
O P E R A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

492 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

Klaus Ze he lein 1940-ben szü le tett Majna-Frank -
furt ban. Az érett ségi után ger ma nisz ti kát, zene tu -
do mányt és fi lo zó fiát ta nult. 1959-tól 1966-ig
rend sze re sen lá to gatta a darms tadti kor társ ze nei
nyári kur zu so kat. 1977-tôl a frank furti vá rosi szín -
há zak fôdra ma turgja lett, ahol késôbb ko or di náló
opera igaz ga tóvá ne vez ték ki. Rend kí vül si ke res,
komp ro misszu mot nem is merôen kö vet ke ze tes 
és kor szerû dra ma turgi mû kö dé sé nek tíz éve – 
a Mi chael Gi e len fôzene igaz ga tó sága alatti le gen -
dás kor szak ide jén – a frank furti opera há zat az 
eu ró pai ze nés szín há zak él vo na lába emelte. Min d-
e köz ben a nem rit kán Adorno- és Ha ber mas-ta nít -
vány ként ap oszt ro fált Ze he lein a min ne so tai 
State Uni ver sity és a pá ri zsi Collège In ter na ti o nal
de Phi lo sop hie do cen se ként foly tatta ta nári te vé -
keny sé gét. Ven dégp ro fesszor nak is meg hív ták 
a Gi es seni Egye tem Al kal ma zott Szín ház tu do má nyi
Tan szé kére, va la mint 1986-tól 1992-ig a Bé csi
Ipar mû vé szeti Fôis ko lára. Mi u tán szín házi és ope -
rad ra ma turg ként két évig sza ba dú szó ként dol go -
zott Ber lin ben, Frank furt ban, Brüsszel ben és 
Bécs ben, 1989-ben a ham burgi Tha lia The a ter 
mû vé szeti igaz ga tója lett.
1991-ben opera in ten dáns nak hív ták Stutt gartba,
ahová szerzôdése 2006-ig kö tötte. Händel 
Al ci ná já nak bu da pesti elôadása – a stutt garti 
tár su lat ven dég já té ká ban – a 2002-es Ta va szi 
Fesz ti vál ki emel kedô ese mé nye volt.

Vol tak a Stutt garti Staatsoper nak már a Ze he lein-
éra elôtt is fé nyes kor sza kai. A há ború utáni elsô há -
rom év ti zed ben Stutt gart olyan en semble-kul tú rát kép -
vi selt, ami lyen eb ben a for má ban sem Mün chen ben,
sem Ham burg ban, sem pe dig Ber lin ben nem lé te -
zett. Elôbb Günt her Ren nert és Wi e land Wag ner ren -
de zé sei ad tak vi tára okot, késôbb Jean-Pi erre Pon nel le,
Achim Fre yer, Götz Fri ed rich és Harry Kup fer szín -
padi mun kái. A mo dern mû vek min dig ott honra ta -
lál tak itt. Az Ul rich Eis tert ve zette kó rus je lentôsége
pe dig túlnôtt ön ma gán.

Klaus Ze he lein föl is merte a ház szer ve sen fejlôdött
or ga niz mu sá nak ér té két, és új ki hí vá sok kal üt köz -
tette. Így az után a Stutt garti Sta at so per ben ad dig ki -
hasz ná lat lan ener giák sza ba dul tak fel. Az ered mény
pél dát la nul si ke res idôszak lett: ti ze nöt év alatt Stutt -
gart hat szor nyerte el „Az év opera háza” cí met. Ám a
fo lya ma tos munka az utolsó évadra más ka te gó ri ák -
ban is meg ér lelte gyü möl csét. Gluck Al ceste-je, nem
utolsó sor ban „Az év kó ru sá nak” in terp re tá ci ó já ban:
„Az év elôadása”. A stutt garti együt tes ben naggyá vált
Cat he rine Nag les tad pe dig „Az év éne kesnôje” ki tün -
te tést kapta. Az utolsó be mu tató, a fi a ta lon el hunyt
Mo zart-kor társ Jo seph Mar tin Kraus Ae neas Kart há gó -
ban-ja egy ben „Az év új ra föl fe de zése” is volt. 

