
Gyenge Enikő

15 emberrel szelfiztem  
a focimeccsen

Dominique Meyer ma Európa egyik legjelentősebb zenei menedzsere, 2010 óta a bécsi 
Operaház intendánsa. Közgazdász végzettséggel és mélyreható zenei ismeretek birtokában 
volt kutató és egyetemi oktató, politikai tanácsadó, a párizsi operaházak (Garnier és Bastille) 

főigazgatója, a lausanne-i opera igazgatója, a Champs-Élysées Színház intendánsa és 
művészeti vezetője, számos zenei együttes és egyesület vezetőségi tagja. Sok jelentős 

vívmány és fejlesztés fűződik bécsi működéséhez, mint mondta: az Operaház fennállása 
150. évfordulójának megünneplését és a nehezen kiverekedett épületrestaurálási munkákat 

búcsúajándéknak szánja. Szerződése 2020-ban lejár, elhagyja Bécset, új utakat keres.
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Fischer Ádámmal beszélgettem nemrég – mi másról, mint az 

operaírás, operajátszás, operarendezés mai helyzetéről. Elég 

sommásan fogalmazott: az opera műfaja komoly válságban 

van már vagy száz éve! Az emberek ugyanis azért mennek 

operába, hogy utána fütyörészni tudják a dallamait, hogy 

ellágyuljanak, kicsit talán sírjanak is. Ezt a szerepet kb. száz 

évvel ezelőttig be is töltötték a kortárs operák. De azóta? 

Fischer szerint utoljára a Nessun dormán sírtak a nézők. 

Nem szeretem a negatív szavakat. Nem használom a válság 

szót, nem használom a probléma szót.

Operaigazgatóként ez a dolga?

Ez nem függ össze az igazgatósággal: inkább emberi hozzá-

állás kérdése. Az opera eredetileg valóban nagy érzelmek 

tolmácsolásáról szólt. Puccininél, Richard Straussnál ez nem 

szorul magyarázatra, de például Berg vagy Janáček operái 

is igen emocionálisak, ha nem is lehet fütyörészni a tenor 

dallamát. Vagy a század második feléből Eötvös vagy  

Thomas Ades egyes művei. Egyszerűen ezek másféle, talán 

intellektuálisabb megközelítést igénylő emóciók.

Egy sajtóhírben, ami a következő évad egyik kortárs ős bemu -

tatójáról szólt (Staud-Grünbein: Die Weiden – az Operaház 

megrendelésére komponált mű), ön kifejezte a reményét, 

hogy ez olyan opera lesz, amit későbbi évadokban is műsorra 

fognak tűzni. Ez nagyon jól hangzik a sajtóban, de kérdezem, 

a közönség hányszor vihető be egy kortárs operába? A híre-

sen konzervatív bécsi közönséget nem lehet leváltani.

Nem akarom leváltani a közönséget, az embereket álta lában 

nem lehet megváltoztatni. Imádom és tisztelem a közönséget, 

és amúgy nem is konzervatív. Csak ők egy olyan közönség, 

amely nem szereti, ha lerohanják. Én is a lerohanás ellen 

vagyok. Úgy gondolom, az embereket inkább kézen kell fogni, 

és elvezetni egy-egy számukra ismeretlen, izgalmas irányba. 

Mik ezek az irányok? Önnek igen különböző elvárások között 

kell egyensúlyoznia: legyen több új bemutató, de a törzs-

repertoárt is játsszák, legyen kortárs opera, de maradjon 

meg a majdnem 100%-os nézettség is…

Amikor Párizsban voltam intendáns, a színházamból a régi 

zene referencia-színházát alakítottam ki, régi hangszerekkel 

játszott korai repertóriummal, csak mert úgy gondoltam, vala-

mi újat is be kell vezetnem. Bécsbe is igyekeztem meghívni 

a régi zene legjelentősebb muzsikusait, Marc Minkowskit, 

William Christie-t – és ha tovább maradnék, jönnének még 

mások is. Nem éreztem, hogy túl sokat kellett volna harcol-

nom ennek elfogadtatásáért. Legalábbis a közönséggel nem. 

