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meg halandó létét, aminek feltétele, hogy huszonnégy
órán belül három szüzet meg kell ölnie. Ruthven nem
tudja teljesíteni a feladatot, mert az utolsó pillanatban
meggyengül a figyelme. Ennek okozója pedig nem
más, mint ellenfele, Aubrey. Olyanok ôk ketten, mint
a jin és a jang. Vagy mint Dr. Jekyll és Mr. Hyde egy
skizofrén labdajátékban. Mint amikor egy Lynch-film-
ben eltûnik a törpe, és megjelenik az óriás. Be ment a
törpe, hogy jött ki az óriás? Az óriás eltûnik egy füg-
göny mögött, ahonnan kijön egy nô. De hogy jöhet ki
a nô, amikor egy óriás ment be? Vagyis az egésznek
van egy furcsa vonulata. Nem tudom, hogy a szemem
káprázik-e, vagy ez a valóság?! Fokozza ezt az érzést,
hogy a melodramatikus részeket, ahol a kor stílusának
megfelelôen az operaénekesek a zenei passzusok alatt
prózát mondanak, egy sokkal titokzatosabb rendszer-
rel váltottam ki, ugyanis a szereplôk jelekkel dolgoz-
nak. A nézô úgy érezheti, hogy a figurák a színpadon
nagyon értik egymást, viszont neki nagyon kell figyel-
nie, hogy megértse ôket. Ennek a fura, ki-be történet-
nek semmiképpen nem akarok valamiféle Drakula-jel-
leget adni. Nem szeretném, hogy mûfogsorral, fekete
köpenyben rohangáljon a vámpír. Tudom, hogy így
szokták, de ezt én már régen mesejátéknak tartom.
Engem maga a vámpírság érdekel. Mi az ember belsô
vámpírja? Mit fogyaszt? Mi a vér? Mi az a harapás? Mi
az áldozatbemutatás? Hogy függ a saját személyisé-
gem újratermelése attól, hogy mekkorát tudok harap-
ni abból a környezetbôl, amelyet áldozatnak jelölök ki?
Mindennek a jelszerûsége izgalmas. Éppen ezért a
XVII. századi Skócia, Walter Scott, az Ivanhoe szintén
fantasztikus környezete helyett japán világot fogal-
maztunk színpadra. Egy letisztult, egyenes, áttekint-
hetô világot, amelyben sokkal dominánsabb az érintés,
az egyértelmû áldozat és az egyértelmû áldozó szerepe.
A vámpírság ebben az esetben maszk. Nem a vámpír
az érdekes, hanem az, aki a létet benne vámpírrá teszi. 

– Milyen az opera zenéje?
– Rendkívül áradó, romantikus – nagyon szeretem.

De borzasztóan nehéz.

– Mennyire tartja tiszteletben a zenét a rendezés? Vál -
toztat-e a terjedelmén, hangsúlyain?

– Vannak merészebb változtatások, de alapvetôen
nem a húzásban kerestük a megoldást. Iszonyú gyor-
san változnak a helyszínek, amitôl persze az egész
megint nagyon filmszerû. Ennek a megoldását külö-
nösen izgalmassá teszi, hogy a Fesztivál egyik kiköté-
se a gyorsan építhetô játéktér, tehát nem dolgozhatunk
nagy díszletekkel, bonyolult elemekkel. Miközben öt-
ventagú a zenekar, harmincfôs a kórus, és tizennégy
szólistánk van. A kórus igen domináns, kilencszer jön
vissza a darab során, és húsz-huszonöt perceket éne-
kel. Nem dekoráció, nem háttér, fontos dramaturgiai
szerepe van. Mindezek megoldását, a dinamikát, az
opera egész habitusát a rendezésen túl nyilván meg-
határozza a dirigens, Olari Elts észt karmester szemé-
lye. Fantasztikus muzsikus és ideális munkatárs, aki
eddig minden javaslatomra – ezek általában nem ép-
pen klasszikus javaslatok – rendkívül érzékeny és nyi-
tott volt. Olari különös jelenség: ha a vámpírt karmes-
terre kellene osztani, biztosan ôt választanám. 