(Be szél getôtár sak: Step han Mösch és Uwe Schwe i kert)

– Ze he lein úr, a Stutt garti Sta at so per ti ze nöt éve az
Ön ve ze tése alatt ti ze nöt olyan éva dot je len tett, amely az
event-kul túra el le né ben ala kult, s ama igaz ság fo ga lom je -
gyé ben, amely He geltôl szár ma zik, és ame lyet késôbb
Adorno is át vett. Ez a ti ze nöt év egy ben az opera ön ma -
gára kér de zé sé nek és önér tel me zé sé nek im pul zu sait is ki -
vál totta: a mû faj a tár sa da lom kép má sává és el len kép má -
sává vált. Min dez sok tisz tes sé get és fi gyel met ho zott az
Ön stutt garti mo dell jé nek, kö vetôket azon ban tu laj don -
kép pen soha. A tár sa dalmi gon dol ko dás ár fo lyama ala -
csony ab ban áll, mint va laha, sok opera ház pe dig, ahogy
a ko moly ze nei piac egé sze is, tel je sen más irányba tart.
Nem érzi úgy, hogy a maga tá masz totta igé nyé vel egye dül
ma radt?

– Nem, egy ál ta lán nem. Úgy gon do lom, na gyon is
tud tunk Stutt gar ton túl ható im pul zu so kat adni, még -

Step han Mösch - Uwe Schwe i kert

Min dig az egészrôl van szó
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hozzá anél kül, hogy a
nem zet ta ní tó mes te révé
akar tunk volna válni. A lé  -
nyeg, hogy mun kánk kö -
zép pont já ban a mû vé szet
aka rása állt. Azon vol -
tunk, hogy át lép jük a ha-
t áro kat. Ami kor ez si ke -
rül, olyan kor – hogy
Schön ber get idéz zem –
néha „más boly gók le -
vegôjét” lé le gez zük be. És
ilyen kor gyak ran tény leg
jobb a lég kör. Az erre való
ké pes ség ter mé sze te sen
vál tozó. Nem já runk min -
dig si ker rel. Az azon ban
nyil ván ki de rült, hogy a
bal  si ke rek is ko moly mun   -
ka fo lya mat so rán szü let -
tek, nem pe dig nem tö rô -
döm ség mi att.

– Lát-e ve szélyt az ilyen
fo lya ma tok zárt sá gá ban?

– Ter mé sze te sen. Sze rin tem té ves, ha egy ope ra ház
her me ti ku san csak a sa ját szak má ján be lül ma rad. Ez
is bele tar to zik a ha tá rát lé pés té má jába. Wag ner Ring -
jé hez pél dául tu dó so kat hív tunk, akik kel olyan vi tá kat
ren dez tünk, ame lyek nem áll tak köz vet len kap cso lat -
ban a ren de zé sek kel. Ha az em ber a szak má ján kí vüli
em be rek kel ta lál ko zik, más gon do la tokra jut. A meg -
ol dá sok hoz ve zetô utak ilyen kor ide ge neb bek. En nek
meg pró bál tuk új ból és új ból hasz nát venni.

– Sze mére hány ták Ön nek, hogy dra ma turg szín há zat
csi nál.

– Nem sze ret ném a dra ma tur gia sze re pét túl ér té -
kelni. Nem az én szem élyes meg kö ze lí tési mó dom ról
van szó, ha nem a ház egé szérôl. Ebbôl a szem -
szögbôl nézve pe dig más dol gok ép poly fon to sak.
Gon dol junk csak pél dául a dísz le tál lító pró bák je -
lentôsé gére. Hó na pok kal a pró bák kez dete elôtt elô -
ször ül együtt az egész csa pat: jel mez ter vezô, kar mes -
ter, ren dezô-team, éne ke sek, a kó rus ve ze tése,
mû  sza kiak stb. Ha az ilyen „ál lí tóp ró bát” ko mo lyan
vesszük, és az jól si ke rül, ak kor kez de tét ve szi a ze -
nére és az egy másra való fi gye lés nek az a fo lya mata,
amely lé nye ge sen be fo lyá sol hatja a pro duk ció si ke rét.
Meg for dítva is igaz: ha a dísz le tál lító próba dif fúz ma -
rad, és an nak so rán senki sem érzi ma gát jól, ak kor
min den ez után kö vet kezô lé pés ne he zebbé vá lik.
Döntô je lentôsé gû nek tar tom a kö zös meg kö ze lí tés
fo lya ma tát. Mert az már még sem járja, hogy egy in -
ten dáns csak a fôpró bán je len jék meg, és ott kezd jen
el or dí tani: „Mi fo lyik itt?”

