránti tisztelettel reflektál az előadásra, sőt a salzburgi 

fesztiválra is. Ahogyan a harmadik rész Rex tremendus címe is önmagában utal a 

gyászmise Rex tremendae tételére, ugyanakkor a színpadon látható, Mozartot idéző 

                                                           
94

 „Um die krude und banale Story überhaupt erzählbar zu machen, setzt der Regisseur eine Art 

Spielleiterin im schrillgelben Trainingsanzug ein. Die Schauspielerin Marianne Hamre schiebt die 

Figuren auf dem Schachbrett ihrer kaum glaubwürdigen Gefühle hin und her und sorgt für jene ironische 

Distanz, die aus einem wenig brillanten Erstling ein erfrischend geistreiches, luftig-heiteres Vergnügen 

macht.” Schulte i.m. 
95

 Ezúttal tehát a szerző figurájának többszörözésére láthatunk példát. 
96

 Joachim Schlömer: Alkony. (ford. Mátrai Diána Eszter) 2007. 
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figurák miatt értelmezhető valamiféle hódolatnak a zeneszerző mint „rettenetes 

fejedelem” előtt. 

A trilógia Alkony (Abendempfindung) címet viselő második részében is szereplő Ann 

Murray énekesnő a harmadik részben énekli el végtelen finomsággal, precizitással és a 

halálvízió drámai erejével az előző est címadó Mozart-dalát, az Alkonyt. Ekkorra 

azonban a hosszú, szőke hajú hölgy rövid, őszes hajú alakká öregedett. A dal maga is a 

halálmotívumot idéz, és az élet félbeszakításának képzetét erősíti, hogy az Irrfahrten 

harmadik részében félbehagyva, töredékesen hangzik el. 

A szintén félbemaradt Mozart Requiemből megszólalnak a Dies irae-tételsorozat 

kórustételei. A Lacrymosa pedig addig a pontig szól, ameddig Mozart komponálta. A 

haláltéma különösen súlyos nemcsak a megszólaló gyászmise miatt, hanem azért is, 

mert éles kontrasztban áll az előtte színre vitt könnyed-vidám hangvételű művekkel, a 

töredékes A pórul járt férj és A kairói lúd vígoperákkal. Pichler találóan értelmezi a 

teljes Mozart 22-t is behálózó, a produkcióit összetartó motívumot, a fragmentumok 

dramaturgiáját: 

„Joachim Schlömer a Residenzhof-beli Rex tremendusszal egy hatásos életutat talált ki, és 

az Irrfahrten-trilógiát sikerrel alkotta meg. Főleg mert abból az előfeltételezésből indult 

ki, hogy Mozartnál a fragmentum az élet vége felé tartó mágikus lebegés. A kétrészes 

előadás a befejezetlen A pórul járt férj és a dramma giocoso A kairói lúd színpadi 

művekkel kezdődik, amely a múltra adott válaszként a szünet után meditatív tánccal és 

énekkel egyesül, mely a Requiemmel, mégpedig éppen Mozart életében valószínűleg 

utoljára komponált ütemekkel, a Lacrymosával végződik. Az élet vége hangok 

fragmentuma.”
97
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 „Joachim Schlömer hat im Residenzhof mit „Rex Tremendus” einen wirkungsvollen Profilweg 

erfunden und die Trilogie „Irrfahrten” mit einem Triumph abgeschlossen, eben weil er von der Prämisse 

ausgeht, dass das Fragmentarische bei Mozart wie ein magisches Entschweben bis ins Lebensende ist. 

Die zweiteilige Aufführung beginnt mit den unvollendeten Bühnenwerken „Lo sposo deluso” und dem 

Dramma giocoso „L‘oca del Cairo“ und vereint nach der Pause mit meditativem Tanz und Gesang eine 

Replik auf die Vergangenheit, die mit dem „Requiem”, und zwar genau mit den wahrscheinlich 

letztkomponierten Takten seines Lebens, dem „Lacrimosa”, endet. Das Ende des Lebens als Fragment der 

Töne.” (C. E. Pichler: Magisches Entschweben ins Lebensende, Dolomiten, (ford. Mátrai Diána Eszter), 5 

August 2006. (http://www.joachimSchlömer.com/en/projects/irrfahrten-3/reviews/dolomiten-magisches-

entschweben-ins-lebensende) Utolsó letöltés: 2017. 04. 20. 
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3.3.3.1. A prózai szöveg használatáról 

 

A prózai szerep és a kiegészítő szöveg, mint látszik A színlelt együgyű esetében, 

valóban frappáns megoldás. Ez már csak azért is érdekes, mert a mai operajátszásban 

gyakran megfigyelhető éppen a Singspielek prózai megszólalásainak redukciója. 

Érdemes ezt az aspektust kiemelni a teljes Mozart 22 felől nézve, mert az előadás-

sorozat több ponton ellene megy a prózát csökkentő tendenciának, és az alkotók olykor 

kifejezetten hosszú prózai részeket hagynak meg vagy hoznak létre az M22-ben.
98

 

Így a Mozart 22 számos előadásába az eredeti művekhez képest is sok, akár új prózai 

rész kerül. Például az Ascanio Albában két külön prózai szereppel egészül ki, viszont 

kimaradnak a mozarti recitativók. Az új szerepek neve Voyager 1 és Voyager 2, ami 

utalás lehet a francia „voyager” szóra (jelentése „utazni”). Egyéb asszociációk mellett 

(például utazás az időben, a nyelvek és a kultúrák között, valamint álom vagy illúzió és 

valóság közt) ez összeköthető az M22 Irrfahrten alsorozatával, mert összekapcsolja a 

német „bolyongás” jelentésű „Irrfahrten” szóval. 

 

Az Ascanio Albában prózai szövegei többé-kevésbé fedik az eredeti recitativót 

szerkezetileg és tartalmilag. A két színész többnyire felkonferálja az elkövetkezendő 

áriát, részt (gondosan kimondva az „ária” és a „numero” szót is), színleírást adnak, ami 

eltér a látottaktól, hiszen egy tornateremben vagyunk, ők meg pásztorokról, fákról, 

tájról, patakról beszélnek. Összefoglalják, sőt legtöbbször szó szerinti fordításban közlik 

németül az áriák tartalmát. Tehát valamiféle narrátorként, német nyelvű 

szinkronhangként, közvetítőként vannak jelen. Az artikuláltan és precízen beszélő 
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 További példa a prózai szövegek kezelésére, csökkentésére Peter Brook Egy varázsfuvolája (2010), 

melyben a szereplők közötti dialógusok helyett egy narrátor melodrámaszerűen kommentálja az 

eseményeket prózában. A melodráma a maga köztességével szervesebben beleolvad a zenei anyagba. A 

berlini Komische Oper 2012-es A varázsfuvola előadásában, a rendező Barry Koskie teljesen kihúzta a 

prózai részeket, a zeneszámokat gondosan összeválogatott Mozart-zongoradarabokkal kötötte össze, s az 

animációs formanyelvet használó előadásban a megszólalásokat egy-egy szó, felkiáltás kivetítésével 

helyettesítette a némafilmek világát megidézve. 

Szintén a próza elkerülésére látható megoldás a Komische Oper Calixto Bieito rendezte Szöktetés a 

szerájból előadásában (2004). A megszólalások helyett egy-egy rövidebb prózarészlet mint a díszlet 

kirakatainak fényreklámjai olvashatók. A nem szerájban, hanem bordélyházban játszódó történetben e 

feliratok értelmezik, és gyakran meg is előlegezik az eseményeket. 

Bár nem Mozart, a mai prózahasználat szempontjából mégis érdekes: a 2017-es Aix-en-Provence-i 

Fesztivál Bizet Carmenjében a rendező Dmitrij Csernyakov párterápiás helyzetbe ágyazza Carmen 

történetét, melyhez a terápiaként eljátszandó feladat szövegét olvassák fel egy-két tömör mondatban, 

ezzel kihagyva a hosszú prózai dialógusokat. 
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prózai színészek viszont nem idegenítik el jobban az előadást a látottaknál, és nem is 

értelmezik azt, így jelenlétük, megszólalásaik nem válnak valós színpadi megoldássá. 

 

 

Az Audi-rendezte A varázsfuvola dialógusaiból alig húznak, ami értelmezés és 

kidolgozottság hiányában szintén kifejezetten sajnálatos. Végtelennek, rosszul 

szerkesztettnek hat Tamino és Papageno első prózai párbeszéde és a második felvonás 

elején a papok megbeszélése. Ahogyan szinte az előadás egészével, úgy a prózai 

részekkel is alapvető probléma, hogy minden arról szól, amit kimondanak benne. Így a 

megszólalások puszta információközlések maradnak, a szavak szintjétől nem 

mozdulnak el. Hiányzik minden mögöttes tartalom, interpretáció, amitől e részek 

értelmetlenné, feleslegessé, drámailag érdektelenné válnak. 

 

Kivételt képez ez alól Papageno és Papagena beszélgetése. A boszorkánynak öltöztetett 

Papagena az olykor eltorzított hangja mellett rendes női hangon is beszél, sőt felfedi 

valós kilétét Papagenónak. Beszéde és gesztusai alapján hús-vér nőként jelenik meg, aki 

férfit akar magának. Audi értelmezésében nem csak Papageno keres magának párt, 

hanem Papagena is, ami dinamikusabbá, élőbbé teszi a kettejük viszonyát. Ez a prózai 

dialógus egyben eltávolodik a produkcióra nagyrészt jellemző mesei, naiv 

egyszerűségtől azáltal, hogy egy összetettebb emberi viszonyrendszert fogalmaz meg. 
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3.4. Sötét árnyalatok az érettkori Mozart-vígoperákban 

 

3.4.1. A Mozart 22 vígopera-értelmezései – Bevezetés 

 

Mozart mesterműveit, tulajdonképpen érettkori vígoperáit azáltal kapcsolja össze a 

Mozart 22 előadás-sorozat, hogy azok színpadi interpretációi végletesen 

kihangsúlyozzák a bennük rejlő keserűséget, tragikumot, kiábrándultságot.
99

 Ezek az 

előadások sokszor mellőzik a helyzet- és jellemkomikum kijátszását, vagy legfőképpen 

távolságtartó iróniával jelenítik meg azokat, és gyakran a végkicsengésben sem oldódik 

az előadást végigkísérő feszültség. 

Mivel a drámai helyzetek az emberi kapcsolatokban manifesztálódnak a 

legmarkánsabban, az előadások zárásának feszültsége is a figurák közti viszonyokban 

érhető leginkább tetten az M22 előadásaiban. A kapcsolatokat Mozart maga is jóval 

összetettebben ábrázolja, mint az hagyományosan az opera buffákra jellemző. Fodor 

Géza így foglalja össze az opera buffa műfajnak alapvető, némileg sematikus 

(zene)dramaturgiai sajátosságait: 

„Ha valaki csak kicsit is járatos az opera buffa világában, [a szerepek listájából] 

hozzávetőlegesen ki tudja találni az egész cselekményt. Teljesen egyértelmű, hogy [kik 

vannak] egymáshoz rendelve […]. Nagyjából azok a fő fordulatok, alapvető konfliktus- 

és szituációtípusok is kikövetkeztethetők, amelyeken keresztül kialakul az eredeti 

»felállásban« látensen benne rejlő végső »felállás«. A zene viszont az alapviszonyok 

tekintetében még annyi mozgásteret sem enged, mint a szöveg. Zeneileg kezdettől fogva 

a végső »felállás« szervezi a kompozíciót. Ez főleg azt jelenti, hogy – mindenekelőtt az 

együttesekben – a zenei anyag páronként, mégpedig végleges páronként közös.”
100 

Ahogy Mozart túllép ezen a sémán, és a maga dinamizmusában és komplexitásában 

jellemzi alakjait és a viszonyok változásait, úgy válik a szereplők relációinak a kérdése, 

tulajdonképpen azok esetlegessége vagy kétes értéke az M22 vígopera (és Singspiel) 

előadásaiban is kiemelkedően hangsúlyossá. 
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 Vö. például: „A tragikum és a komikum homogén egyidejűségével – a shakespeare-i dramaturgia egyik 

alapvonásával a La finta giardiniera Falstaff-idéző, sejtelmes erdőjelenetében találkoztunk Mozart 

oeuvre-jében először – de nem utoljára!” Liebner i.m. 88. 
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Tágan értelmezve a vígopera műfajt ide sorolom a Singspielt, az opera buffát és a 

dramma giocosót. Így két Mozart-Singspiel (a Szöktetés a szerájból és A varázsfuvola) 

mellett a három Da Ponte-opera, azaz a nagy játékhagyománynak örvendő és végtelenül 

komplex zenedramaturgiájú, érettkori Mozart-vígopera lesz az elemzés fókuszában.
101

 

 

3.4.2. Az emberi kapcsolatok és a zárójelenetek a Mozart 22 vígoperáiban 

 

3.4.2.1. Két Singspiel 

 

A Mozart 22-ben a Szöktetés a szerájból daljáték műfajának megfelelően tartalmaz 

humort, szellemes pillanatokat, a Stefan Herheim rendezésének legalapvetőbb élménye 

mégis a kegyetlenség, a boldogság lehetetlenségének kíméletlenül megfogalmazott 

üzenete. Szélsőségesen viszi színre és hegyezi ki a feszültségét a Liebner által is 

megfogalmazott ellentéteknek: „szerelem és halál, mese és valóság, irónia és pátosz, líra 