(nevet) Akivel harcolnom kellett, egy egészen vékony réteg, 

akik mindentudóknak és moderneknek képzelik magukat. 

Nem modernek. Egyesek közülük éppen a sajtó képviselői.  

Én viszont sokat beszélgetek a közönséggel, nem rejtőzöm el, 

s így jól látom, hogy könnyű őket elvinni új irányokba is. 

Persze ami a teltházat illeti: ha zsinórban adunk öt  

Janáček-operát, vagy akár egy Richard Strauss-sorozatot is 

– problematikus. A bécsi közönség nem konzervatív, de 

kialakult ízlése van. (itt én nevetek: „szóval konzervatív…”)  

Itt az ízlés olasz ízlés, Bécs egy olasz város... Azt gondolnánk, 

hogy itt elsősorban R. Strauss- és Wagner-operák futnak, 

ezzel szemben a közönség legfőképpen olasz (és francia) 

művekre áhítozik. Az olasz darabok iránti szerelem akkor 

alakult ki, amikor az operajátszás a műfaj hajnalán Salzburg-

ban és Bécsben megjelent. Az Orfeo, az első valódi opera 

alig öt évvel mantovai ősbemutatója után már színre került 

Salzburgban is. A bécsi operajátszás története Mozartig 

egyenlő az olasz operával. És ha utána németül kezdtek is 

játszani, az is olasz opera volt még, német álruhában… (nevet) 

Ha csak az lenne a cél, hogy megtöltsük a termet, mindig 

olasz operát játszanánk. Ha a Traviata megy, teltház van, ha a 

Szerelmi bájital, teltház van, ha az Ariadne Naxosban: nem 

biztos a teltház, de egy kis marketingmunkával azért megkö-

zelítjük. A terem majdnem minden nap 98-99%-ig megtelik.  

Ez a város ugyanis szerelmes az operába, a komolyzenébe – 

ez Bécs védjegye, és erre nemcsak büszkék a bécsiek, de 

a legnagyobb gonddal ápolják, fenntartják.

Úgy gondolja, Bécs ma is a zene városa?

Igen. Minden héten 70 ezer jegyet adnak el komolyzenei 

rendezvényekre, pedig Bécs nem egy nagy város. Nagyjából 

akkora, mint Franciaországban Lyon vagy Marseille. Na most, 

mi történik Marseille-ben…? Nem sok minden. Bécsben 

naponta 10 ezer jegy lel gazdára.

Ön mesélte egyszer, hogy Párizsban minden további nélkül 

végigsétálhatott a Champs-Élysées-n Riccardo Mutival 

az oldalán anélkül, hogy bárki felismerte volna önöket. 

Bécsben ellenben ideérkezése után már egy héttel lelkes 

„Herr Direktor”-ral köszöntötték.

Ez igaz. Képzelje, tegnap focimeccsre akartam jegyet venni 

a stadion jegypénztárában, és a pénztáros azonnal a múlt 

heti Sámson és Delila előadásunkat kezdte dicsérni, amit 

többször is látott…  

…ez csodálatos!

Ez a „Stehplatz” (állójegy) rendszer hatalmas vívmánya: a zene 

hétköznapi kinccsé válik, és minden társadalmi réteget meg-

mozgat. Hihetetlen, de vagy 15 emberrel kellett szelfiznem 

a focimeccsen. És akkor vannak emberek, akik sosem fizetnek 

a jegyükért, de arra akarnak rávenni, hogy megemeljem 

az állójegyek árát… Ellenálltam. Meg győződésem, hogy ez a 

titka, hogy a bécsiek megőrizzék érdeklődésüket, szenvedé-

lyüket az opera iránt. 