– Bele kellene rendezni a darabba…
– Bele is rendezem, zseniális figura.  
– Az öt opera fôszerepeire háromszáznál is több énekes

jelentkezett – nehéz volt a válogatás?
– Igen is, nem is. A vámpírom például azonnal meg-

lett. Belépett, és azt mondtam, ô az: Nabil Suliman,
szír énekes, egyszerûen lenyûgözô. Remekek a lányok
is: egy Helen Kearns nevû ír énekesnô, hófehér bôrrel,
tökéletes viktimológiai eset. Egy félig német, félig fran-
cia fiú játssza-énekli Aubreyt, és egy francia lány lesz
Malvina. A vámpír magas bariton, Aubrey karcos,
erôs, ugyanakkor érzéki tenor, a lányok drámai és lírai
szopránok. Kivétel nélkül nehéz, különleges adottsá-
gokat, komoly hangtudást és jelenlétet követelô szere-
pek. Amikor kialakult a csapat, úgy éreztem, éppen
ilyennek álmodtam meg. 

Az interjút Petrányi Judit készítette

Berlinben született, itt is nôtt fel. Fagottozni tanult,
ám végül operarendezôi diplomát szerzett. (Né met or -
szágban Berlin mellett Hamburgban és Münchenben
is mûködik ilyen képzés.) Ám nyolc éve elhagyta a fô-
várost, Lübeckbe ment, majd Wiesbadenbe, jelenleg
pedig Brémában dolgozik. Rendezôasszisztensként
kezdett, de hamarosan már rendezett is, Hans Kreisler
Wundibar címû, gyerekeknek írott operáját. Amikor a
szegedi második versenyforduló idején beszélgettünk,
nyomban errôl  kezdett mesélni.

– Ez a darab egy koncentrációs táborban született,
ahol nagyon-nagyon fontos volt, hogy a gyerekek túlél-
jék a borzalmakat. A szereposztás állandóan változott,
mert a meghaltak helyére mindig újakat kellett beállí-
tani. Nagyon szomorú történet, de nagyon érdekes is.

A sikolyra való
képesség
B E S Z É L G E T É S  J U L I A  H A E B L E R R E L  
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Harminc gyerekkel rendeztem meg, akik a negyvenöt-
ötven perces játékidô alatt mindvégig színpadon vannak.

– A Brémai Operaház egyébként milyen mûveket ját-
szik?

– Sokfélét. Repertoárrendszerben mûködünk, hat
vagy hét nagy bemutatót tartunk, és néhány kisebbet.
Ha pedig újból elôveszünk egy régebbi darabot, akkor
azt mindig próbafolyamat elôzi meg. Összesen tizen-
két-tizenöt operát játszunk egy szezonban. Van prózai
tagozat, táncegyüttes és gyermekszínház ugyanabban
az épületben.

– Egyetlen teremben?
– Nem, van egy nagyszínházunk nyolc-kilencszáz fé-

rôhellyel, van aztán egy kisebb, úgy négyszáz üléses te-
rem és két, egyenként százötven férôhelyes kamarate-
rem. A kisebb teremben is játszunk operát, a Wundi -
bar is ott ment, és ott fogjuk bemutatni a Raoult is.

– A Mezzo Operaverseny szisztémája rendkívül bonyo-
lult...  Miért van erre szükség?

– Én nem találom túl bonyolultnak! Csak a megva-
lósítás bonyolult, mert több ország több operaháza
vesz részt benne. Az alapötlet nagyon tiszta: ez nem
énekverseny, nem zenei verseny, hanem énekes szí-
nészek vetélkednek. Effélét még sehol a világon nem
rendeztek. A verseny középpontjában az elôadás áll,
ezt nagyon jónak, nagyon fontosnak találom, mert a fi-
atal énekeseket megdolgoztatja, és a munkát állítja a
középpontba. Legalább olyan fontos, hogy ez a verseny
nemzetközi énekescseréhez vezet.