és dráma, tragikum és komikum –, a hangulatok, érzelmek és indulatok végtelen sora a 

cselekmény egyetlen szálára fűzve.”
102

 

Az identitásokra és az emberi viszonyok kétességére már utaltunk az alteregókkal 

kapcsolatban (ld. 3.3.2. fejezet). Rendkívül erős rendezői gesztusok sorozata látható 

azonban a produkció legvégén is, mely mintegy végső konklúzióként húzza alá az 

emberi viszonyok végletes visszásságára vonatkozó állítását. A zárójelenetben papként 

megjelenő Osmin bejelenti, hogy a szerelmesek nem meghalni, hanem összeházasodni 

fognak. A változás egyetlen mondatba való sűrítése groteszk, miképpen az is, hogy a 

párok a felszabadulás híre hallatán a hagyományosan várható öröm helyett óriási 

veszekedésbe kezdenek, amit Osmin a háttérből elnéző mosollyal szemlél. Az esküvői 

misét Osmin latinul celebrálja. Belmonte csak hosszas hezitálás után mond igent, vagyis 

áment, és gyűrűt húzva Konstanze ujjára belekezd a záró vaudeville-be. 
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 A fiatalon, 36 évesen elhunyt Mozart esetében némileg furcsa „érettkori” művekről beszélni. Azért 
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Ez a zárószám eredetileg Szelimet dicsőíti. A veszekedés után a kényszeredett ámen és 

a mogorva arcok hatására azonban idézőjelbe kerül a tétel, és erőltetett, nem őszinte 

háláról tesz tanúbizonyságot. Pedrillo köszönetnyilvánítása is ideiglenes csak, amint 

elénekelte a ráosztott strófát, agresszívan ragadja meg a tőle elforduló menyasszonyát, 

és kényszeríti térdre Osmin előtt. Ennek a következménye, hogy Blonde a saját 

versszakánál felpattan vőlegénye mellől, és Osmint simogatva, őt élteti. Osmin átveszi a 

szót, és hektikus, őrült bosszúvággyal, ami zenéjéből szól, poentírozott mozdulatokkal, 

a zene ütemére keresztet vet a négy ifjú fölött, és a záróakkordra becsukja a kezében 

lévő könyvet, a Bibliát. Ez az egyetlen gesztus a mondottak fényében kap jelentőséget: 

azt állítja ezzel az előadás, hogy Osmin az átkozódás brutális szövegét a Szentírásból 

olvasta, így a fiatalokat érő dühkitörés istenítélettel azonosul.  

A bosszú elvetéséről szóló végső kvartett a két pártól most már kifordulva a közönség 

felé szól. A négy fiatal maszkot vesz magára. A csilingelőre hangszerelt, dinamikus, 

lendületes janicsárkórusra a már látott menyasszonyok és vőlegények ekkor migrénes 

tömege (az énekkar) a fülét befogva, a fejét fogva fordul ki a színről, csak Osmin marad 

méltósággal középen. Felvesz a földről egy menyasszonyi csokrot, és azt szagolgatja. 

Ezek a finom gesztusok erőteljesen ellenpontozzák az alak kegyetlenségét, hevességét. 

Tehát zenei jellemzésének összetettségét
103

 képezik le Herheim rendezésében és Franz 

Hawlata szerepértelmezésében a negatív vonásokat kiegészítő, apró színpadi 

momentumok. 

A színpad megfordul: mintha a backstage fordulna most be, az emberek hiába mentek ki 

a színről, azaz szöktek meg, újra kénytelenek bent lenni, ott vonaglani, szenvedni: 

akárcsak az eredeti cselekmény szerint, a szökés Herheim előadásában is meghiúsult. 

Osmin eltűnik középen a süllyesztőben. Marad a szenvedő ifjú párok tömege, ami a 

menyasszonyok és vőlegények sokaságát látva interpretálható úgy, hogy senki nem tud 

elmenekülni sorsa (házasélete) elől. 

A vidám és könnyed vég, a fogságból való kiszabadulás, az egymásra találás több ezer 

éves drámai toposza a visszájára fordul. „Az opera egy olyan világ alakulását ábrázolja, 
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 Gondolhatunk Osmin különlegesen lágy és keserű, magányos, elhagyatottságot tükröző entrée-jának 

zenei anyagára („Wer ein Liebchen hat gefunden”), mely erősen szemben áll a további jelenetekből 

megismerhető heves, gonosz Osminnal. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entführung aus dem Serail. Partitúra. 48. 
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amelynek végső megszilárdulása után, vagyis Konstanze és Belmonte kettőse után 

Osmin már nem tényező”
104

 – írja Fodor Géza azt a momentumot kommentálva, amikor 

Osmin a vaudeville őrületbe torkolló megszólalása után kirohan. Különlegesen hat, 

hogy Herheimnál az ellenkezője történik: Osmin bent marad a színen, és őrjöngő 

távozás helyett kimérten szemléli az eseményeket. Ezen a ponton is megjelenik egyfajta 

kettős értelmezési lehetőség: Osmin viselkedése egyszerre interpretálható 

távolságtartónak, kívülállónak, ugyanakkor a magány, a tömeggel szemben való 

egyedüllét is kifejezésre jut. A „[d]erűs, de nem egyszerű”
105

 művet is sokkal 

borúsabban értelmezi, és az emberi viszonyok végletekig elvitt bonyolultságával 

ábrázolja ez a produkció. 

 

Az M22 Pierre Audi által rendezett A varázsfuvolában erőteljesen mesei irányba eltolt, 

(a legtöbbször markáns értelmezést mellőző, üres) interpretációja mutatkozik meg. 

Azonban ebbe a gyermeki-mesei kontextusba is beszüremlik a sötétség. Szubtilis példa 

erre Papageno „Ein Mädchen oder Weibchen” kezdetű áriája, melyben az énekes 

megcseréli a második és a harmadik versszak szövegét. Ezáltal kiemeltebb helyzetbe, 

vagyis az ária végére kerül a halálvízió: a magát amúgy is felvidítani vágyó Papagenót 

és helyzetét kilátástalanabbnak mutatja.
106

 

A produkció végén az Éjkirálynő a „Nur Stille, Stille” kvintett után hatalmas fekete 

ruhájában összeroskad a földön, és benn marad a finálé alatt a színen. A leereszkedő 

óriási, geometrikus, diagonális arany csík a napsugárral azonosítható Sarastro recitativo 

accompagnato szövegét hallva: „[a] napsugár elűzi az éjt.”
107

 E sor itt kifejezetten a 

királynőnek szól. Bevonulnak a piros ruhás papok, élükön a koronás Taminóval és 

Paminával. A szerelmespár naivan egyszerű és boldog a megjelenésében, miközben a 

királynő a színpad másik szélén legyőzötten, megalázottan kuporog, Sarastro szavai, 

tekintete és kardja is mind őfelé irányul, így a kép különösen élesen hat. A kórus 

megszólalására a királynő kényszeredetten próbál mosolyogni, Tamino és Pamina némi 

megtorpanással, bizonytalansággal, de közelít felé. Pamina mellé guggol, ám az anyja 
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 Ld. 6. melléklet. 
107

 „Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.” Mozart: Die Zauberflöte. i.m. 214. 
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határozottan elfordul tőle, és otthagyja. Az Éjkirálynő és Sarastro egy pillanatra 

megállnak egymás előtt, egymás szemébe néznek, majd mind a kettő továbblép, és 

külön-külön elvegyülnek a papok tömegében. Végül a markánsan megkomponált 

záróképre a kórus beáll középre, élükön az ifjú párral, és mintegy két térfélre osztják a 

színpadot, vagyis a maguk világát: az egyikben egyedül az Éjkirálynő, a másikban 

Sarastro áll (11. kép). A papok leborulnak a fiatalok előtt. Így, bár Tamino és Pamina 

sikeresen átvették a hatalmat, itt sincs szó boldog és megkönnyebbüléssel teli végről. 

 

 

11. kép: A varázsfuvola zárójelenete
108

 

 

Sarastro és az Éjkirálynő kapcsolatát árnyaltan dolgozza ki ez a zárás, amivel egy újabb 

izgalmas sík nyílik meg a művel kapcsolatban. Nem egy békülékeny, konfliktust feloldó 

végről beszélhetünk, ahogy például Peter Brook Egy varázsfuvola-rendezésében,
109

 

hanem egy éles elhatárolódás látható a két fél és a két generáció részéről, ami így 
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egyszerre szól a fiatalok sikeréről, győzelméről, és zárja a produkciót keserűséggel, 

feloldatlan konfliktussal. 

 

3.4.2.2. A három Da Ponte-vígopera 

 

Claus Guth salzburgi Figaro-rendezése egyedülállóan keserűséggel teli. Már Figaro és 

Susanna nyitóduettjénél is komoly hangvételű, sötét arckifejezésű színészi játékot 

láthatunk Ildebrando D’Arcangelo és Anna Netrebko szerepértelmezésében. Guth-nál a 

duett egyáltalán nem boldogságról, hanem sokkal inkább félelmekről, kételyekről, (a 

zene által is sugallt) meg nem értettségről, a kapcsolat bizonytalanságáról tesz 

tanúbizonyságot. 

Ez a sötét alaphang gyakorlatilag végig jelen van Guth előadásában. A már elemzett 

alteregóval, Cherubimmal való rendezői lelemény is bár szellemes és poétikus, jelenléte 

egy félelmetes hatalom megnyilvánulásaként értelmezhető. Az emberek által 

befolyásolhatatlan, külső erő (és a nem realista játékmód) a díszlet ajtajainak 

mozgatásában is megjelenik: finom és humoros rendezői gesztus, hogy az ajtók nem 

akkor nyílnak, amikor az adott szereplő ki akarná nyitni. Így olykor bizonyos szereplők 

nem tudnak rajtuk keresztül kimenekülni; máskor pedig azzal kell szembesülniük, hogy 

az ajtók kéretlenül kinyílnak. Mindez szintén értelmezhető a jelen nem lévő Cherubim 

hatalma megnyilvánulásának, ami továbbviszi az előadás nem realista nyelvét. 

Számos szellemes ötlet és gondolat sorakozik fel, de időről időre súlyos, még az 

embertelenséget is súroló tettek és értékek világlanak ki belőlük. Barbarina csupa vér az 

„Ho perduto” („Elvesztettem”) kezdetű áriája alatt, és nem a tűre, hanem a 

szüzességének elvesztésére vonatkoztatja a rendező a játékot. Gondolhatunk Cherubin 

megalázására is, ahogyan az első felvonást záró „Non più andrai, farfallone amoroso” 

áriában Figaro késsel vágja meg testét, a Gróffal karöltve zubbonyként adja a fiúra a 

kabátját, újságpapírt töm az ekkorra félájult Cherubin szájába. Az emberi 

cselekedeteknek és azok következményének súlya összhangban áll Harnoncourt zenei 

interpretációjával, aki a tempók és a sötét zenei árnyalatok előtérbe tolásával 

depresszívvé, komorrá teszi a dramma giocosót. 
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„A festői, nagy legatók átadják helyüket az apró artikulatív-gesztikus elemeknek, melyek 

által a zenei előadás a mű kisebb léptékű belső viszonyait és arányait teszik plasztikussá. 

[…] Harnoncourt kétségkívül felrázó erejű előadásaiban az affektív tartalom beszédszerű 

kifejezése és ábrázolása összekapcsolódik e dramatikus erővel, mi által Mozart zenéje 

inkább felzaklató lesz, mintsem megnyugtató.”
110

 

Pintér Tibor fenti megállapítása a Harnoncourt interpretálta Mozart-szimfóniákról szól, 

ám találóan jellemzi e Figaro-előadást. A Guth-Harnoncourt-féle sötét árnyalatok 

közepette rendkívül feltűnő azonban, ahogy a Figaro-felvétel dokumentálja az egyetlen 

pontot, amikor hallani a közönség nevetését, és épp ez hívja fel a figyelmet arra, hogy a 

produkció egyébként nagyrészt mellőzi a komédiákra és a Figaro-előadásokra 

hagyományosan jellemző folyamatos humort, komikumot. 

Claus Guth Figaro-előadásának a végén sincs nyoma az örömnek, az arcok dermedtek. 

A „Contessa perdono” himnikus, lírai rész tutti belépésétől kezdve, Cherubim 

összerendezi egyetlen tablóvá a szereplőket a színpad közepére. Mindössze egyetlen 

ironikus-szellemes momentum fedezhető fel: a vak bíró a világtalanokra jellemző 

tapogatózó mozgással áll be a tablóba. Amikor Cherubim távozna, a zene gyorsba vált 

(„Questo giorno di tormenti”), és a szereplők lerázzák magukról a napi szenvedést, 

amelynek oka Guth értelmezésében a szerelem maga. (Fontos, hogy Guth olvasatában a 

Gróf is szenved önmaga gyarlóságától, és Susanna vállaltan nem tud ellenállni az őt 

megkörnyékező férfiaknak.) 