A másik titok abban a munkában rejlik, amit a gyerekek be-

vonzása érdekében végzünk. Amikor megérkeztem Bécsbe, 

úgy gondoltam, az opera szeretetét az osztrák zeneoktatás-

nak köszönhetjük – tévedtem. Persze kiváló zeneakadémiák 

vannak, de az alapfokú zeneoktatás nem jobb, mint máshol. 

Viszont a szülők, az intézmények, meg az iskolák is sokat 

tesznek, hogy gyermekelőadásokkal kínálják meg az ifjúságot. 

Mi évente két-három új gyermekoperát mutatunk be, ezen 
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kívül nagy hagyomány a kicsiknek adaptált Varázsfuvolánk, 

amelyre évente 7000 gyerek érkezik az egész országból. Ez 

egy valódi misszió, mert felkeltjük az érdeklődést a zenei 

élmény iránt, és talán semlegesítjük az operába, színházba 

járással szembeni idegenkedést. Biztosan sokan zavarban 

vannak a nagy épület, fények, ruhák láttán – kivéve, ha már 

gyermekként megismerkednek ezzel a világgal. Az év eleji 

nyílt napunkon fel lehet menni a színpadra, ki lehet próbálni a 

színpad technikát, testközelből lehet meghallgatni egy zene-

kari próbát – ez mindig nagy siker a gyerekeknél, óriási pozitív 

visszhanggal. És persze maga a tény, hogy az opera a mai 

napig egy élő műfaj és intézmény, csodálatos, pozitív dolog. 

Visszatérve a gyökerekhez, a barokk operához: Bécsbe 

érkezésekor azt tervezte, hogy a zenekar tagjaiból kialakít 

egy régi hangszereken játszó barokk együttest, mert meg- 

győződése volt, hogy a zenészeknek megvan a meg felelő 

képzettsége és nyitottsága hozzá.

Ezt sajnos nem sikerült megvalósítanom, méghozzá nem 

zenei, hanem adminisztrációs nehézségek miatt. Lehetetlen 

lett volna így zenekari beosztást készíteni, hogy az operai, 

a filharmonikus elfoglaltságok és a gyakori turnék mellett még 

a barokk együttes különleges projektjeit is figyelembe vegyük.  

Pedig de jó lett volna, ha ezzel megtörik az erőltetett  

dichotómia, amely a barokk zenében az elfogadható (korhű 

hangolás, hangszerek, játékmód) és nem elfogadható elő-

adásmódok (modern hangszerek) választásának kényszerét 

erőlteti a világ nagyzenekaraira.

Ez jó gondolat, mégis vitatkoznom kell vele: úgy érzem, aki 

már hallott egy Händel-operát jó minőségű barokk zene kari 

hangzással, korhű hangszerekkel, hangszínekkel, soha nem 

akarja másképpen hallani. Az igaz, hogy a modern hangszeres 

képzést kapott fiatalok ma már nagyon nyitottak és képesek 

megtanulni a régi hangszerek fogásait, a barokk zenei retorika 

titkait. Akik a leginkább ellenállnak – hihetetlen, de – a kar-

mesterek: őket nem lehet kimozdítani a meggyőződésükből. 

Egyszerűen nem olvassák el a korabeli szakirodalmat, például 

Leopold Mozartot, C. Ph. E. Bachot, Quantzot, és a vita 

arrogáns visszauta sításba torkollik. Így persze egyszerűbb 

az élet… De azért van kivétel, nézzük például Claudio Abbado 

régebbi és újabb Mozart-felvételeit: nem is lehet őket egy 

napon említeni. Őt érdekelte a korabeli hangszeres retorika, 

az előkék, a vibrato, a díszített ismétlések a da capo áriákban, 

és meg is tudta valósítani mindezt. Mára mindez már sokat 

változott. És itt a paradoxon: a régi zenészek első nemzedé-

kei mozgalmárok voltak, rengeteget tudtak a témáról, de 

karmesteri technikával nem rendelkeztek, nemigen tudták 

ideáikat megvalósítani, ami oda vezetett, hogy a professzio-

nális zenészek nem fogadták el őket. Ez ma is így van: 