– Meghallgatott vagy ötven énekest. Elsôsorban a saját
darabjához keres fôszereplôket. Milyen alapon válogat?

– A Raoul különleges darab, amelyben a színészi ké-
pesség sokkal fontosabb, mint egy Puccini- vagy Verdi-
operában. A stílusa kevert. Egyaránt igényli a paródiá-
ra és a humorra való fogékonyságot, bár ez a humor fe-
kete humor. Vannak benne prózai részek is, úgyhogy
a szereplôknek nemcsak jól kell énekelniük, de jól kell
beszélniük is a színpadon. A mûfaja az opera és az
operett között van. Szerintem leginkább Bertolt Brecht
és Kurt Weill mûveihez áll közel. Az elôadásához el-
sôsorban nem nagy hangok kellenek, hanem olyan
személyiségek, akiknek nagyon erôs a színpadi jelen-
létük, ugyanakkor van humorérzékük is. A Wallen-
berg rôl szóló mûnek a holokauszt a témája, de az opera
nem realisztikus, a szentimentalizmus például távol
áll tôle. Ezért aztán óvatosan kell megközelíteni.
Minden fôszereplô a kórusból lép ki. A darab arról szól,
hogy ez a három ember, ez a három figura hogyan
emelkedik ki a tömegbôl. 

– Mit jelent egy rendezônek, ha élô szerzôk mûvét állít-
ja színpadra? Követnie kell az ô elvárásaikat?

– Kezdetben persze nagyon izgatott voltam. Egy
szerzônek fájdalmas folyamat, amikor útjára engedi az
alkotását. S ami eddig csak ôbenne létezett, az most
önálló életet kezd élni. Egy kicsit olyan ez, mint a ter-
hesség után a szülés. Mind Michael Kunzéval, mind
Gershon Kingsleyvel találkoztam. És nagyon hálás va-
gyok nekik, mert mindketten arra buzdítottak, hogy a
színpadra állításban a saját utamat járjam. Szóval öröm
velük együtt dolgozni.

– Nagyon udvarias.
– Nem, nem, ez az igazság.
– Mi az ön útja? Milyen elôadást szeretne létrehozni?

– Nem olyat, amilyent várnak. Szeretnék meglepeté-
seket okozni. Arra fogok törekedni, hogy nagyon vilá-
gosan kidolgozzuk a szituációkat. Hogy a figurák mi-
nél plasztikusabbak legyenek.

– Ehhez most választja ki az énekeseit vagy inkább szí-
nészeit. Kit keres? Említsen meg néhány megoldást, mûvé-
szi magatartást, amely nagyon tetszett önnek, és néhány
olyant, amelyet elvetett!

– Örömmel hallgattam néhány nagyon szép, nagy
hangot. Az én darabom ugyan más képességeket kí-
ván, de azért mindig öröm igazi gyönyörû hangot hall-
gatni. Tetszett, hogy minden versenyzô nagyon komo-
lyan vette a feladatot. De akadtak olyanok is, akik már
a színpadra vonulásuk és a lejövetelük közben is sze-
repet játszottak. Nos, ezt én nem szeretem. Néhány
hölgy a külsejével akart hatni.

– De hát egy ilyen verseny egyben játék is. Játszma a
zsûri és a versenyzôk között. Lehet, hogy akad, akinek tet-
szik az, amit ön túlzásnak talál.

– Igen, játék, de így nagyon könnyû elveszíteni a
játszmát. 