A zenekar játéka továbbra is súlyos, hiába változott annak karaktere, nem a 

játékhagyomány szerinti könnyed felszabadultság hallható ki Harnoncourt karmester 

interpretációjából, hanem a rendezéssel szorosan együttmozgó, gyanakvó, 

rémálomszerű vízió. A családi tablóból minden visszaáll a régibe, a Gróf kitör ebből a 

helyzetből, Susanna magára kapja szobalány-kiskötényét. A záróképre leereszkedik a 

hátsó fal is, tehát a lépcsőházi tér bezárul, amely többek között a kerti jelenet helyszíne 

is volt. Visszakerül a cselekmény a különleges kertjelenetből a hétköznapok rutinjának 

helyszínére. Újabb fejvesztett kavargás után visszaállnak a párok, amelyeket Cherubim 

megpróbál szétválasztani, ám nem sikerül neki. Mindenki elhessegeti magától, kivéve 
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Cherubinót, aki viszont fiatal alteregója vállára hajtja a fejét. Cherubim távozik az 

ablakon keresztül, ahonnan bejött az előadás elején, Cherubino pedig, aki ezek szerint 

egyedüliként nem határolódott el a szerelemtől, illetve fiatalsága miatt nincs meg a 

képessége, hogy távol tartsa magát tőle, összeesik. 

Olyan záróképet kapunk, mellyel bár az eredeti címben szereplő „őrült napnak” vége, 

boldog párok helyett csupán a konvenciók miatt összetartozó embereket látunk, és 

ahhoz, hogy működőképes legyen az életük, el kell vetniük a szerelmet. A külső 

elrendeződés, azaz a figurák pozíciója és a belső kisugárzás, azaz érzelmük, attitűdjük 

kivetülése ilyen tekintetben ellentmondásban van. Ez az, amiről Fodor Géza így ír:  

„[Felsenstein leírásából] világosan kiderül az opera egyik legmélyebb, ugyanakkor 

legláthatóbb, közvetlenül szcenikailag megjelenő tendenciája: az emberi kapcsolatok a 

»bolond nap« zűrzavara és az életbevágó konfliktusok ellenére is elementáris erővel 

vonzódnak a harmonikus kiegyenlítődés és elrendezés felé. Ez a Figaro házassága egyik 

formai sajátossága. […] Ez a sok fordulóban megbomló, majd újra helyreálló, s végül 

szinte szimbolikusan megszilárduló szimmetria fejezi ki a leginkább magától értetődő 

módon azt a megbonthatatlan harmóniát, amely minden konfliktus és rezignáció ellenére 

is tökéletesen áthatja ezt az operát.”
111

 

Mozart részéről mégis, mint a többi Da Ponte-operájában is, önmagában is ironikusként 

hathat a hirtelen, mondhatni túlzott konvencionalitással gyorsra váltó zárás. Ám már az 

azt megelőző Andante részben is utal egy momentum a boldogság megkérdőjelezésére: 

„Ah tutti saremo contenti” („Mindannyian boldogok leszünk”) mondat fényes, magas, 

lendületes forte indulásából kétszer is hirtelen pianóra vált a zene éppen a „contenti” 

(„boldogok”) szóra.
112

 Spike Hughes „ideiglenes békéről” beszél, és kiemeli a fináléból 

az Andantét s a záró Allegrót összekapcsoló „baljós” három ütemet.
113

 David Cairns 

egyenesen „banálisnak” nevezi a végszót, tehát kimondatlanul is a groteszkségét 

hangsúlyozza, annál is inkább, mert zeneileg az „egész mű tetőpont[jának]”
114

 tartja. 

„Hitelesen cseng-e ez a lezárás?” – teszi fel a kérdést. „A vidám muzsika alatt is ott 

morajlik Mozart jellegzetes szomorúsága.”
115
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A Mozart 22 Figarójában a boldog vég erőteljesen megkérdőjeleződik. Még ha egyfajta 

hétköznapi harmónia helyre is állhat az őrjítő szerelem elutasításával, Cherubino utolsó 

pillanatban való összeesése megbontja a lehetséges megnyugvást, és állásfoglalása 

ellentmond a hagyományosan vágyott és ábrázolt állapotnak, a szerelemmel teli emberi 

kapcsolatoknak. Amitől az előadás mégis összetett tud maradni, tehát nem válik 

eltúlzott, komolyan vehetetlenül egyoldalú tragédiává, az a rendkívül szuggesztív és 

árnyalt, pillanatról pillanatra precízen megkomponált operaénekesi-színészi ének és 

játék, továbbá a dramaturgi-rendezői következetesség, fegyelem, ami többek között a 

realista és a nem realista játékmód közti ingadozásban érhető tetten.
116

 

 

Liebner így fogalmaz Mozart Don Giovannijával kapcsolatban: „A Don Juanban 

állandóan és egyidejűleg tükröződik a teljes élet mindkét arculata, és szerves egységbe 

olvad a dráma kettős gyökere: a komikum és a tragikum [...]”
117

 Kimarad azonban a 

játékosság és a humor a Mozart 22 Martin Kušej-rendezte produkciójából, és szinte 

kizárólagossá válnak benne a tragikus színek. A rendező a komikum és tragikum 

kettőssége helyett végletesen tragikusként értelmezi a művet. Ennek színrevitelében 

erőteljesen közrejátszik a látvány: az állandó komor, elidegenítő neonfények, a hideg, 

steril, szinte üres tér, melyben rideg, szabályos, geometrikus formák uralkodnak (12. 

kép).
118

 

                                                           
116

 A Figaro házassága realitást és stilizáltságot ötvöző világához az impozáns díszlet is hozzátartozik, 

amely hasonlít a Szöktetés a szerájból és a Zaide – Adama díszletvilágára (ld. 7., 9., 10., képek). Tehát 

szintén az előadásokat összekapcsoló, párhuzamos elemről beszélhetünk, amikor a díszletet vizsgáljuk. A 

Szöktetés díszlettervezője Gottfried Pilz, a másik két produkcióé Christian Schmidt, ahogyan e kettő 

rendezője is azonos: Claus Guth. A Szöktetésben a felnagyított polgári lakás szobabelseje csak azért nem 

mondható hiperreálisnak, mert mérete stilizálttá teszi, ahogyan a Figaróban a színpad jelentős részét 

elfoglaló nagyvonalúan kivitelezett lépcsősort is. Gondosan megalkotott parketta, fehér ajtók, fehér 

keretes ablakok jellemzik a három előadás látványvilágát. 

A belső teret aprólékosan megjelenítő díszlet hasonlóságára egy triviálisnak mondható értelmezési 

lehetőség a Szöktetés és a Zaide hasonló alaptörténete. Emellett mindhárom előadást áthatja valamiféle 

nyíltan kimondott, erős társadalomkritikaként érthető kegyetlenség. Osmin cinizmusa, a Zaide óriás fejű 

Mao-figuráinak terrorja, a fogság érzete, a Figaro szereplőit végletekig kínzó szerelem, hasonló térbe, 

tehát környezetbe kerül. Mivel ez a környezet rendkívül civilizált, kulturált, nagyvonalúan és nagy 

műgonddal megtervezett és felépített polgári lakásbelsőkre, termekre emlékeztet, annál jobban 

hangsúlyozza a saját korunkban a felszínen, a külsőségekben konszolidáltnak, rendben lévőnek tűnő 

életvitel mögöttes és végzetes feszültségeit. 
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 Liebner i.m. 92. 
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 Ahogyan Kušej teljes mértékben kizárja a mű humorát, a mindenkori komikus elemektől, a zenei és 
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Drasztikus zenei változtatással indul az előadás: nem Leporello, hanem Don Giovanni 

énekli az operát nyitó első két sort („Notte e giorno faticar”), vagyis nemcsak 

Leporellónak kell kint várni az urára, hanem fordítva, Don Giovanninak is a bent 

szerelmeskedő szolgájára. Így rögtön a nyitójelenetben exponálódik, hogy ebben az 

előadásban Leporello drámája, illetve Don Giovanni öregsége egyformán hangsúlyos. 

Kušej az előadás végét szintén a tragikumra hegyezi ki, és még annál is drasztikusabban 

teszi ezt, mint ahogy Liebner ír a Mozart-opera kapcsán: „A lázadó elbukik, és ezzel 

ismét helyreáll a hétköznapok megbolygatott harmóniája –, de a világ szürkébb és 

szegényebb marad nélküle; és a diadal nem teljes, a győzelem nem zavartalan.”
119

 A 

teljes finálé alatt esik a hó, az előadást amúgy is sokszor meghatározó rideg, sivár, fehér 

díszlet a hóesés fagyosságával jeleníti meg az apokaliptikus színt. A Kővendég itt egy 

elegáns szmokingos úr, akinek bejövetelét nem látjuk, csak azt a groteszk képet 

realizáljuk, amikor már bent ül egy kis kerek asztalnál, s onnan énekel a rémült Don 

Giovanninak. Fodor nem groteszkségről, de végletes idegenszerűségről ír e résszel 

kapcsolatban: 

„A szellem hangjából abszolút világidegenség árad. Mozart ezt ehelyütt rendkívül 

szélsőségesen fejezi ki. Mikor a szellem elutasítja a felajánlott földi táplálékot, 

énekszólama nyolc ütemben mind a tizenkét kromatikus hangot végigjárja. A bécsi 

klasszicizmus zenei világában ez a hatás végletesen idegenszerű.”
120

 

A rendező az idegenszerű zeneiséget nem az idegenszerű megjelenéssel, hanem a 

muzsikával való szembenállással teszi erőteljessé, ahogyan a Kővendég elegáns 

egyszerűsége groteszknek hat a monumentális zenével párosítva. 

A Don Giovannit éneklő Thomas Hampson zenei megszólalásai, nem utolsó sorban 

recitativói végtelenül intenzívek, és valóban az éneklés és a beszéd határán mozognak. 

Ez is része annak, hogy szuggesztív játékával a halálközeli pillanatok rettegését képes 

ábrázolni és ezzel a nagyságának és bukásának kettősségét rendkívül összetetten és 

árnyaltan megjeleníteni. Leporello végig a külső térből figyel, tehát nem komédiai 

helyzetből (például az asztal alól az eredeti utasítás szerint) játssza a saját maga 
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drámáját.
121

 Végül egy egész hátsófalnyi reflektor világít szembe a nézőkkel – megnyílt 

a pokol kapuja. A Kormányzó méltóságteljes nyugalommal hátrasétál, Don Giovannit 

láthatatlan és megfellebbezhetetlen erővel vonzza maga után a pokol felé, ő pedig 

Leporellót húzza magával, aki az asztalról felkapott tőrrel leszúrja urát. A földre 

roskadnak. Azáltal, hogy a szolga leszúrja a címszereplőt, megakadályozza, hogy 

elnyeljék őt a lángok, és magát is megmenti a haláltól. Leporello gyilkossága és az 

urától való effajta megszabadulása korrelál azzal, hogy az előadás erőteljesen a szolga 

drámája is. Valamint aláhúzza a két figura egymásra utaltságát, egymástól való 

függését, történetük súlyát közelíti egymáshoz. Ez összhangban áll azzal, hogy az 

eredetiben mindig játékos, sokszor komikus szolga itt állandóan rettegő, menekülő, 

depresszív, megfáradt személyiség. 

A Scena ultima zárójelenet „Ah dove è il perfido” befejezésre ugyanebbe a térbe 

érkeznek be a szereplők, itt bolyonganak lehangoltan a neonkékkel világított oszlopok 

között. Leporello szavai, mely szerint nem tudja elmondani a történteket („De ha nem 

tudom, de ha nem tudom”
122

), illetve ahogy végül mégis elmondja hebegve-habogva a 

látottakat, a kőembert, a tüzet, egészen másképp hat azután, hogy leszúrta Don 

Giovannit. Nem az emléktől van zavarban, nem egy rémálomból kell ocsúdnia, és nem 

is ura szürreális eltűnését kell felfognia, hanem egy új, nem valós történetet kénytelen 

megalkotni, hogy gyilkos tettét elhallgassa. 

Ahogy a Mozart 22 többi vígoperájában, itt is hangsúlyos távolság exponálódik a 

szereplők között az előadás legvégén: a figurák külön-külön helyezkednek el, nem 

rajzolódnak ki a párok, Don Giovanni eltűnése erősen hat mindenki súlyos, egyéni 

drámájára, amit még egy remélhető emberi kapcsolat sem ellensúlyoz. Így az összevert 

Zerlina távol helyezkedik el az elegáns, öltönyös Masettótól. Távolság van Don Ottavio 

és Donna Anna között kis duettjük közben, és hangsúlyozottan elfordulnak egymástól, 

ami igen nagy feszültséget teremt a zenéhez képest, amely (szinte a szöveg ellenében) 

óriási kohézióval tartja össze a párt: bár Donna Anna elhalasztaná az esküvőt, a közös 

zenei téma egymáshoz kapcsolja őket (12. kép). 
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A zenével való ikonikus szembeállás tetőződik a tanulság levonásakor: A „Questo è il 

fin di chi fa mal”
123

 lendületes záróütemeit éppen ugyanilyen letargikus magányban 

éneklik, és ettől a mondat új értelmet nyer: az „Így jár, aki rosszat tesz”
124

 gondolat nem 

feltétlenül és kizárólagosan Don Giovannira érthető, hanem önmagukra is vonatkozik. 

Ahogyan a korábbi „És mi, jó emberek mind”
125

 is igen groteszk Masettót és a kék 

foltokkal teli Zerlinát, valamint az egymástól idegenként elforduló Don Ottaviót és 

Donna Annát látva. 

 

 

12. kép: A Don Giovanni záróképe
126

  

 

E morális tanulság levonásának a színpadi értelmezése a Mozartnál oly gyakran 

lefojtottságra, iróniára utaló „sotto voce” zenei utasítást erősíti. A zene iróniáját ugyanis 

exponálja a látvány, amikor a szereplők a zenekari záróakkordokra különböző irányban 

távoznak. Fodor megfigyelése szerint a szereplők nemcsak egy régi világ összeomlását 

érzik át, hanem egy új erkölcsi rend megszilárdulását is üdvözlik, s bár valóban 
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mindenkinek van gyászolnivalója, a párok közti viszony helyre áll, s az igazság győz.
127

 

Kušejnél azonban semmiféle feloldás nincs, nemcsak átvitt értelemben, hanem szó 

szerint is csak a sebek, sérülések és a magány marad. Tragikus színek dominanciája 

illeszti a rendezői koncepciót a Mozart 22 opera buffái közé. 