ha most az operazenekarhoz egy gyengébb technikájú 

karmestert hívnék – bármilyen mély tudományos háttérrel is 

jönne – azonnal „no-go” fogadtatásban részesülne. Ma már 

számos nagyzenekar kifejezetten azért hív meg a régi  

zenében jártas karmestereket, hogy a hangszer használatnál 

sokkal fontosabb barokk dallami retorikát elsajátítsa. Így lehet 

intelligens módon visszavezetni az elveszett barokk  

repertóriumot. Mindig jónak tartom, ha nem merevedünk 

bele saját hadállásainkba. 

Intendánsi munkájának nagy vívmánya volt a „digitális 

operaház” és az „operaház a téren” tervek megvalósítása, 

amivel ha tetszik, egy új, nagyon korszerű „Stehplatz”- 

rendszert hoztak létre. 

Az új technológiákban óriási lehetőségek rejlenek. Három 

példát mondok. Amikor idejöttem, a régi fa plakátdobozokban 

naponta cserélték a plakátokat és előadásfotókat, így napi 

négyet láthatott a közönség: problémás volt, retro, kevés 

információt hordozott, féltékenységet szült. Az új, digitalizált 

plakátképernyőkön folyamatosan mozgásban lehetnek a pla-

kátok, fotók, naponta akár 100 is – „primadonnák háborúja” 

kizárva, mindenki meg van elégedve. A második újításunkkal 

a technológiai forradalom leg nagyobb válto zásához akartunk 

kapcsolódni, méghozzá a közvetítő eszközök világának  

tökéletes átalakulásához: a hagyományos tévé közvetítések, a 

CD, DVD mára tökéletesen kiszorult a mindennapokból, a mai 

embernek nincs szüksége kézzel fogható tárgyakra, hogy 

hozzáférjen az operához. Ezért létrehoztunk egy nagyon 

diszkrét tévé stúdiót szakképzett stábbal – alig lehet észre-

venni a kamerákat –, évente 45 előadásunkat felvesszük,  

és az interneten közvetítjük előfizetőinknek. Érdekes módon 

a korábban nem nagyon érdeklődő tévétársaságok sorban 

jelentkeznek, hogy átvennék a felvételeinket. Ha egy ha-

gyományos tévéközvetítés 200 ezer euróba kerül, nálunk ezt 

15 ezerből meg lehet úszni. A közönségünkkel létrehozott 

internetes kapcsolat – nem gondolná, de jelentős számú kínai 

előfizetőnk van – arra is lehetőséget nyújt, hogy mintegy 500 

iskolával közvetlen kapcsolatban legyünk. Ez hatalmas műsor-

szórási potenciál, és persze misszió is. A harmadik, legfrissebb 

digitális fejlesztésünk az operaházi ülésekhez kapcsolt tabletek 

megújítása volt: hamarosan az eddiginél is több nyelven 

lesznek hozzáférhetők a librettók (hiszen látogatóink  

kb. egyharmada külföldi), több információt is le lehet kérdezni 

az adott operával kapcsolatban szereposztásról, zenetörténeti 

háttérről, a zeneszerzőről, egyes szemelvények  

konkrétumairól. Ez egyedülálló a világon. Ezen kívül a modern 

technológia a házban még számos helyen láthatatlanul is 

jelen van. Pár évvel ezelőtt a teljes lámparendszert lecseréltük 

a leg modernebb környezetbarát izzókra. Egy ilyen nagy-

fogyasztónak, mint az opera, meg kell találnia a gazdaságos 

energiahasználat módozatait. Az a leg kevesebb, hogy  

a rendezők és a színpad kommunikációjából meg próbáltuk 

eltűntetni a mindent elöntő papírjegyzet-áradatot…  

Az sem volt könnyű! (nevet) 

Kicsit témát váltva: mesélne arról, hogyan választja ki 

az előadások közreműködőit? Mi a módszere?  