– Képzeljünk el két énekest! Az egyiknek szép, nagy
hangja van, jó technikával is énekel, de unalmas és merev.
Aztán van egy másik, akinek a hangja csúnyácska, a ter-
jedelme korlátozott, ám fantasztikus a kifejezôereje és a
légköre. Melyiket választja?

– Az éneklés számomra azt jelenti, hogy az énekes
jól ismeri azt a karaktert, amelyet meg kell jelenítenie,
pontosan érti, hogy mit énekel. Szerintem az ének és
a színjátszás nem mond ellent egymásnak, hanem
támogatja egymást. Éppen erre mutat rá ez a verseny.
A jó hang kevés. Adott esetben sokkal nagyobb hatást
érhet el az olyan, szerényebb vokális adottságokkal
rendelkezô mûvész, aki viszont jól érti, mit és miért
énekel éppen.

– Miért szereti ön az operát?
– Ha a dráma a zenében bomlik ki, az mindig az

ember állati oldalát mozgatja meg. Amikor például
egy szoprán a szenvedéseirôl énekel, az legtöbbször
olyan, mint a sikítás. És minden embernek, amikor
megszületik, a sírás, a sikítás az elsô hangja. A csecsemô
még egy szót se tud beszélni, nevetni se tud még, de
ha rosszul érzi magát, a fájdalmát ki tudja fejezni.
A neveltetésünk során elveszítjük a képességünket,
hogy sikítani tudjunk. És persze a társadalom sem tole-
rálná. Ezáltal fölbomlik ez a természetes kapcsolat a
testünk, az abból jövô hang és az érzelmeink kifejezé-
se között. Az operaénekes szerencsés teremtmény, mert
megôrizte a sikolyra való képességét. És ez hatalmas erô.

– Az operában a drámát a zene fejezi ki. Könnyebbé
vagy nehezebbé teszi ez a dolgokat?

– Egyrészt kisebb a mozgástér, mert azáltal, hogy a
szavakhoz zene kapcsolódik, a szerzô megmutatja, ô
hogyan képzeli el a történetet. Ez az eseménysor egy
másik vonalát rajzolja ki, s a rendezônek ezzel számol-
nia kell. Nem úgy vetôdik föl a kérdés, hogy nehezebb
vagy könnyebb. Teljesen más, mint a prózai színház.

– Milyen messzire rugaszkodhat el egy rendezô az ere-
deti darabtól? Eljátszathatja például A trubadúrt sok
száz évvel késôbbre és egy egészen más helyszínre transz-
ponálva?

– Szerintem a legtöbb operaszerzô mûvei a saját ko-
ráról szólnak. A trubadúr például nem a középkori
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– Ön egy olyan nemzedék tagja, amely az utóbbi évtize-
dek radikális színházi és operarendezôi változásainak egy-
felôl produktuma, másfelôl folytatója. A rendezôi színház
talán sehol nem ment olyan messze következetességben,
bátorságban és nagyon sokszor blöffben, mint Német -
országban. Önt milyen hatások érték? Volt-e egy vagy két
olyan élménye, amelyrôl úgy gondolja, ezek indították el
ezen a pályán? Miért választotta az operarendezést? 

– Hamburgban nôttem fel, ott tanultam, és az otta-
ni operaházban láttam Harry Kupfer egyik rendezését,
Händel Belshazzar címû oratóriumát vitte színre. Ez
annyira megmozgatott, hogy ennek a rendezésnek kö-
szönhetô, innen datálódik a zenés színház iránti sze-
retetem. 

– Ön Götz Friedrichnél tanult rendezést, említette
Kupfert, és lehetne még sorolni a nagyobb és kisebb neve-
ket. Vajon mi lehet az oka, hogy éppen Német országban
zajlott le ez a radikális színházi folyamat? A hagyomány
– vagy a folyamatosság állandó megtörése? Emlékeim sze-
rint Klaus Zehelein errôl egy interjúban olyasvalamit
mondott nekem, hogy ez a háború utáni német fejlôdés
része: az új értékek keresése és a régiek megkérdôjelezése
idézte elô az esztétikai értékek e változását.