 

A ruhacserék, valamint párcserék komédiája jelenik meg a Così fan tuttéban is. Ezt a 

vígjátéki dramaturgiát lélektani, morális szempontból tragikusan kínos felhangok 

színezik. „[C]sábító volna megírni egy Kortársunk, Mozart című divatos kottiádát, 

amelyben ki lehetne mutatni, hogy Mozart a Così fan tutte bábszínházi alaprétegében a 

hétköznapi emberek elidegenedett életnyilvánításainak groteszk, abszurd, Ionesco-

stílusú szatíráját írta meg”
128

 – írja például Fodor. Majd így fogalmaz: „[D]a Ponte 

szövegkönyve tipikus buffa-szövegkönyv, […] a librettó koncepciójának megtartásán 

alapuló zenei megvalósítás a buffa keretei között, a buffa síkjában halad, ám nem marad 

meg a számára szűk keretek között, hanem több ízben áttöri őket[,] és jelentős 

pillanatokra magasabb szférákba emelkedik […].”
129

 

A Fodor által emlegetett hétköznapi emberek elidegenedett életnyilvánításai az M22 

Idomeneóját is rendező Ursel és Karl-Ernst Herrmann Così-előadásának hatalmas, üres, 

sík terében tökéletesen megjelenik. Ehhez az ürességhez, sivársághoz hozzátartozik a 

jelenetek túlnyomó többségében uralkodó kékes világítás, mely stilizált módon a 

végtelen tengert és egyfajta hidegséget is megjelenít. Mindezt hangsúlyozza egy-egy 

szintén stilizált, geometrikus vonalakból, formákból álló bútor, valamint a végig jelen 

lévő, repedezett, embernagyságú tárgy, mely kőszikla anyagból készült, eldőlt tojásra 

emlékeztet. Az eldőlt, megrepedt kőszikla pedig finom és találó iróniával hozza be a 

befogadó tudatába asszociatívan Fiordiligi „Come scoglio” („Mint szikla”) áriáját, és 

teszi vizuálisan idézőjelbe a sziklaszilárdnak, megingathatatlannak bizonygatott 

hűségét. 

Az iróniának a legalapvetőbb koncepcionális megjelenése az a rendezői döntés, mely 

szerint Fiordiligi és Dorabella kihallgatja a három férfit, mikor fogadást kötnek arra 
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nézve, hogy barátnőik hűek maradnak-e. Így innentől a két nő meglepettsége, 

elkeseredettsége, ijedtsége is csupán színjáték. Ennek megfelelően az előadás végén 

Guglielmo és Ferrando színlelt visszaérkezése a csatából inkább apátiával, mint 

szomorúsággal tölti el Fiordiligit és Dorabellát. A két pár kimértségét csak egy 

pillanatra oldja az a helyzetkomikum, hogy Guglielmo most kapja le magán felejtett 

műbajszát. A nők konstatálják az események végkimenetelét, a férfiak dühét, s nem 

lepődnek meg, már csak azért sem, mert a kezdetektől fogva tudták, kikkel van dolguk, 

amikor az álruhás férfiakkal kerülnek kapcsolatba. 

A házassági szerződés ekkor még mindig az üres színpad közepén, a rivaldára 

merőlegesen leterítve látható, mely komikus és az előadás valóságához képest, vagyis a 

párok, kapcsolatok bizonytalansága felől nézve szellemes és groteszk, ugyanakkor 

ironikus módon hosszú, sok lapból áll. Így jelenléte frappánsan demonstrálja önmaga 

létjogosulatlanságát. 

Herrmannék előadásának a legvége egy folyamatos, nyughatatlan kavargás a végtelen, 

üres térben. Cairns szavaival élve a „laboratóriumi kísérlet”
130

 eredményeképpen Don 

Alfonso „[…h]ázasok vagytok! Öleljétek meg egymást […]”
131

 mondatára a négy 

főszereplő leül középre tablóba, mégpedig az új párosítás szerint (Fiordiligi – Ferrando, 

Dorabella – Guglielmo). Majd hátrafutnak, a nézőknek háttal állnak meg egy sorban, 

bontva a páronként való megjelenést, és a kínosságig hosszúra nyújtott generál pauza 

után következik a záró „Fortunato l’uom che prende” szakasz, melyben már az elülső 

kis dobogóra az eredeti párosítás szerint (Fiordiligi – Guglielmo, Dorabella – Ferrando) 

áll fel újra a négy szereplő. Végül eltűnnek a miniatűr útvesztőben, melynek a földből 

kiemelkedő falai a férfiakat elválasztják a nőktől, és körbezárják őket (13. kép). 

Az állandó kavargás, hely- és párcsere a zárójelenetben, bár kivitelezésében tétova 

rohangálásnak hat, határozott állásfoglalásnak bizonyul. A szereplők közeledése, 

távolodása, végül egymástól való térbeli elkülönítése a zene kétes örömét egészíti ki. Az 

Allegro molto és a Don Giovannihoz hasonló sotto voce most koronával megnyújtott 

akkordokkal és az énekesek részéről hosszú szünetekkel szakad meg újra és újra. A 

szereplők zavarba ejtő bizonytalansággal mantrázzák maguknak a „nyugalom 
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megtalálását”, amit épp az ismétlések és megszakítások kérdőjeleznek meg, és ezt a 

kételyt a hatalmas, tagolás, kapaszkodó nélküli térben való létük vizualizálja.
132

 

Tökéletesen érződik a Mozart 22 előadásán Cairns konklúziója, mely szerint a Così 

„minden bája ellenére is vigasztalan darab.”
133

 

 

 

13. kép: A Così fan tutte fináléja; falak labirintusában
134

 

 

 

Az alapvető rideg geometrikusság, a színpadkép hideg színei és a sötétebb hangulatok 

mint erőteljes esztétikai, értelmezésbeli rendezői döntések lenyomatai határozzák meg a 

Mozart 22 három Da Ponte-operáját,
135

 melyeket a közös szövegkönyvíró, illetve e 

három vígopera „mestermű” mivolta miatt amúgy is gyakran sorozatként kezel az 
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utókor (ld. például Kovalik Mozart-maratonját).
136

 Az előadások rendezőinek a 

végkicsengésbeli állásfoglalása húzza alá ezt az összetartozást, és teszi még súlyosabbá 

interpretációjukat azáltal, hogy előadásbeli konklúziójuk olyan társadalmakat 

ábrázolnak, melyben az emberi kapcsolatok nem működhetnek, a hagyományos opera 

buffai párok nem jöhetnek létre. A Figaro házasságában az emberek érzelemmentes, 

konvención alapuló, távolságtartó viszonya, a Don Giovanniban a szereplők tökéletes 

magánya, a Così fan tuttéban az egymástól való teljes elszigeteltség jelenik meg a 

záróakkordokra. Így mind a három produkció erősen átértelmezi az opera buffa, illetve 

dramma giocoso műfaját, és rendkívül kiábrándult, akár depressziót, agressziót, 

feloldatlan feszültséget sem nélkülöző helyzetek sorozataként interpretálja a darabokat. 
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 Kovaliknál nemcsak az kapcsolta össze a három operarendezését, hogy lejátszották egyetlen nap alatt 

mindet, és mindet Oberfrank Péter vezényelte, hanem az is, hogy azonos formanyelvet alkalmaztak, 

azonos módon használták a jelmezek színét, a tér és díszlet azonos volt, a kereszthivatkozásokkal, 

áthallásokkal való játék, az intenzív színészi-értelmezői munka az énekesek részéről kiemelt szerepet 

kapott. 
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4. Összegzés: Mozart 22 a 2006-os Salzburgi Ünnepi Játékokon 

 

Mozart születésének 250. évfordulóján a Salzburgi Ünnepi Játékok korszakalkotó 

projektet valósított meg: a monumentális Mozart 22 előadás-sorozatával egyben láttatta, 

és ezzel összefüggésben, új színben jelenítette meg a bécsi klasszikus zeneszerző 

színpadi életművét. 

Ami az új színt adta, az egyrészt maga a Salzburger Festspiele menedzsmentjének a 

döntése és tette, hogy a korábbi évekkel, egyéb fesztiválokkal és operaházi 

repertoárokkal ellentétben egyetlen fesztiválidőszak alatt mutatta be Mozart majdnem 

összes színpadi művét, melyet maga a Mozart 22 cím mint egységet tartott össze. A 

másik tényező esztétikai: számos rendezői, dramaturgiai áthallás figyelhető meg a 

produkciók között, ami a néző-elemző számára kohéziós erőként manifesztálódik.  

Így nagyon erősen összetartja az érettkori Mozart-vígoperák előadásait az a 

(társadalom)kritikus rendezői nyelv, mely a kegyetlenségben, depresszivitásban, a 

tragikum és a feszültség állandó és feloldatlan kifejeződésével érzékelhető. A koncepció 

tehát, mely az emberi kapcsolatok szétszakításában, a humorkezelésben, a vígjátékokba 

keveredő negatív hangokban és azok végkicsengésében érhető tetten, alsorozatként 

jeleníti meg ezeket az előadásokat. Az egyik legkiemelkedőbb, legkoherensebb 

produkció, a Claus Guth-féle Figaro házassága alig vesz tudomást arról, hogy opera 

buffáról van szó, kifejezetten távol tartja magától a helyzet- és jellemkomikumot, és a 

háttérben rejlő melankóliát hozza előtérbe, arra építi fel a teljes előadást. Martin Kušej a 

Don Giovanniban egyértelműen végtelenül keserűnek állítja be a szereplők sorsát, és 

határozottan amellett foglal állást, hogy ez a történet az első pillanattól kezdve Don 

Giovanni alkonya, és a többi szereplő közötti emberi kapcsolat létrejöttét lehetetlennek 

ítéli. A Così fan tutte szereplői közt is kiábrándult távolságtartás figyelhető meg, mely 

abban is megjelenik, hogy a záróképben fal választja el őket egymástól – kapcsolatuk 

határozottan megszakad fizikailag is. 

Szembetűnő, hogy a szerelmesek, a párok, illetve általában az emberek egymáshoz való 

viszonyának jelentős részében a Mozart 22 rendezői koncepciói szerint nem az opera 

buffai hagyományban megszokott „happy end” jelenik meg. Ez mind a figurák térbeli 

elhelyezkedésében (a hagyomány szerinti párok tagjai a fináléban távolodnak 



66 

 

egymástól, több előadásban akár térelválasztó elemek kerülnek közéjük), mind 

gesztusaikban látható. Így az az interpretációs tendencia világlik ki, hogy a mozarti 

operák fináléjában, ha valamiféle harmónia létre is jön, a produkciók akkor is 

sajnálatraméltó figurákkal (mint például a Don Giovanni szereplői magányos és sérült 

szereplői) vagy kérdésekkel és bizonytalansággal teli helyzetekkel zárják a művet. 

Mindemellett összetartja a Mozart 22 produkcióit a folyamatos játék az azonos vagy 

hasonló előadáselemekkel, mint a hasonló eszközök, díszletek, a prózai szövegek és 

szerepek, a némaszerepek, alteregók. Az újonnan beleírt figurák alkalmasnak tűnnek 

mind a bizonytalanságnak a megjelenítésére, mind az önironikus és humoros látásmód 

kifejezésére. Elvégre nagyon erős és hatásos egy-egy némaszerep a színen, amely 

csupán jelenlétével például fenyegetettséget sugall. Ez igaz Nettunóra és Cherubimra is 

mint külső hatalomra, továbbá a Zaide – Adama fenyegető alakjainak jelenlétére is.
137

 

Hasonlóan árnyalhatja a helyzetet egy frappánsan megírt prózai szerep, amelyik jól 

időzített kommentárjaival kritikus reflexiót visz a produkcióba, miként A színlelt 

együgyű narrátora teszi. 

Kiemelkedő, koherenciaalkotó rendezői gesztusnak bizonyul az M22-ben a 

szerepkettőzések, -többszörözések használata, ami itt legtöbbször nem 

komikumforrásként működik, hanem az önmeghatározás szempontjából elveszettséget 

sugall. A világban helyét kereső, illetve önmagát is megkérdőjelező és definiálni nem 

tudó ember alapvető motívum és gondolatkör a Mozart 22-ben, mely a méretekkel, 

arányokkal való játékban is manifesztálódik. A Zaide – Adama hatalmas díszleteiben az 

ember épp oly kicsinek és a sorsával szemben tehetetlennek hat, mint A színlelt együgyű 

és Az álruhás kertészlány monumentális díszletelemei között. 

Összecsengenek a Mozart 22 előadásai néhány egészen konkrét gesztus által: Cherubino 

összeesik a Figaro végén, Don Giovanni összeesik a szerenádja után. A negatív élt 

emeli ki, hogy sorcserével Shakespeare szonettjének végére kerül a halálmotívum a 

Szöktetésben, éppen úgy, ahogyan strófacserével Papageno áriája a „halál” szóval zár. 