Impresszáriók? Versenyek? Casting?

Mindhárom. Évente 8-900 énekest hallgatok meg,  

énekversenyeken zsűrizek, sok fiatal énekest megismerek. 
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Persze sztárokat is kell hívnunk, de a fiatalok foglalkoztatása 

is felelősségünk. Büszke is vagyok rájuk. 

Példákat nem akar mondani?

Nem jó a kérdés… (nevet) Kezdjük ott, hogy nagyon büszke 

vagyok az operaházban dolgozó nagy csapatomra.  

970 ember, zenészek, kórustagok, táncosok, adminisztráció, 

színpadi dolgozók – remek csapat, hatékonyan, pozitív 

hozzáállással dolgoznak, ennek örülök a legjobban.

Jó hangulatú a ház, az a hírük.

Voilà. Amikor 2010-ben idejöttem, megbeszéltem velük, 

hogy mindenkit átveszek, de pár szabályt be kell tartaniuk. 

Először is az udvariasság: ne spóroljanak a jó napot, kérem, 

köszönöm szavakkal. Másodszor: közös érdek, hogy diszting-

váljunk a sürgős és kevésbé sürgős, a fontos és jelentéktelen 

ügyek között, mert ilyen bonyolult gépezetben nem a hibák 

megjelenése a probléma, hanem ha azokat a szőnyeg alá 

söprik. Harmadszor: a nyugalom. Nem kell apró dolgok miatt 

nagy drámát csinálni (mint a színházi világban általában), ám 

ha hiba fordul elő, ne a bűnöst, hanem a megoldást keressék, 

különben újra szőnyeg alá söprés következik be. Nem akarok 

sem sírást, sem ordibálást hallani, ha engem látnak a függö-

nyön ugrálni, követhetnek ők is, de ők ne kezdjék el.

A bécsi operaház jövőre ünnepli fennállásnak 150. év-

fordulóját, amiről többek között háromnapos ünnepi szim-

póziummal emlékeznek meg már most szeptemberben. Mit 

terveznek? 

Emlékezés és visszatérés a gyökerekhez, erre valók  

az évfordulók. Az emberi emlékezet megbízhatatlan, és egyre 

csak fakul. Elfelejtjük, hogy az operaház történetét voltakép-

pen két szakasz alkotja: 1869-től az 1945-ös lebombázásáig, 

majd 1955-től napjainkig gyakorlatilag két különböző épület-

ről és életszakaszról beszélhetünk. Elfelejtjük, hogy Mozart 

Figarója előtt is keletkeztek Bécsben operák, nem is akár-

milyenek. Mozart három operáját a régi Burgtheaterben, a 

Michaelerplatzon mutatták be, vagy, hogy a Bécsi Filharmo-

nikusok valószínűleg Beethoven 9. szimfóniájának ősbemu-

tatóján „születtek meg”, amelyre a mi operánk elődjében, a 

Kärtnertortheaterben került sor itt a szomszédban. Lesz egy 

tudományos kollokvium a szakma legjelentősebbjeinek 

bevonásával, és két olyan könyvet adunk ki, amely már nem-

csak annak a „három” tudósnak, hanem Bécs és az egész 

világ operakedvelő közönségének szól. Nagy szabású emlék-

kiállítások készülnek, és 2019 májusában a szokásosnál 

ünnepélyesebb keretek között bemutatjuk Strauss Az árnyék 

nélküli asszonyát, amit az opera melletti Karajan téren nagy-

szabású szabadtéri rendezvénnyel zárunk le. 

A jövő évad műsora már napra beosztva hozzáférhető, de el 

tudna árulni valamit a ’19-20-as évadról?

Nem. Az lesz az utolsó évadom Bécsben, nagyon emlékeze-

tessé szeretném tenni. Majd meglátja. 
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