– Mon dana konk rét pél dát a ha tá rát lé pésre?
– Lu igi Nono In tol le ran zájá nak be ta nu lása az 1991/

92-es évad ban. No nó val már 1988-ban, ami kor még

szóba se ke rült a stutt garti te vé keny sé gem, be szél get -
tem a da rab beli kó ru sok prob le ma ti ká já ról. Nono ak -
kor el me sélte ne kem, hogy a be ve zetô kó rus négy csa -
tor nás fel vé tele csak szük ség meg ol dás volt az
ôsbe mu ta tón. A La Fe nice opera ház kó rusa egy sze -
rûen nem gyôzte, ezért kény sze rül tek stú di óba. A mi
stutt garti kó ru sunk min dent élôben éne kelt. Erre ko -
ráb ban nem volt példa. Bele is ke rült tíz hó napi mun -
kába és a haj lan dó ságba, hogy a da ra bon egy egész
éva don át dol goz za nak.

– Volt el le nál lás?
– Egy ilyen pro jekt tel szem ben nem a szak szer ve ze -

tek fej te nek ki el le nál lást, ha nem ép pen ség gel a belsô
kor lá ta ink. In ten dáns ként ilyes mit csak ak kor le het
meg va ló sí tani, ha a kar igaz gató és a kó rus vá laszt -
mány maga is meg van gyôzôdve a cél ér tel mérôl.
Stutt gart ban ez tör tént. Jól le het meg kell je gyez nem:
a Stutt garti Staatsoper kó rusa min dig is ki tûnô volt.
Az új elem nem is a minôség ben je lent meg, ha nem
a re per toár bôvü lé sé ben.

– És a szí né szi kö ve tel mé nyek ben.
– Ami a ren dezôkön mú lik. Ruth Berg haus, Pe ter

Kon witschny és má sok olyan, új mér cét ál lí tot tak fel,
amely a mi kó ru sunk szá mára ma már ter mé sze tes.

JOBBRA FENT: Wagner: Az istenek alkonya, Staatsoper
Stuttgart, 2006. Peter Konwitschny rendezése 

(Brünnhilde: Luana DeVol; Siegfried: Albert Bonnema)

JOBBRA LENT: Hans Thomalla: Idegen (Medea nyomán),
Staatsoper Stuttgart – Forum Neues Musiktheater,

2006. Hans-Werner Kroesinger rendezése

Gluck: Alceste („Az év elôadása"), Staatsoper Stuttgart 2006.
Jossi Wieler és Sergio Morabito rendezése (a címszerepben 

„Az év énekesnôje": Catherine Naglestad)
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– De azt még is csak át gon dolta, mi -
ként konf ron tálja a kö zön sé get No nó -
val és La chen mann-nal?

– Két éva don ke resz tül én ma -
gam tar tot tam a har ma dik eme -
leti elôcsar nok ban az In tol le ranza
elôtti be ve zetô elôadá so kat. Fon tos
volt, hogy az em be rek lás sák: ez itt
a fônök, és ô hisz ab ban, hogy ezt
a da ra bot ját szani kell, még hozzá
ép pen úgy, aho gyan ez itt tör té nik.
Vagy is a kö zön ség meg érezte,
hogy nem ki ra ka tak ci ó ról van szó,
ha nem a ház egé sze lé pett föl fe -
dezôútra. És per sze a si ker maga is
szüli a si kert. Úgy sac co lom, kö -
zön sé günk har minc szá za léka egy -
sze rûen csak a si ke rünkre volt kí -
ván csi. Még ha nem tet szett is
ne kik, tudni akar ták, mirôl be szél -
nek annyit. Ez is egy fajta tár sa dal -
mi ság, ame lyet re á li san lát nunk
kell, és ép pen ezért nem is sze re -
tem, ha olyan szín ház ide o ló gu sá -
nak a cím ké jét ra gaszt ják rám,
amely ál lan dóan a tár sa dal mi sá got
ál lítja a kö zép pontba.