Az alakok közti elmosódást, az identitászavart hangsúlyozza, hogy Don Giovanni és 
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 A szereplők állandó jelenlétéből, kihallgatottságából adódóan hasonló fenyetettséget sugall a 2015-ös 

salzburgi Figaro házassága (Sven-Eric Bechtolf rendezte), ahol az óriási lakóházépítmény különböző 

helyiségeiben valamely, az éppen jelenetben nem lévő szereplő mégis mindig jelen van. 

Sven-Eric Bechtolf: Figaro házassága, 2015. 
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Leporello ugyanúgy énekelt sorokat cserél egymás között, ahogyan a Szöktetésben a két 

pár. Cherubim és Nettuno felső hatalomként irányít, és végül a Figaróban és az 

Idomeneóban is megszabadulnak az emberek e némán kísértő alakoktól. Idomeneo és 

Mithridátész entrée-ja ugyanolyan különleges finomsággal exponálja a vesztes, kisszerű 

címszereplőket. A sok áthallás, a másik előadásra való utalás nemcsak a helyzetek 

iróniáját és kétértelműségét mutatja, ahogy Cairns kifejezte,
138

 hanem kívülről is láttatja 

a művészeti alkotást, tehát egyfajta öniróniával, önkritikával, önreflexióval kezeli az 

előadásokat. 

Nem utolsó sorban sorozattá kovácsolja a Mozart 22 produkcióit az a szervezői-

intendánsi döntés, hogy fragmentumokat is bemutatnak, amit az a rendezői-esztétikai 

döntéssorozat még erőteljesebben láttat, mely ezt a töredékességet időről időre 

hangsúlyozza, olykor a teljeset is töredezetté teszi. Mindez felhívja a figyelmet a 

fragmentumok értékére, létjogosultságára és különleges kifejező erejére, a 

befejezetlenség, a befejezhetetlenség, a hiány jelentéstartalomra. Ez újabb önirónaként 

hat az M22 esetében, mely a teljesség dramaturgiáját hangsúlyozza a színpadi művekkel 

kapcsolatban. 

A Mozart 22 fragmentum-motívumaival összefüggésben gondolhatunk akár A színlelt 

együgyű vagy az Ascanio Albában prózai szöveggel való megszakítására vagy a Zaide – 

Adama súlyos kortárs zenei kiegészítésére, valamint szándékos lezáratlanságára, 

ahogyan az Irrafahrten-alsorozat Mozart Requiemjének idézetére is, melyet addig a 

hangig játszanak, amíg Mozart komponálta, a kiegészítését viszont elhagyták. Ahhoz, 

hogy ez a fragmentáltság dramaturgiai rendszerként funkcionáljon, annak 

megjelenítéséhez, kiemeléséhez bátor rendezői, sőt karmesteri és zeneszerzői, valamint 

dramaturgi attitűd szükséges, ami a salzburgi alkotói stábban adott is volt. 

Így miközben a Salzburgi Ünnepi Játékok a Mozart 22-vel, a zeneszerző színpadi 

műveinek bemutatásával Mozart előtt tiszteleg, több ponton változtat az eredeti 

darabokon – nem csak a töredékesség szándékolt létrehozásával –, melyekhez több 

karmester és rendező megengedő attitűddel nyúl. A fesztivál színre viszi a 220-240 éves 

műveket, és nem csupán feleleveníti a zeneszerző „teljes”, kvázi eredeti alakját mint 

színpadi szerzőét, hanem új képet is kialakít róla. 
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 Cairns i.m. 250. 
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„Peter Brook már az 1981-es La tragédie de Carmenjével megtörte azt a hagyományt, 

mely a partitúrát változtathatatlannak vélve kimerevíti az opera anyagát, a zenét. Sokszor 

elmondta, hogy az opera formájára könnyen rátelepszik az opera intézménye, mely 

ellenáll minden szabad közelítésnek, s ezek az évszázados megszokások észlelhetetlenné 

teszik a színházat.”
139

 

Látható a fenti Jákfalvi Magdolna-idézetből, hogy a zenei újítás egy majd 

negyedszázados hagyomány
140

 – élhetünk ismét az ellentét retorikájával, ahogyan a 

Salzburgi Ünnepi Játékok alapítója is a régi és új egyidejű megjelenítését tűzte ki célul, 

és tartja magát ahhoz a Mozart-sorozat esetén is. Az előadásokban legtöbb esetben 

csupán a recitativók rövidítésével élnek a művészek, jó néhány helyen azonban 

drasztikusabb, bátrabb zenei változtatást is végrehajtanak. A Mithridátész alkotói 

például nemcsak kihúznak sok recitativót, hanem tökéletesen át is szerkesztik a darabot; 

a Zaidét kortárs zenével, a Szöktetést Shakespeare- és kortárs szöveggel egészítik ki; a 

Don Giovanniban és a Szöktetés a szerájból Singspielben énekelt sorokat cserélnek fel 

egymás között a szereplők. Tehát a salzburgi fesztivál úgy közelíti meg Mozartot, hogy 

miközben nagyon pontosan, teljes egészében akarja őt bemutatni mint színpadi 

zeneszerzőt, alapanyagként felhasználva az eredeti műveket bátor, különleges zenei, 

dramaturgiai-rendezői interpretációval, olykor jelentős változtatásokkal viszi színre, és 

teszi azokat élővé. 

Ruzicka a Mozart 22-vel kapcsolatban Mozart „teljes színpadi életművének” 

bemutatásáról beszél, majd távol tartja magát a teljesség igényétől, végül újra arra 

hivatkozik: 

„2006-ban, Mozart 250. születésnapján az előtt a kihívás előtt álltunk, hogy a teljes 

színpadi életművet egy helyen, egy hathetes periódusban előadjuk. Az enciklopédikus 

gondolkodásmód, amelyet e mögött feltételeznek, számomra nem jelent ideált, és nincs 

köze ahhoz, ami a teljesség igényének a mániája. Egy olyan időszakban, amelyre a 

specializáció a jellemző, jusson eszünkbe az, hogy egy mű, egy korszak, vagy egy 

személyiség csak akkor érthető meg, ha ahhoz az ember a maga teljességében próbál 
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 Jákfalvi Magdolna: Peter Brook kisétált. Revizoronline, 2011. 02. 1. 

(http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2895/egy-varazsfuvola-bouffes-du-nord-

parizs/?label_id=1935&first=0) Utolsó letöltés: 2017. 02. 20. 
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 Ha Bergman merész zenei-zenedramaturgiai változtatásaira gondolunk, akkor negyvenéves. 
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közeledni. És nem utolsósorban ezzel az előfeltétellel akarjuk elindítani az akciót a 

divatos highlight-kultúra és a best of piac ellen.”
141

 

A teljességeszmény igényének és kritikájának együttes jelenléte mégis érthetővé válik a 

Mozart 22 ismeretében: bár a produkciósorozat, mint rámutattunk, nem tartalmazza 

Mozart néhány színpadi művét, annyira nagy ívű, hogy megadja a kerek egész, a 

teljesség érzetét. A fesztiválhonlap, a napi kritikák, a nyilatkozatok is mind-mind a 

teljességről beszélnek, nagy szavakat használnak. Van, aki szerint az Ünnepi Játékok a 

Mozart 22-vel zenetörténetet ír,
142

 van, aki akár a rekord retorikájával él: „Peter 

Ruzicka […] azzal emlékszik meg Mozartról, hogy mind a 22 operáját műsorra tűzi 

250. születésnapja alkalmából, amellyel utolsó szezonját művészeti vezetőként rekorddá 

tette.”
143

 

Az M22 előadásait (kevés kivételtől eltekintve) a sok különleges rendezői interpretáció 

mellett kiemelkedő zenei megvalósítás jellemzi. Több száz kiemelkedően tehetséges, 

muzikális énekművésszel és olyan előadó-tekintélyek zenei vezetésével jönnek létre a 

produkciók, mint például Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Muti, Fischer Ádám, Thomas 

Hengelbrock, Marc Minkowski. Az általánosan jellemző magas színvonal és igényesség 

azt tekintetbe véve is érvényesnek mondható, hogy néhány produkció inkább átlagos 

zenei szinten mozog, mint a Muti-féle A varázsfuvola; vagy nem éri el azt, mint például 

a Robin Ticciati által vezényelt Il sogno di Scipione. Dinger is elnézően fogalmaz a 

kevésbé sikerült előadásokkal kapcsolatban az M22-ről szóló recenziójában: 

„Nemcsak enciklopédistáknak való óriásajándék a Mozart 22, hanem Mozart ismerőinek 

is, akik tudják, hogy egy ekkora projekt esetén természetes, hogy nemcsak az évszázad 

rendezései várhatóak. Ezért azt az előnyt kínálja fel a teljesség, hogy a legjobban ismert, 

késői és az alig játszott, korai Mozart-operák közti egyensúly előállhatott.”
144
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 Székely György: Barangolás az ismeretlen Mozart világában. Parlando. 

(http://www.parlando.hu/Szekely-Mozart.html) Utolsó letöltés: 2017. 04. 25. 
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 „Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) összes színpadi művének előadásával a Salzburgi Ünnepi 

Játékok idén zenetörténetet akar írni.” („Mit der Aufführung sämtlicher Bühnenwerke Wolfgang 

Amadeus Mozarts (1756-1791) wollen die Salzburger Festspiele in diesem Jahr Musikgeschichte 

schreiben.”) Mozart 22. (ford. Mátrai Diána Eszter) Der Tagesspiegel. 

(http://www.tagesspiegel.de/kultur/hintergrund-mozart-22/732206.html) Utolsó letöltés: 2017. 08.20. 
143

 “To commemorate Mozart’s 250th birthday Peter Ruzicka put all 22 operas by Mozart on the 

programme of the Salzburg Festival and thus made his last season as artistic director a record summer.” 

The History of the Salzburg Festival. (ford. Mátrai Diána Eszter). 2006, 23 July – 31 

August. (http://www.salzburgerfestspiele.at/history/2006) Utolsó letöltés: 2016. 02. 25. 
144

 „Als Riesengeschenk ist „Mozart 22” nicht nur für Enzyklopädisten geeignet, sondern auch für 

Mozartkenner, denen bewusst ist, dass bei einem solchen Projekt naturgemäß nicht nur 
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Az egyensúly mellett fontos tanulsága, pozitív hozadéka az effajta produkcióknak, 

többek között éppen az Il sognónak is, hogy rámutatnak Mozart ifjúkori műveinek 

bonyolultságára is. Kiderül, hogy nehezen megvalósíthatóak, így nem feltétlenül adják 

könnyen magukat a fiatalok, illetve a professzionalizmus határán állók számára. 

A Salzburgi Ünnepi Játékok a Mozart 22 című előadás-sorozatával azáltal is 

újradefiniálta a komponista színpadi életművét, hogy olyan Mozart-darabokat is oda 

sorolt, amelyeket korábban nem tettek (sem például Mozart digitális összkiadása, sem a 

Bartók Rádió, amikor leadta a zeneszerző összes művét). Valamint elsőként tette a nagy 

Mozart-operák mellé a ritkán vagy soha nem játszott, akár töredékben maradt színpadi 

zenedrámákat. Ezzel felhívta a figyelmet azok értékére, fontosságára, sőt drámaiságára. 

A Mozart 22 gigantikussága és értéke ellenére feltűnő, hogy az elmúlt évtizedben nem 

változott meg a Mozart-operarepertoár. Áttekintve egyrészt magának a Salzburgi 

Ünnepi Játékoknak a műsorát, másrészt a kiemelkedőbb európai operaházakéit, az derül 

ki, hogy a mesterművek maradtak a Mozart-operák iránti érdeklődés középpontjában, és 

az ifjabb kori opera seriák és opera buffák máig csak nagyon elszórtan jelennek meg. 

Salzburgban 2007-ben a Mozart-operák közül újra műsorra tűzték az M22 A 

színigazgató – Bastien és Bastienne előadáspárját, 2012-ben A pásztorkirályt, 2013-ban 

a Lucio Sillát. Ezt a három esetet leszámítva a 2006-os jubileumi év óta is kizárólag a 

Da Ponte-operák, A varázsfuvola és a Szöktetés a szerájból szerepel a fesztivál 

programjában.
145

 

Bécsben a Staatsoperben látható volt a Bastien és Bastienne, a Da Ponte-operák, a 

Szöktetés, az Idomeneo és a Titusz kegyelme.
146

 A Theater an der Wienben 2007-ben 

bemutatták A színlelt együgyűt, 2009-ben a Mithridátész, Pontosz királyát, 2010-ben Az 

álruhás kertészlányt, 2013-ban az Idomeneót. 2018-ban pedig koncertszerűen fogják 

                                                                                                                                                                          
Jahrhundertinszenierungen zu erwarten sind. Dafür bietet ihnen die Vollständigkeit den Vorteil, eine neue 

Balance zwischen den bestens bekannten späten und den kaum gespielten frühen Mozartopern herstellen 

zu können.”  

Dicke Dinger: Mozart 22. Die kompletten Opern – Salzburger Festspiele 2006. (ford. Mátrai Diána 

Eszter) (https://cms.falter.at/falter/rezensionen/musik/?issue_id=159&item_id=44007342213) Utolsó 

letöltés: 2017. 05. 29. 
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 Salzburger Festspiele, Archiv. (http://www.salzburgerfestspiele.at/archiv) Utolsó letöltés: 2017. 08. 

26. 
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 Wiener Staatsoper, Archiv. (https://archiv.wiener-staatsoper.at/search/person/5) Utolsó letöltés: 2017. 

