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Fassbaender és Kupfer:  
rendezői lelemények

Bár Frankfurt am Main operaházát nem sorolják a legismertebb német 
zenés színházak közé, számos felfedezést kínáló kortárs operabemutatói, 

kiváló produkciói és nem utolsó sorban nagyszerű énekhangokat magában 
foglaló, egységes énekes és zenészgárdája révén mégis kitüntetett figyelmet 

érdemel. Ezúttal három előadást volt alkalmam megtekinteni és kettő eseté
ben erősen elgondolkodtató, mesteri rendezői ötletekkel találkoztam.  

Richard Strauss Capricciójába a legendás mezzoszoprán, Brigitte Fassbaender 
varázsolt különös eredetiséget, Mihail Glinka ritkán játszott történelmi 

darabját, az Ivan Szuszanyint pedig Harry Kupfer próbálta provokatív módon 
közelebb hozni a nézőkhöz. A közel teltházas esték jelezték, hogy a műfajra 
nemcsak a rangos berlini, illetve müncheni operaműhelyekben van komoly 

igény, hanem az ország pénzügyi centrumának kikiáltott Frankfurtban is.

Lindner András / Frankfurt am Main
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A Capriccio Richard Strauss utolsó operája. A Maestro – már 

közel a  nyolcvanhoz – ezzel óhajtott búcsút venni a szín

padtól. Afféle „beszélgetős operácskát” akart írni, és a kort, 

amelyben mindez játszódik, a számára legkedvesebb 

évszázadba helyezte: nem sokkal a francia forradalom 

kitörése elé. „Csak semmi líra, semmi költészet, semmi 

érzelgős ömlengés. Az ész színháza, eszesség, száraz 

humor!” – ezt akarta láttatni. Brigitte Fassbaender azonban 

zseniális húzással a cselekményt a francia rokokó világából 

a darab megszületésének idejére, a 20. század közepére 

tette, ráadásul a németek által megszállt Franciaországba. 

A Párizs közeli kastélyt és az arisztokrata társaságban 

folytatott szellemes diskurzust az opera jövőjéről viszont 

érintetlenül hagyta. Flamand, a zeneszerző és Olivier, a költő 

egyformán szerelmesek Madeleinebe, a művészetekért 

lelkesedő grófnőbe, és amikor arról vitatkoznak mind 

hevesebben, hogy vajon mi élvez elsőbbséget az operában, 

a zene vagy a szöveg, tulajdonképpen a hölgyért epekedő 

férfiak közötti versenyről is szó van.

Az opera premierjére zseblámpák tompított fénye kísére

tében érkezett a közönség 1942. október 28án este 

a müncheni Nationaltheaterbe, ugyanis mindenki légitáma

dástól tartott. Végül nem történt semmi, az ősbemutatót is 

siker övezte, Strauss mégis attól tartott, hogy operája nem 

lesz különösebben kedvelt a közönség körében. „Talán 

megmarad csemegének az ínyencek között” – vélekedett 

utólag. Bár ő maga és az ősbemutatót vezénylő dirigens, 

Clemens Krauss is a hitleri diktatúra kegyeltjei voltak, 

„mind ketten Isten áldotta személyek, haszonélvezői a rend

szernek, de a háború hatásai, az elszigeteltség ekkor már 

rájuk is kihatott. Szerették volna a darabot komédiának tudni, 

ami lényegében tudatos menekülés, elfordulás volt a politi

kai katasztrófát előre vetítő mindennapoktól” – morfondíroz 

a rendező a műsorfüzetben. A frankfurti előadást végül is 

éppen az tette különösen pikánssá, hogy Krauss még 

a háború előtt éveken át volt ennek az operaháznak 

a főzeneigazgatója, majd utóbb jó kapcsolatokat ápolt 

Hitlerrel és Goebbelsszel is. Nem véletlen, hogy a háború 

után feketelistára tették, és 1947től már sehol sem kapott 

állandó szerződést.

Fassbaender a világháborús éveket vetített képekkel igyek

szik megjeleníteni. Miközben La Roche, az impresszárió 

a világszínházról elmélkedik, Albert Speer monumentális 

berlini épületei, a Birodalmi Gyűlés, de a lebombázott 

városok is éppúgy feltűnnek a falakra vetítve, mint a felsza

badítást, a Libérationt hirdető plakátok. De azt is a kort 

szimbolizáló hatásos rendezői leleménynek gondolom, 

amikor nagy hirtelen  berobban a színpadra egy kissrác, 

kezében játéktankkal és repülővel, és az asztalok közt 

futkorászva, a hadigépek hangját utánozva imitálja a hábo

rút, és csak egy inas erélyesebb fellépésével sikerül kikerget

ni a színről. A darab elején érkező, majd a szereplők folya

matos csevegése közben csendben elbóbiskoló idegenről 

pedig később kiderül ugyan, hogy ő lenne a grófnő születés

napján előadandó darab súgója. De az új rendezésben az is 

feltételezhető, hogy korántsem véletlenül tévedt a kastélyba, 

mert ő tulajdonképpen nem más, mint egy spicli, a meg

szálló németekkel összejátszó francia kollaboráns, aki azzal a 

feladattal jött, hogy megfigyeljen és lebuktasson többeket. 