– Stutt garti kor sza ká nak nem egy
meg ha tá rozó da rab ját Ön már
Frank furt ban is ki pró bálta. Né hány
ren dezôjét is. Vissza te kintve ho gyan
vi szo nyul egy más hoz pá lyá já nak és
éle té nek ez a két sza ka sza?

– Spon tá nul úgy fo gal maz nék:
Pa mela Ro sen berg és Ey tan Pes sen
te vé keny sé gé nek hála, Stutt gart -
ban jobb sze rep osz tá sok kal dol -
goz hat tunk. Ter mé sze te sen vol tak
olyan fé lel mek, hogy egy sze rûen
át ül tet jük Frank fur tot Stutt gartba.
De ezek a fé lel mek ha mar elosz lot -
tak. Hisz ál lan dóan ke res tük az új
meg ol dá so kat. Mo zart Szök te té sé -
nek Berg haus-féle ren de zése tel je -
sen kü lön bö zik a Hans Ne u en fel -

sétôl. A Ringbôl va lami tel je sen új szü le tett, a Dok tor
Fa ust is ra di ká li san más lett. Amit Frank furt ból ma -
gam mal hoz tam, az min de ne kelôtt mun kánk kí vá na -
tos kö vet kez mé nye i nek elôre lá tása volt. És kez det ben
kel lett ne kem Stutt gart ban az az ál landó ság, amely
Ruth Berg haus, Axel Mant hey, Hans Ne u en fels vagy
Chris tof Nel ren de zé seibôl adó dott.

– Em lé ki ra ta i ban Mi chael Gi e len azt veti az Ön sze -
mére – és ez zel az íté le té vel nin csen egye dül –, hogy Stutt -
gart ban a zene húzza a rö vi deb bet.

– Erre csak azt mond ha tom: Gi e len nek Stutt gart -
ban sok kal több esé lye és próba le hetôsége volt, mint
Frank furt ban. A kar mes te rek ál ta lá ban könnyen ki ej -
tik a szá ju kon, hogy a zene húzza a rö vi deb bet. Pe dig
gyak ran több pró bát kí nál tunk föl ne kik, mint
amennyit kér tek. Ha va laki tíz „zene ja vító” (csak ze -

Jaj an nak a ren dezônek, aki fel ké szü let le nül jön, és
csak annyit mond: „Most jobb ról balra men tek”!

– Önök hu szon hét szer ját szot ták el az In tol le ran zát,
és a ház át lag ban nyolc van hat szá za lé kos te lí tett ségû volt.
Hel mut La chen mannn A gyufa árus lá nyára pe dig gya -
kor la ti lag nem le he tett je gyet kapni. Ho gyan nyerte meg a
kö zön sé get?

– Nem tu dok erre ra ci o ná lis vá laszt adni. Nincs mö -
götte stra té gia sem. Ha egy ház érzi ma gá ban az erôt
– ami hez el en ged he tet le nül hozzá tar toz nak az in téz -
mény egy üt te sei –, ak kor az ér té kek egy sze rûen át -
adód nak. Errôl meg va gyok gyôzôdve. Óri ási bér let fel -
mon dási hul lá mo kon es tünk át, de egy szerre csak
má sok jöt tek ope rába, olya nok, aki ket ez azelôtt soha
nem ér de kelt. Ti ze nö te zer bér le tes sel kezd tünk, most
ti zennyol cez ren van nak.
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ne  kari) pró bát kért, mi ti zen egyet ad tunk. Gya korta
azon ban a kö vet kezô tör té nik: a kar mes ter egy szer
csak kap egy ven dég sze rep lési aján la tot Ame ri ká ból
vagy más hon nan, és hir te len hét próba is ele gen dô -
nek bi zo nyul.