08. 26. 
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előadni Az első parancsolat kötelmét.
147

 A berlini Komische Operben koncertszerű 

előadásban volt egyszeri alkalommal hallható az évente megrendezett Mozart Mai 

(Mozart Május) fesztivál (egyébként repertoárprodukciókból összeálló) programján 

2014-ben A pásztorkirály, 2015-ben a Lucio Silla.
148

 A zürichi operaházban a 2017-18-

as évadban látható lesz Az álruhás kertészlány,
149

 a madridi Teatro Realban szintén a 

Lucio Silla,
150

 a londoni Covent Gardenben színre kerül a Mitridate.
151

 

Az elmúlt néhány évben a Mozart-operajátszás virágzása kizárólag a három Da Ponte-

opera, a Szöktetés, A varázsfuvola, az Idomeneo és a Titusz kegyelme műsorra tűzésében 

nyilvánult meg a fenti példákon kívül, mely az említett helyszíneken túl a milanói La 

Scala, a három berlini operaház (Staatsoper, Deutsche Oper és Komische Oper), a 

müncheni Bayerische Staatsoper, az Opéra National de Paris repertoárjára is igaz.
152

 

Fodor Géza 2002-es könyvében olvasható helyzet a Mozart-operajátszásról tehát nem 

igazán változott az elmúlt tizenöt évben, sőt a korai operák említett felértékelődése is 

szinte túlzásnak mondható.
153

 

Mozart bizonyos operái tehát máig és mindig, vagyis évfordulótól függetlenül alapvető 

részét képezik a nagy operaházak repertoárjának; valóban évről évre bemutatják 

közülük a legismertebbeket. Azonban a Salzburger Festspiele azáltal hozott létre a 

Mozart 22-vel jelentőset, hogy elsőként és máig utolsóként prezentált élőben, egy 

helyen, egyetlen fesztivál keretében 23 Mozart-előadást – beleértve az alig játszott 

színpadi műveket. A fesztivál még az ismeretlen és töredékesen fennmaradt darabokat 

is ugyanúgy nézhetővé-hallhatóvá tette a közönség és a szakma számára, mint a 

játékhagyomány leggyakrabban játszott Mozart-operáit. 

Ami tehát a 2006-os jubileum idején a menedzsment szintjén izgalmasnak bizonyult – 

tudniillik a nem mesterművek beemelése a hagyományos Mozart-repertoárba –, az nincs 
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inspiráló hatással a későbbi évek és a további intézmények vezetőségére és az alkotókra. 

Ehhez a jelenséghez hozzátartozik, hogy bár Mozart zsenialitása tetten érhető 

gyakorlatilag minden művében, nyilvánvalóan nem véletlen, hogy mely darabjait tartják 

az előadó-művészek, alkotók, intézmények mégis kiemelkedően fontosnak, és tűzik 

ezért állandóan műsorra. Természetesen nem is várható el, hogy a mindennapi 

operajátszás résztvevői ugyanolyan érdeklődéssel forduljanak a kevésbé kanonizált, 

például a Da Ponte-operákat nem megközelítő színpadi művekhez. Sőt Ruzicka 

nyitottságát és bátorságát, a fesztiválnak pedig az erejét bizonyítja, hogy az intendáns 

mégis bemutatta a mesterműveknél némileg kevésbé értékes és ezért bemutatásra 

kevésbé alkalmas, így a siker, a nézettség szempontjából is bizonytalanabb kimenetelt 

ígérő alkotásokat, és fel tudta kelteni az érdeklődést az egyébként háttérbe szorult 

művek iránt. 

Mindezzel együtt felmerül a gondolat, hogy ha nem a Mozart 22-höz hasonló 

sorozatként, de legalább egyesével továbbra is rendszeresebben műsorára tűzné a 

Salzburgi Ünnepi Játékok a kevésbé ismert opera buffák és seriák közül a 

kiemelkedőbbeket (például a már kifejezetten előremutató dramaturgiájú Az álruhás 

kertészlányt
154

 és a Mithridátészt), erősebb és hosszabb távú hatással tudna tágulni a 

jövőben a Mozart-operajátszás repertoárja. Elképzelhetőnek tartom, hogy az elmúlt 

években ritkán bár, de mégis játszott színpadi darabok salzburgi előadása még több 

alkotót és intézményvezetőt inspirálna, és a jövőben még árnyaltabban láttathatná a 

zeneszerzőről kialakult képet.  
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 Fodor Géza ezzel az operával kezdi könyvében a Mozart-operák részletes elemzését. Azáltal, hogy a 

mesterművek analízisének sorába beemeli Az álruhás kertészlányt, már önmagában is állást foglal annak 

jelentőségéről. Vö. Fodor i.m. 15-36.  
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Köszönetnyilvánítás 

 

Disszertációm létrejöttében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki odaadó 

munkájával, tanácsaival, beszélgetésekkel – eszmefuttatásokkal segített értekezésem 

megírásában. Így mindenekelőtt két témavezetőmnek, Tallér Zsófiának és Jákfalvi 

Magdolnának, valamint a sok zenésznek és rendezőnek, akik időt szakítottak rám, így 

Vashegyi Györgynek (neki külön köszönet, hogy a Mozart-operafordításait 

rendelkezésemre bocsátotta), Medveczky Ádámnak, Bozó Péternek, Kovalik Balázsnak, 

Ascher Tamásnak, Marton Lászlónak, Köteles Gézának, Köncse Kriszta és Kabdebó 

Sándor karnagyaimnak, Janoxnak, valamint mindig támogató nővéremnek, Mátrai 

Titanillának és szüleimnek. Végül a Komische Oper Berlinnek, ahol ösztöndíjasként A 

pásztorkirály című koncertszerű opera-előadásban dramaturgként részt vehettem 2014-

ben, valamint a Magyar Állami Operaháznak, ahonnan számos előadás felvételét 

megkaptam. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy volt alkalmam éveken át Fodor Géza 

operakurzusain részt venni – ha tehetném, neki is megköszönném. 
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Függelék 

 

1. melléklet: Mozart színpadi művei
155

 

 

Mozart színpadi műveit keletkezésük időrendjében tekintem át. Az első parancsolat 

kötelme (Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, 1767) oratórium, mégis a színpadi művek 

között áll. Salzburgban 2006-ban színre is vitték, nem véletlen, hogy Cairns drámai 

oratóriumnak
156

 nevezi. Az 1768-as A színlelt együgyű (La finta semplice) zenéje Carlo 

Goldoni színdarabja alapján készült librettóra íródott opera buffa. Három felvonásának 

fináléja és a buffa, illetve seria elemek keveredése, valamint a színes jellem- és 

érzelemábrázolás már előremutat a nagy mozarti operák felé.
157

 Az Apollo et 

Hyacinthus (1767) című latin nyelvű intermezzót a szerző egy bencés egyetem latin 

komédiájához komponálta. Ugyanebben az évben jött létre a Bastien und Bastienne 

című Singspiel. 

 

A Mithridátész, Pontosz királya (Mitridate, rè di Ponto, 1770) milánói megrendelésre 

készült opera seria. A mozarti életműben, azaz nem csak az operáiban oly fontos 

serenata-stílust használja a zeneszerző az Ascanio Albában (Ascanio in Alba, 1771) 

(serenata teatrale – színházi szerenád), illetve az 1772-es Scipio álma (Il sogno di 

Scipione) dramatikus szerenádban, valamint a néhány évvel későbbi, a Pietro 

Metastasio szövegkönyvére komponált A pásztorkirály (Il rè pastore, 1775) 

serenatájában. A Megszabadított Betulia (La Betulia Liberata, 1771) egy „azione 

sacra”, amely megjelölés szent cselekvésnek fordítható, tehát ha nem is színpadra szánt, 

de mindenképpen drámaiságot tartalmaz, és olasz nyelvűségével, a belső 

konfliktusokkal és mély jellemábrázolásaival, valamint nem utolsó sorban a 

kórushasználat módjával
158

 is erős rokonságot mutat az opera műfajával. 

 

Ezt követte az 1772-es opera seria, a Lucio Silla. Majd Mozart 1774-ben komponált egy 

opera buffát, Az álruhás kertészlányt (La finta giardiniera), amelyet a következő évben 

német Singspielnek átdolgozva játszottak Die Gärtnerin aus Liebe címmel. Ebben a 
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 Solomon i.m. alapján. 
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 Cairns i.m. 38. 
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 Liebner i.m. 13. 
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 Liebner i.m. 17-18. 
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korszakban keletkezett a töredékben maradt Thamosz, Egyiptom királya (Thamos, 

König von Ägypten, 1776) című műhöz írt kísérőzenéje is, majd az 1778-as Párizsban 

készült Kis semmiségek (Les perits riens) című pantomimhoz balettzene. 

 

1779-80-ban dolgozott Mozart a Zaide című Singspielen, amely szintén töredékes 

maradt, és a Thamoszhoz és A pórul járt férj (Lo sposo deluso, 1783) opera buffához 

hasonlóan nem mutatták be a szerző életében. Dramaturgiailag és hangzásvilágában 

egyaránt különleges az oeuvre-ben az 1781-ben Münchenben bemutatott Idomeneo, 

Kréta királya (Idomeneo, rè di Creta) opera seria. 

 

A szöktetés a szerájból (Die Entführung aus dem Serail, 1782), majd az egyfelvonásos A 

színigazgató (Der Schauspieldirektor, 1786) című Singspieleket a nagy Da Ponte-

vígoperák követik. A Figaro házasságát (Le nozze di Figaro) 1786-ban mutatták be 

Bécsben, majd 1787-ben Prágában; a Don Giovannit pedig szintén Prágában 1787-ben, 

utána Bécsben némi változtatással 1788-ban. Végül a Così fan tuttét 1790-ben. Mozart 

operáinak sorát és gyakorlatilag egyben életművét az 1791-es A varázsfuvola (Die 

Zauberflöte) című Singspiel és a Titusz kegyelme (La clemenza di Tito) című opera seria 

zárja. 

 

Nem említik a nagy Mozart-szakirodalmi írások, gyűjtemények, és nem mutatta be 

2006-ban Salzburg sem a Der Stein der Weisen, azaz A bölcsek köve című varázsoperát, 

melyet Mozart ötödmagával komponált Emanuel Schikaneder szövegkönyvére. A másik 

négy zeneszerző: Johann Baptist Henneberg, Benedikt Schack, Franz Xaver Gerl, 

Emanuel Schikaneder.
159

 Az 1790-es darab úgy zeneileg, mint a cselekmény 

szempontjából A varázsfuvola előfutárának tekinthető. 

 

Mozart tervbe vette egy melodráma megírását is, a Szemirámiszt, ez azonban Solomon 

szerint nem valósult meg.
160

 Stanley Sadie valószínűsíti, hogy elkezdte Mozart 

megkomponálni.
161

 Liebner János viszont továbbmegy: elveszettnek tekinti, de biztos 

benne, hogy elkészült, sőt be is mutatták Mannheimben.
162
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Mozart színpadi műveinek összefoglaló táblázata 

Cím és jegyzékszám Bemutatás éve, 

helye

Műfaj Szövegkönyv Nyelv

1 Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, K. 

35 (Az első parancsolat kötelme)

1767. Salzburg drámai oratórium, 3 

tételes vallásos 

Singspiel 1. felvonása

Ignatz Anton von Wieser német

2 Apollo et Hyacinthus, K. 38 1767. Salzburgi 

bencés egyetem

intermezzo Rufinus Widl latin

3 Bastien und Bastienne, K. 50=46b 

(Bastien és Bastienne)

1768. Bécs Singspiel Jean-Jacques Rousseau 

nyomán Friedrich Wilhelm 

Weiskern, Johann H. F. Müller 

és Johann

Andreas Schachtner

német

4 La finta semplice, K. 51

(A színlelt együgyű)

1768. Salzburg, 

Érseki palota

opera buffa Carlo Goldoni nyomán Marco 

Coltellini

olasz

5 Mitridate rè di Ponto, K. 87 

(Mitridáthész, Pontosz királya)

1770. Milánó opera seria Giuseppe Parini és Jean 

Racine nyomán Vittorio 

Amedeo Cigna-Santi

olasz

6 Ascanio in Alba, K. 111  

(Ascanio Albában)

1771. Milánó serenata teatrale, festa 

teatrale (esküvőre)

Giuseppe Parini olasz

7 La Betulia Liberata, K. 118 

(Megszabadított Betulia)

1771. Padova azione sacra (szent 

cselekvés)

Pietro Metastasio olasz

8 Il sogno di Scipione, K. 126 (Scipio álma) 1772. Salzburg, 

Érseki palota

dramatikus szerenád 

(érseki beiktatásra)

Pietro Metastasio olasz

9 Lucio Silla, K. 135 1772. Milánó opera seria Giovanni de Gamerra olasz

10 Thamos, König in Ägypten (Thamosz, 

Egyiptom királya)

1773., 1775? 