– Szerintem ez a folyamat nagyon messze vezet;
már a húszas években, tehát még a náci idôk elôtt kez-
dôdött a berlini Kroll Operában. Itt kezdték el elôször
interpretálni a mûveket: a jelmezes koncert mûfaja he-
lyett zenés színházi produkciókat hoztak létre, kísérle-
teztek, és lehetôséget biztosítottak az avantgárdnak
mûvek kipróbálására. Itt volt például A bolygó hollan -
dinak az a legendás elôadása, amelyet Klemperer ve-
zényelt, és Piscator rendezett. Ezt a szépen induló fo-
lyamatot megtörték a nácik. Németország nyugati és
keleti felében a háború után eltérô irányba indult el a

zenés színház, gondoljon Felsensteinre, Ruth Berg -
hausra vagy Kupferra. Az operarendezés alapja szerin-
tem a lényeg, a mag keresése, és annak elkerülése,
hogy a közönség pusztán egy kosztümös koncertet lás-
son és halljon. 

– Jó, de nem válaszolt arra, miért éppen Német ország -
ban, és nem, mondjuk, Angliában, Amerikában, Francia -
országban kezdôdött és lett ilyen radikális a változás.
A hagyományokhoz való viszony miatt? A mentalitás mi-
att? Mondjuk, mert a németek alaposak, következetesek,
logikusak, satöbbi. Ez lenne az ok? 

– Igen, igen, igen. Azt hiszem, valóban van bennünk
egy olyan törekvés, hogy szeretünk a dolgok mélyére
hatolni, a végükre járni, megismerni a lényeget.
Olykor túlságosan is. Felboncolni, szétszedni, állást
foglalni. A másik ok talán a német operaházak szub-
vencionálásának rendszerében ke resendô. Ez alapjá-
ban különbözik az angol és a francia rendszertôl, hogy
az amerikairól ne is beszéljek. Nálunk a mûvészet sza-
badsága még az alkotmányban is rögzítve van. Az álla-
mi színházak nem azért kapják a pénzt az államtól,
hogy állami mûvészetet csináljanak, hanem hogy tár-
sadalmi igényeket elégítsenek ki. Járjanak a dolgok vé-
gére. Ez aztán vagy sikerül, vagy nem. De amit a né-

A dolgok mélyére 
hatolni
B E S Z É L G E T É S  M I C H A E L  S T U R M M A L

Spa nyolországról, hanem a XIX. századi Itáliáról. Ezért
aztán bátran meg lehet változtatni a kort a megközelí-
tésnek megfelelôen. Ám sok rendezô úgy gondolja,
hogy ha megváltoztatja a történet idejét, akkor attól egy
csapásra modern lesz az elôadása. Ez nem igaz! Ettôl
még könnyen lehet nagyon is konzervatív és unalmas.
A darab metaforáit kell megfejteni, s ehhez nem elég
a kor megváltoztatása. Szerintem egyébként minden-
hez jogunk van, hogy a történetet minél hatásosabban
tudjuk elmesélni. Hogy minél világosabban kiderül-
jön, mit is mond nekünk ma a darab.

– Ezt a versenyt énekes színészeknek írták ki, akik öt kü-

lönbözô darab szerepeiben vetélkednek. Az öt rendezô kö-
zött nincs versengés?

– Lehet, hogy ilyenre majd sor kerül, de én egyelôre
nem törôdöm vele.

– De azért csalódna, ha az ön énekesei közül senki nem
nyerne díjat?

– Természetesen azt szeretném, hogy nyerjenek! De
ez nem változtatja meg az én feladatomat. Minél jobb
elôadást csinálunk, annál nagyobb az esélyük. Ehhez
csak hasznos egy kis egészséges rivalizálás.

Az interjút Márok Tamás készítette