– Gyak ran ve tik a ren dezôk sze mére, hogy sa ját ma gu -
kat ren de zik. A mû vel való szembe sü lés he lyett a kö zön -
ség an nak lesz ta núja, aho gyan a da rab színre ál lí tója,
mint va lami félre is mert szerzô, ön ma gára ref lek tál.

– Én ilyen kor a fe lelôssé get leg alább annyira az
opera há zak ban, mint amennyire a ren dezôkben lá -
tom. Egy példa: ami kor Stép hane Bra unsch weig a
Ber lini Sta at so per ben a Fi de li ó val meg bu kott, az volt a
be nyo má som, hogy elôzôleg nem ta lált tá mo ga tott -
ságra a ház ban. Nyil ván va lóan nem volt, aki vi tá zott,
be szél ge tett, el len ke zett volna vele. Da niel Ba ren -
boim ezt utóbb meg is erôsí tette ne kem. Saj nos az
ilyesmi túl sá go san is gyak ran meg esik. Ami már most
az ön ren de zést il leti: szö ve gek kel sem sza bad más -
ként szembe sülni, mint aho gyan az em be rek kel.
Ugye mi lyen gyor san ké szen va gyunk a má sok ról al -
ko tott íté le te ink kel? Azt hisszük, is mer jük ôket, nem
tud nak már min ket meg lepni. Adorno ez zel össze -
füg gés ben „felhôs he lyekrôl” be szélt. Ezek sar kall nak
pro duk ti vi tásra. Ám meg ta paszt alá suk hoz hosszan ki
kell bír nunk a szö veg gel anél kül, hogy egy ol da lúan
bele ha sí ta nánk. Konk ré tan szólva, azt mondja pél -
dául egy ren dezô: „A da rab kup le ráj ban ját szó dik, ez
nap nál vi lá go sabb.” Ha azon ban a sze replôk most is
ugya núgy mo zog nak, mint más kor, ak kor e szín padi
ál lí tás ke ve set ér, akár igaz, akár ha mis.

– Stutt gart ban Ön az zal az igénnyel lé pett fel, hogy
Mon te ver ditôl nap ja in kig be fo gadja az opera négy száz
éves tör té ne tét. Nincs eb ben öná mí tás? A ba rokk, a pre -
k lasszi kus vagy a mo dern stí lu sok nak meg van nak a ma -
guk ön kor lá tozó spe ci a lis tái, az ô ered mé nyeik pe dig be fo -
lyá sol ják a hall ga tó ság íz lé sét. Mind ez zel ko mo lyan
ver senyre kel het egy opera ház?

– Ha foly ton a hang le mez pi a cot vizs lat juk, ak kor
nem. Csak hogy ne künk nem ez a fel ada tunk. Egy
opera ház – élô or ga niz mus, amely szer ves egész ként
gyôzi meg a kö zön sé get, és nem té ved het kes keny vá -
gányra. Per sze az or ga niz mus nak szük sége van vér -
fris sí tésre. Évek óta együtt dol go zunk pél dául a XVII.
és XVIII. szá zadi zene egyik spe ci a lis tá já val. Az ô
munka fáz isait a zene kar kez det ben ön kén tes ala pon
kö vette. Ám na gyon ha mar ki de rült, hogy akik e te vé -
keny ség ben részt vet tek, mind ren ge te get pro fi tál tak
belôle. Mára már ma gá tól értôdik ez a munka. Mün -
chen ben és Ham burg ban is ha sonló dol gok tör tén -
nek. Saj nos még min dig túl sá go san ke vés opera ház
mû kö dik en nek az elv nek a je gyé ben.

– Ön lét re hozta az Új Ze nés Szín házi Fó ru mot, ahol
al ter na tív pro duk ci ó kat pró bál nak ki. Ho gyan vonná meg
en nek mér le gét?