Salzburg

kísérő zene Tobias Philipp Freiherr von 

Gebler

11 La finta giardiniera, K. 196 (Az álruhás 

kertészlány)

Die Gärtnerin aus Liebe

1775. München;

1776. Augsburg

opera buffa

Singspiel

Giuseppe Petrosellini olasz

német

12 Il rè pastore, K. 208 

(A pásztorkirály)

1775. Salzburg, 

Érseki palota

serenata Pietro Metastasio olasz

13 Les petits riens K. 299/b (Kis 

semmiségek)

1778. Párizs balettzene 

pantomimhez

Semiramis (elveszett/meg sem íródott) 1778. Mannheim duodráma Otto von Gemmingen

14 Zaide, K. 344 (töredékes) 1779-80, Salzburg Singspiel Johann Andreas Schachtner német

15 Idomeneo, rè di Creta, K. 366 

(Idomeneo, Kréta királya)

1781. München;

1786. Bécs

opera seria Antoine Danchet nyomán 

Giambattista Varesco

olasz

16 Die Entführung aus dem Serail, K. 384 

(Szöktetés a szerájból)

1782. Bécs Singspiel Gottlieb Stephanie német

17 L'oca del Cairo, K. 422 (A kairói lúd) 

(töredékes)

1783. Nem mutatták 

be.

opera buffa Giambattista Varesco olasz

18 Lo sposo deluso, K. 430 (A pórul járt férj) 

(töredékes)

1783. Nem mutatták 

be.

opera buffa ? olasz

19 Der Schauspieldirektor, K. 486, (A 

színigazgató)

1786. Bécs Singspiel Gottlieb Stephanie német

20 Le nozze di Figaro, K. 492 (Figaro 

házassága)

1786. Bécs; 1787. 

Prága

opera buffa Beaumarchais nyomán 

Lorenzo Da Ponte

olasz

21 Il  dissoluto punito, ossia Il Don 

Giovanni, K. 527 (A megbüntetett kéjenc, 

avagy Don Giovanni)

1787. Prága; 1788. 

Bécs

dramma giocoso Lorenzo Da Ponte olasz

22 Così fan tutte, ossia la scula degli amanti 

K. 588 (Così fan tutte, avagy A 

szerelmesek iskolája)

1790. Bécs dramma giocoso Lorenzo Da Ponte olasz

23 Die Zauberflöte, K. 620 (A varázsfuvola) 1791. Bécs Singspiel Emanuel Schikaneder német

24 La clemenza di Tito, K. 621 (Titusz 

kegyelme)

1791. Prága opera seria 

(koronázásra)

Pietro Metastasio nyomán 

Mazzola

olasz
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2. melléklet: Mozart-összes a Bartók Rádióban – Színpadi művek és operák 

 

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Bastien és Bastienne – egyfelvonásos daljáték
163

 

2. A színlelt együgyű – három felvonásos opera, 2006. 03. 01. 

3. Mitridate, Pontus királya – három felvonásos opera, 2006. 03. 07. 

4. Ascanio Albában – két felvonásos opera, 2006. 03. 14. 

5. Scipio álma – dramatikus szerenád, 2006. 03.21. 

6. Lucio Silla – három felvonásos opera, 2006. 04. 02. 

7. Thamosz, Egyiptom királya – kísérőzene, 2006. 02. 28. 

8. Az álruhás kertészlány – három felvonásos vígopera, 2006. 04. 09. 

Az álruhás kertészlány – három felvonásos opera,
164

 2006. 04. 30. 

9. A pásztorkirály – két felvonásos opera, 2006. 04. 11. 

10. Kis semmiségek – balett Köchel-függelék, 2006. 03. 05. 

11. Zaide – két felvonásos daljáték, 2006. 05. 01. 

12. Balettzene az Idomeneo című operához, 2006. 02. 28. 

13. Idomeneo, Kréta királya – három felvonásos opera, 2006. 04. 18. 

Idomeneo, Kréta királya – függelék a három felvonásos operához, 2006. 04. 19. 

14. Szöktetés a szerájból – három felvonásos opera, 2006. 05. 07. 

15. A kairói lúd – operatöredék, 2006. 04. 20. 

16. A pórul járt vőlegény – két felvonásos opera buffa-töredék, 2006. 04. 19. 

17. A színigazgató – zenés komédia egy felvonásban, 2006. 05. 02. 

18. Figaro házassága – négy felvonásos opera, 2006. 05. 09. 

19. Don Giovanni – két felvonásos opera, 2006. 05. 18. 

20. Così fan tutte – két felvonásos opera, 2006. 05. 28. 

21. A varázsfuvola – két felvonásos opera, 2006. 06. 10. 

22. Titusz kegyelme – két felvonásos opera, 2006. 06. 04. 

23. Jelenet egy balett-intermezzóhoz, 2006. 03. 05. 

24. Zene egy pantomimhoz (Pantalon és Colombine), 2006. 03. 05. 
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 Wolfgang Amadeus Mozart: Bastien és Bastienne. in: Összkiadás – Mozart minden műve, Bartók 

Rádió, 2006. 04. 26. 

A további rádióadásoknál a hivatkozási adatok egyezése miatt az áttekinthetőség érdekében csak a 

dátumot tüntetem fel. A művek írásmódja és meghatározása a Bartók Rádióét követi. 
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 A német nyelvű Singspiel. 
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3. melléklet: Mozart színpadi művei az Új Mozart-kiadásban 

 

Neue Mozart-Ausgabe, Bühnenwerke
165

 

 

1. Apollo und Hyacinth  

2. La finta semplice  

3. Bastien und Bastienne  

4. Mitridate, re di Ponto  

5. Ascanio in Alba  

6. Il sogno di Scipione  

7. Lucio Silla  

8. La finta giardiniera 

9. Il rè pastore  

10. Zaide (Das Serail) 

11. Idomeneo  

12. Die Entführung aus dem Serail  

13. L’oca del Cairo  

14. Lo sposo deluso  

15. Der Schauspieldirektor  

16. Le nozze di Figaro  

17. Don Giovanni  

18. Così fan tutte  

19. Die Zauberflöte  

20. La clemenza di Tito  

21. Thamos, König in Ägypten 

22. Musik zu Pantomimen und Balletten 

23. Arien, Szenen, Ensembles und Chöre mit Orchester 
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4. melléklet: A ritkán játszott Mozart-operák cselekménye 

 

 

Bastien és Bastienne 

Bastienne, a pásztorlány a falusi jövendőmondó, Colas segítségét kéri. Féltékeny 

Phyllisre, a közeli kastély úrnőjére, és attól tart, hogy elveszíti miatta szerelmesét, 

Bastient. Azt a tanácsot kapja, hogy viselkedjen közömbösen a fiúval. Aztán Bastien is 

felkeresi a varázslót, mert szeretné feleségül venni Bastienne-t. Ám arról értesül, hogy a 

lány már mást szeret. Colas hívására megjelenik Bastienne, aki továbbra is 

közömbösnek mutatja magát. A féltékeny fiú összeomlik, véget akar vetni életének. A 

lány erre megenyhül, és kibékülnek. A szerelmesek boldogan egymásra találnak, és 

megköszönik Colasnak, amit értük tett. 

 

A színlelt együgyű 

Donna Giacinta szerelmes Fracassóba, Ninetta pedig Simonéba, ám ahhoz, hogy 

feleségül mehessenek hozzájuk, Giacintának el kell nyernie két nőgyűlölő fivére, 

Cassandro és Polidor beleegyezését. Hogy elérjék céljukat, cselt eszelnek ki: 

szerelmessé kell tenni a zárkózott férfiakat. A csábítást Rosina bárónőre bízzák, aki 

vendégségbe érkezik. A magyar szépség bájainak Polidoro nem tud ellenállni, 

Cassandro megkörnyékezéséhez azonban ravaszságra van szükség. Rosina 

együgyűséget színlel, hogy a férfi szellemi fölényben érezze magát vele szemben. A két 

agglegény vetélkedésbe kezd a vonzó vendég kegyeiért. Giacinta és Fracasso 

megszökik, és magukkal viszik a családi vagyont. A két kifosztott fivér megígéri, hogy 

annak adják Giacinta és Ninetta kezét, aki visszaszolgáltatja az eltűnt pénzt. Simone és 

Fracasso jelentkezik, így elhárul az akadály a két esküvő elől. Cassandro pedig 

feleségül veszi Rosinát. 
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Mithridátész, Pontosz királya 

Mithridátész vereséget szenved a rómaiaktól. Mielőtt elindulna a háborúba, fiatal 

menyasszonyát, Aspasiát a fiai védelme alá helyezi. A fiatalabb testvér, Sifare hűséges 

az apjához, de a bátyja, Farnace a rómaiakhoz húz. Mindketten szerelmesek a 

gondjaikra bízott hercegnőbe, aki titokban Sifarét szereti. Mire a király hazatér a 

harcmezőről, elmélyül a viszály a testvérek között. Mithridátész kíséretében megérkezik 

Farnace jegyese, Ismene, partuszi királylány is, aki azzal szembesül, hogy szerelme nem 

talál viszonzásra vőlegényénél. A trónörökös felkelti apja gyanakvását is, és a 

hűtlenségétől tartva megparancsolja a fiú letartóztatását. Az elsőszülött nem tagadja, 

hogy a rómaiakkal szimpatizál, és leleplezi öccse és Aspasia egymás iránti szerelmét. A 

király tőrbe csalja a hercegnőt, és haragjában fiaival együtt halálra ítéli. Amikor pedig 

megtudja, hogy a rómaiak partra szálltak, hadba siet. Apjuk után mennek a fogságból 

kiszabadult hercegek is. Bátor közbelépésüknek köszönhetően visszaverik a támadást, 

ám Mithridátész is halálosan megsebesül. A haldokló uralkodó megbocsát fiainak, és 

áldását adja Aspasia és Sifare egybekelésére. Pontosz trónját Farnace foglalja el. 

 

Ascanio Albában 

A címszereplő Vénusz istennő és a Trójából elmenekült hős, Aeneas fia. Az istenek azt 

a sorsot szánják neki, hogy uralkodjon az itáliai Latium vidékén. Anyja Herkules lányát, 

Silviát szemeli ki számára hitvesül. Ascanio ismeretlenül is beleszeret a lányba, amikor 

a képmását álmában megmutatja neki Ámor isten. A személyes találkozás előtt Vénusz 

megtiltja a fiának, hogy leleplezze magát, mielőtt meggyőződött volna a nimfa 

érzéseiről. Ascanio tanúja lesz annak a beszélgetésnek, amikor Aceste, a Vénusz-pap 

közli Silviával, hogy még aznap össze kell házasodnia a neki rendelt vőlegénnyel. A 

lány viszont azt az ismeretlen ifjút szereti, akit többször is látott álmában. Az imádott 

ifjú előlép, a nimfát elragadja a boldogság, aztán szomorúság tölti el amiatt, hogy a 

kényszerű házasság miatt le kell mondania szerelméről. Az anyai intelem miatt Ascanio 

sem árulhatja el a kilétét, és a két fiatal csalódottan vesz búcsút egymástól. 

Megkezdődik az esküvői szertartás, diadalmasan megérkezik Vénusz, hogy fiát 

összeadja a jegyesével. A szerelmesek boldogan kezdhetik meg közös életüket a 
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birodalom új fővárosában, Albában, amelyet az istennő parancsára a gráciák és a nimfák 

építettek fel a számukra. 

 

Megszabadított Betulia 

A történet alapja egy apokrif bibliai szöveg, Judit könyve. Az ostromgyűrűbe zárt zsidó 

városból, Betuliából az özvegy Judit kilopakodik. Elcsábítja az ellenség vezérét, 

Holofernészt, majd álmában lefejezi. Az ostromlók szövetségese, Achior elborzad a 

levágott fej láttán, és áttér a zsidók hitére. 

 

Scipio álma 

A római hadvezért két istennő keresi fel álmában: Fortuna, a Szerencse istennője és 

Constanza, a hősök védelmezője, aki az Állhatatosságot testesíti meg. Scipiónak 

választania kell, melyikük kísérje végig az életútját. Gondolkodási időt kér, és az 

istennők azzal próbálják megkönnyíteni a döntését, hogy magukkal viszik egy hatalmas 

égi templomba, ahol ragyognak a csillagok, és a szférák zenéjét hallani. A vezér 

találkozik őseivel, köztük apjával, Emilióval és mostohanagyapjával, Publióval. A régi 

hősök emlékeztetik a kötelességeire, és felidézik azoknak a sorsát, akik a szeszélyes 

Szerencsére hagyatkoztak. Az útmutatás hatására Scipio az Állhatatosság mellett dönt. 

A sértett Fortuna haragjától az ébredés menti meg. 

 

Lucio Silla 

A pontoszi győztes, Lucio Silla politikai viszályokkal kénytelen szembenézni. Elkergeti 

Rómából ellenségét, Gaius Mariust, akinek a lányát, Giuniát szeretné nőül venni. A lány 

jegyesét, Ceciliót koholt vádakkal száműzi, és a halálhírét kelti. Giunia azonban 

kikosarazza, és a temetőben váratlanul találkozik halottnak hitt szerelmével, aki 

pártfogója, Cinna segítségével visszatért Rómába. Silla a szenátus előtt kettős 

házasságot jelent be, amitől megbékélést remél a közéletben. Ő maga Giuniát venné 

feleségül, míg saját húgát, Celiát politikai vetélytársának, Cinnának szánja. Az 

események feldühítik az ellenfeleket, akik azt tervezik, hogy megölik Sillát. Amikor a 
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vezér újra felveti a szenátusban megbékélési terveit, kivont karddal beront a száműzött 

Cecilio. Letartóztatják a támadót, és fogságba vetik. Börtönében felkeresi 

menyasszonya, hogy elbúcsúzzon tőle. Halálra ítélték, de a kivégzés helyett a szenátus 

elé viszik, ahol általános meglepetésre Silla megkegyelmez neki, visszaadja a 

szabadságát, és lemond Giuniáról is. Ellenfele, Cinna is bocsánatot nyer, és elveheti 

Celiát. A vezér amnesztiát hirdet a száműzötteknek, és békét kínál politikai 

vetélytársainak. A tömeg ünneplésben tör ki, és Sillát élteti. 

 

Az álruhás kertészlány 

Violante Onesti márkinő összevész szerelmével, Belfiore gróffal. A férfi 

féltékenységében leszúrja a nőt, majd elmenekül. A nő azonban nem halt meg, 

felgyógyul, és kedvese nyomába ered. Eljut Lagoneróba, Sandrina néven kertésznek 

adja ki magát, és a polgármester Don Anchise szolgálatába áll. A birtokon esküvőre 

készülnek: az unokahúg, Arminda éppen Belfiore grófhoz készül feleségül menni. A 

menyasszony korábban kosarat adott Ramiro lovagnak, aki szintén hivatalos a 

lakodalomba. A polgármester a csinos kertészlánynak csapja a szelet, miközben az 

inkognitóban rejtőző márkinő szolgája, Roberto a szobalányhoz, Serpettához vonzódik, 

aki viszont a ház urába szerelmes, és rossz szemmel nézi, hogy Don Anchise másnak 

udvarol. Sandrinának viszont nincs ínyére az úr közeledése, és menekülőre fogná a 

dolgot, mire megérkezik a vőlegény, akiben elmenekült szerelmesét ismeri fel. A 

képtelen bonyodalmakat csak fokozza egy feljelentés, amely azzal vádolja a grófot, 

hogy megölte Onesti márkinőt. A polgármester az esetre tekintettel elhalasztja az 

esküvőt, hogy kivizsgálja az ügyet. A tárgyaláson a kertészlány leleplezi magát, majd 

hirtelen faképnél hagy mindenkit. A társaság tagjai követik egy sötét ligetbe, el-

eltévednek, és újra egymásra találnak. A kavarodásban végül Sandrina és Belfiore 

összekerülnek. Arminda is kész összeházasodni Ramiróval, és Serpetta sem kosarazza 

ki Robertót. A polgármester pedig azzal vigasztalhatja magát, hogy ha felbukkan egy új 

kertészlány, ő sem marad magára. 
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A pásztorkirály 

Nagy Sándor legyőzi Szidón urát, Stratust, aki korábban Alceustól szerezte meg a trónt. 

A király még az összeesküvés előtt nevelőszülőkhöz adta kiskorú fiát, Abdolonymust. Ő 

mit sem sejt a származásáról, és Amintas néven egyszerű pásztorként él. Szerelmese, az 

előkelő családból való Elisa kész nőül menni hozzá, és ehhez megkapja az szülői 

hozzájárulást is. Nagy Sándor rangját elrejtve ellátogat a pásztorhoz, aki elnyeri a 

tetszését, és ezért kész rábízni Szidón trónját. Úgy határoz, hogy a béke biztosítása 

érdekében a törvényes uralkodói sarjnak az ellenséges Stratus lányát, Tamirist kell 

feleségül vennie. A lány azonban Nagy Sándor barátját, Agenort szereti. A trónörökös 

újra pásztornak öltözik, és Amintasként járul az uralkodó elé. Sándort meghatja, hogy 

az ifjú hajlandó lenne lemondani a hatalomról, és megváltoztatja döntését: 

Abdolonymus elveheti Elisát, és trónra léphet, Agenor pedig házasságot köthet 

Tamirisszel. 

 

Zaide 

Zaide a török szultán háremének foglya. Soliman beleszeret a szép rabszolganőbe, aki 

viszont Gomatzot szereti. A fiú is Európából származik, rabszolga-kereskedők 

fogságából vásárolta meg az uralkodó. A lány levélben vallja meg érzéseit, és a fiatalok 

elhatározzák, hogy megszöknek. Segítőre találnak a szultán kedvenc rabszolgája, 

Allazim személyében. A szökést hamar felfedezik az udvarnál, az uralkodó haragra 

gerjed, és halálra ítéli a szerelmeseket. A szökevényeket elfogják, ám mielőtt utolérné 

őket a büntetés, váratlan fordulat történik: Allazim rég elveszettnek hitt gyermekeit 

ismeri fel a párban. A család tragédiája láttán Soliman megkegyelmez, felszabadítja 

Zaidét és Gomatzot, és megengedi nekik, hogy hazatérhessenek Európába. 

 

Idomeneo, Kréta királya 

A címszereplő a győztesen megvívott trójai háborúból hazafelé tart a tengeren. 

Hatalmas viharba kerül, és hogy megmeneküljün, fogadalmat tesz Neptunnak: 

feláldozza az első embert, akit a parton meglát majd. Szerencsésen el is éri a 

szárazföldet, ám elsőként a saját fiát, Idamantét pillantja meg. Bizalmasa, Arbace 
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tanácsára messzire küldi az ifjú herceget a tengeristen haragja elől, és a királyfi azt a 

feladatot kapja, hogy kísérje haza, Argoszba a győztes görög király, Agamemnon 

lányát, Elektrát. A királylány reménytelen vonzalmat táplál Idamante iránt, ám a fiú a 

Krétán raboskodó Iliát, az ellenséges Priamosz király lányát szereti. Szerelme 

viszonzásra talál, de a király elhatározása miatt mégis búcsút kell venniük egymástól. 

Neptun felbőszül, amiért megpróbálják kijátszani, és haragjában pusztító vihart és egy 

félelmetes szörnyeteget szabadít Krétára. A herceg legyőzi a szörnyet, az országot sújtó 

csapásoknak azonban nem sikerül véget vetni. Idomeneo belátja, hogy nincs más 

megoldás, mint teljesíteni a fogadalmát, és elrendeli a királyfi kivégzését. Ilia azonban 

közbelép, kész vállalni a halált szerelme helyett. Önfeláldozása láttán Neptun megbékél, 

és úgy rendelkezik, hogy Ilia menjen feleségül Idamante herceghez. Idomeneo átadja a 

trónját a fiának. 

 

A kairói lúd 

A spanyol márki, Don Pippo bezárva tartja a lányát, Celidoriát egy toronyban. A lány 

jegyben jár Lionetto gróffal, de valójában egy gazdag úriemberbe, Biondellóba 

szerelmes. A férfi sem közömbös iránta, és azért, hogy nőül vehesse, fogadást ajánl a 

kérlelhetetlen apának: ha egy éven belül meg tudja szöktetni választottját a toronyból, 

elnyeri a lány kezét. Tervét végül egy nagy, mechanikus lúd belsejében elrejtőzve 

sikerül végrehajtania. 

 

A pórul járt férj 

Bocconio Papparelli elhatározza, hogy megnősül. A jóval fiatalabb Eugeniát szemeli ki, 

akivel még sosem találkozott. A lány viszont egy toszkán katonába, Don Asdrubaléba 

szerelmes. Ráadásul Bocconio hiú unokahúga is ugyanazért a férfiért lángol. Tudomást 

szerez Eugenia érzéseiről Bocconio bizalmasa, a nőgyűlölő Pulcherio. A barátból 

vetélytárs lesz, amikor a férfi nemcsak együttérzést tanúsít a lány iránt, hanem bele is 

szeret. 
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A színigazgató 

A címszereplő, Frank új színtársulatot szeretne alakítani. Az a terve, hogy színvonalas, 

igényes műsorral lépnek majd a közönség elé. Buff, a színész azonban más véleményen 

van. Úgy látja, hogy a szórakoztató daraboknak nagyobb sikerük lenne, és többet is 

hoznának a konyhára. Megkezdik az új tagok válogatását. Pfeil kisasszony mögött 

komoly pártfogó áll, lévén annak a bankárnak a kegyeltje, aki az egész vállalkozás 

pénzügyi támogatója. Érkeznek a prózai színészek, és egymás után mutatkoznak be a 

direktor előtt. Az énekesnők között éles vetélkedés bontakozik ki az elsőségért. Herz 

asszony és Silberklang kisasszony egyaránt szeretne primadonna lenni, és Vogelsang 

közbelépésére van szükség, hogy megnyugodjanak a kedélyek. Végül abban maradnak, 

hogy majd a közönség eldönti, ki a legnagyobb művész. 

 

Titusz kegyelme 

A cím az opera fináléjára utal, amikor a címszereplő nagylelkűen megbocsát az ellene 

fellépő összeesküvőknek. A viszályt az elűzött római császár lánya, Vitellia robbantja 

ki, mert attól tart, hogy Titusz nem őt akarja feleségül venni. A cézár eredeti kiszemeltje 

a júdeai Berenice, majd mégis inkább római nőt kívánna nőül venni. Választottja, 

Servilia azonban Anniusba szerelmes, ezért az uralkodó lemond róla, és Vitellia mellett 

dönt. Addigra azonban a lány már felbujtotta a császár barátját, Servilia bátyját, Sextust, 

aki szerelmes belé. Kitör a lázadás, felgyújtják a Capitoliumot, és híre megy az 

uralkodó halálának. A pártütés nem jár sikerrel, Titusz megmenekül, a szenátus pedig 

halálra ítéli a felkelés vezérét. Sextus nem árulja el, hogy Vitellia állt az összeesküvés 

mögött, a cézár ennek ellenére hajlana a kegyelemre. Inkább vállalná, hogy túlzott 

könyörületességgel vádolják, mint sem bosszúállónak tartsák. Végül Servilia tanácsára 

Vitellia maga tesz vallomást, és az uralkodó nagylelkűen megbocsát a zendülőknek. 
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5. melléklet: Shakespeare 18. szonettje angolul, magyarul és németül 

 

 

William Shakespeare:  

Sonnet 18 

 

Shall I compare thee to a 

summer’s day?  

Thou art more lovely and more 

temperate: 

Rough winds do shake the 

darling buds of May, 

And summer’s lease hath all too 

short a date:  

Sometime too hot the eye of 

heaven shines, 

And often is his gold 

complexion dimm’d;  

And every fair from fair 

sometime declines, 

By chance, or nature’s changing 

course, untrimm’d; 

But thy eternal summer shall not 

fade 

Nor lose possession of that fair 

thou ow’st; 

Nor shall Death brag thou 

wander’st in his shade, 

When in eternal lines to time 

thou grow’st;  

So long as men can breathe or 

eyes can see, 

So long lives this, and this gives 

life to thee.
166

 

William Shakespeare: 

18. szonett 

 

Mondjam: társad, másod a nyári 

nap? 

Te nyugodtabb vagy s az nem 

oly üde, 

Hisz a május méz-bimbaira vad 

Szél csap, s túl rövid a nyár 

bérlete; 

Az ég szeme néha gyújtva 

ragyog 

S arany arca máskor túlfátyolos; 

S mind válik a széptől a szép, 

ahogy 

Rútítja rendre vagy vakon a 

rossz. 

De a te örök nyarad nem fakul 

S nem veszíti szépséged 

birtokát; 

Ne mondja Halál, hogy rád 

árnya hull: 

Örök dalokban nőssz időkön át. 

Míg él ember szeme s lélegzete, 

Mindaddig él versem, s élsz 

benne te.
167

 

 

William Shakespeare: 

Sonett 18 

 

Soll ich dich einem Sommertag 

vergleichen,  

Der du viel lieblicher und sanfter 

bist? 

Durch Maienblüten rauhe Winde 

streichen, 

Und Sommers Pracht hat allzu 

kurze Frist. 

Oft fühlst zu heiß des Himmels 

Aug' du brennen, 

Oft hüllt zu dunkler Schleier sein 

Azur, 

Und stets muß Schönes sich vom 

Schönen trennen 

Durch Zufall oder Wandel der 

Natur. 

Doch deines Sommers Glanz 

wird nie ermatten, 

Nie von dir fallen deine 

Herrlichkeit, 

Nie wirst du wandeln in des 

Todes Schatten, 

In ewigen Reimen strahlst du 

durch die Zeit. 

So lange Menschen atmen, 

Augen sehn,  

Wird dies mein Lied, wirst du in 

ihm bestehn.
168
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6. melléklet: Papageno áriaszövege 

 

Mozart: A varázsfuvola – „Ein Mädchen oder Weibchen” 

 

Papageno áriája és annyak nyersfordítása eredeti strófasorrendben, a halálmotívum 

kiemelésével: 

 

 

Ein Mädchen oder Weibchen  

Wünscht Papageno sich!  

O so ein sanftes Täubchen  

War’ Seeligkeit für mich! –  

Ach kann ich denn keiner von allen  

Den reizenden Mädchen gefallen?  

Helf’ eine mir nur aus der Noth,  

Sonst gräm' ich mich wahrlich zu Tod’.  

 

Ein Mädchen oder Weibchen,  

Wünscht Papageno sich!  

O so ein sanftes Täubchen  

Wär' Seligkeit für mich.  

Wird keine mir Liebe gewähren,  

So muss mich die Flamme verzehren!  

Doch küsst mich ein weiblicher Mund,  

So bin ich schon wieder gesund.
169

 

 

Egy lánykát vagy egy asszonykát 

kíván Papageno magának! 

Ó, egy szelíd galambocska 

lenne nekem a boldogság! 

Hát nem tetszhetek 

egyetlen bájos lánynak sem? 

Valaki segítsen ki a bajból, 

Különben bizony elragad a halál. 

 

Egy lánykát vagy egy asszonykát 

kíván Papageno magának! 

Ó, egy szelíd galambocska 

lenne nekem a boldogság! 

Senki nem akar engem szeretni? 

Akkor a lángok emésszenek el! 

De ha megcsókolna egy asszonyszáj, 

Máris újra egészséges lennék.
170
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8. kép: Cherubim és Cherubin 
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9. kép: Cherubim kapcsolati hálót rajzol 

Guth, Claus: Le nozze di Figaro. Deutsche Grammophon, 2007. 
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