– A Fó rum ere dete: a nagy szín házi kor társ ôsbe mu -
ta tók nál gyak ran az volt az ér zé sünk, hogy egy pon ton
túl te he tet le nek va gyunk, mi vel nincs már mó dunk
ja ví tani. Ilyen kor az egész elôadó-ap pa rá tus nem
egyéb, mint a par ti túra ki vi te lezô szerve, a struk túra

pe dig el ve szíti fle xi bi li tá sát. A Fó rum nem ar ról szólt,
hogy pre mi e rek szü les se nek, ha nem hogy egy
munka fo lya mat nyi tott ered mé nye egy adott pon ton
do ku men tá lód jék. A munka módja a min den kori pro -
jekt jel le gébôl adó dott. De soha nem úgy tör tént, aho -
gyan az opera ház ban, hogy tud ni il lik nyolc hé tig pró -
bá lunk, az után meg jön nek az elôadá sok. A pro jek tek
itt más fél évig is el tart hat tak. Vol tak köz ben szü ne tek
is, ami kor más ter vek va ló sul tak meg. Az em ber azt
hinné, csök ken a kon cent rá ció, ha ilyen hosszú ideig
hú zó dik egy munka fo lya mat. De nem így van: a részt -
vevôk sok kal nyi tot tabbá, az ered mé nyek gaz da gabbá
vál tak.

– Vissza ha tott-e a Fó rum a nagy szín házi mû kö désre?
– Igen. A tár su lat is, a mû szak is ész lelte, mi zaj lik

a Fó ru mon. És gon dol ja nak csak azokra a ta pasz ta la -
tokra, ame lye ket kór is tá ink Hans Tho malla Ide gen
címû da rab já ban sze rez het tek! Ôk biz to san nem fog -
ják el fe lej teni a kö zön ség gel való köz vet len konf ron tá -
ló dást, amely az opera ház ban egy ál ta lán nem lett
volna le het sé ges. Te hát többrôl van szó, mint puszta
kap cso ló dási pon tok ról. A Fó rum per sze nem szol gál -
hat mo del lül egy nor má lis opera ház szá mára, ugyan -
ak kor egyes pro duk ciós mód sze rei na gyon is el kép -
zel hetôk len né nek egy nagy szín ház ban.

– Ön 2006 ôszétôl át vette Mün chen ben a Ba jor Szín -
házi Aka dé mia ve ze té sét, ahol min de ne kelôtt a fi a ta lok
ne ve lé sét akarja me gerôsí teni.

– Ber lin ben és Hil des he im ben lé te zik szín há zok ta -
tási kép zés. Ze nés szín házi pe da gó giát azon ban
egész Né met or szág ban nem le het ta nulni. Ezért
kezd  tük te vé keny sé gün ket ezen a pon ton. Alap kép -
zésrôl van szó, amely kap cso la tot te remt a szín ház pe -
da gó gia és a ze nés szín ház kö zött. Nem in téz ményt
aka runk ta ní tani. Nem azt a kér dést tesszük fel, mi -
ként le het az em be re ket az ope rá hoz kö zel vinni. Cé -
lunk sok kal in kább a mû vé szet maga. Ez utóbbi a mi
ki in du lási pon tunk: az összes esz té ti kai kér dést új ból
és új ból föl kell ten nünk, ez az a fo lya mat, ame lyet az -
után to vább is le het adni.

– Ön vál lalta a Mün cheni Lud wig Ma xi mi lian Egye te -
men a dra ma tur gia ok ta tá sát is. Mi ben kü lön böz zék egy
dra ma turg dara be lem zése egy szín ház tör té né szétôl?

– Ha a dra ma turg in tel li gens, és ren del ke zik némi
tu do má nyos be csü let tel, va la mint ele gendô te kin -
téllyel is, ak kor elem zése egy ál ta lán nem fog a tu dó -
sé tól kü lön bözni. Fon tos – a dra ma tur gok kép zé sé -
ben is –, hogy az elem zés meg áll apí tá sait a gya kor lat
is iga zolja. A lé nyeg a nyi tott ság, pon to sab ban: egy -
fajta köz ve títôi fo lya mat, amely az elôadás lét re ho zó i -
hoz ve zet, és amely vé gül is el dönti a dra ma tur giai
munka si ke rét. Ha a dra ma turg így szól a ren de zô -
höz: „Ez így és így van, más ként nem is tu dom el kép -
zelni”, ak kor már vége is az egész nek. Ta pasz ta lat ból
mon dom… (Ne vet)

– Stutt garti kor sza ká hoz egy vég szó?
– Ná lunk min dig az egészrôl volt szó.
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