Az egyfelvonásos darab zárójelenetében, a Straussra oly 

gyakran jellemző elmélkedő szintetizálásban, Madeleine 

nagyáriájának végén aztán még egy bravúros slusszpoénnal, 

újabb váratlan rendezői húzással találkozhatunk, amivel 

Fassbaender tökéletesen meghökkenti a nézőt. A rokokót 

idéző, széles abroncsszoknyában érkező grófnő nem képes 

dönteni zene vagy szöveg elsőbbségéről, de az érte 

vágyakozó két férfiú között sem. Arra a végkövetkeztetésre 

jut, hogy zene és szöveg csak kizárólag együtt képes 

meghódítani a szívét. Kibújik az öltözékéből és gyorsan 

átvedlik ellenállóvá, felveszi azt a köpenyt és barrett sapkát, 

amelyben elhagyja a hatalmassá táguló színháztermet, és 

még ott helyben csatlakozik a nála szolgáló lakájok titokban 

felfegyverzett csapatához.

A főszerepben a finn származású jeles szoprán, Camilla 

Nylund aratott megérdemelt vastapsot, az ő grófnője 

ugyanis nemcsak hangilag volt abszolút meggyőző, hanem 

színészi kvalitásainak köszönhetően is. Jól érezte magát 

a szerepben, vérbeli nagyasszonyként kifejezetten élvezte 

a férfiak epekedését, miközben azt is érzékeltetni tudta 

kifejező mimikával és gesztusaival, hogy márpedig hiába 

várják, ő képtelen dönteni, nem tudja feloldani a dilemmát. 

Nincs könnyű helyzetben a beszámoló írója sem, akinek 

a két férfi énekesi teljesítményét kell összemérnie, mert 

Flamandként AJ Glueckert tenor éppúgy derekasan helytállt, 

mint a bariton szerepben az Oliviert megformáló Daniel 

Schmutzhard.

*  *  *

Harry Kupfer, a rendezői szakma kiemelkedő egyénisége 

mesteri csavarral szintén a második világháborús időkbe 

tette át Mihail Glinka 1836ban bemutatott orosz nemzeti 

operáját, az Ivan Szuszanyint. Kupfer értelmezésében az 
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oroszok nem a lengyelekkel, hanem a németekkel csatáznak. 

A 2015 októberi premieren, és a mostani felújításszéria 

egy némely estéjén néhány nézőt felbosszanthatott a szín

padra bevontatott német tank látványa és a felhangzó Sieg 

Heil! kiáltás. Ők aztán a négyfelvonásos opera végén kifújol

ták a legtöbb néző által viszont eközben vastapssal fogadott 

produkciót. Amikor én láttam a darabot, ilyesmi nem történt. 

Glinka zenéje amúgyis végig magával ragadó, és a címsze

repben a premieren fellépő John Tomlinsonnal szemben az 

ukrán Dmitrij Bjeloszelszkij pompásan áradó basszusával 

egyértelműen uralta a színpadot és óriási sikert aratott.

Végülis ki volt Szuszanyin? Népi hős, mártír, egy ikon? Netán 

csupán egy paraszt, egy apa, egy átlagember?  A rendező 

számára Szuszanyin az időtlen örök mártír, aki korábban 

a cárhoz volt hűséges, most viszont már az Oroszországot 

sikerrel megvédő hazafisága a döntő. Az epilógusban 

a dicsőséges győzelmet és Szuszanyint ünneplő, tipikusan 

orosz, himnikus, monumentális zárókórus látványába 

viszont kisebb grimaszt is belecsempészett. Miközben 

ugyanis a Vörös Hadsereg uniformisába öltöztetett kórus a 

színpad hátterében a hőst hurrázta, a dicsőséges védelme

zőt istenítette, elöl Szuszanyin rokonságát láttuk, akik az apa 

elvesztésétől letaglózva mélyen megrendülve álltak.

Elgondolkodtató Kupfernek a főhős ellenállásának okait 

kutató állásfoglalása is. Eszerint ez korántsem szavakban, 

valamint „fegyverrel a kézben” testet öltő ellenállás, sokkal 

inkább mélyen belülről fakadó, szívből jövő, amely olyan 

erős, hogy végül az élet feláldozásáig emelkedik. Az átülte

tés nem igényelt különösebb tartalmi változtatásokat, 

átalakítást. Hans Schavernoch egyszerű színpadképe 

szimbolikus, a templomrom a széttört harangokkal magáért 

beszél. A librettó szerint egy Moszkva közeli faluban vagyunk, 

amit az ellenség el akar foglalni, folyik is az erős partizánhá

ború. Antonida, Szuszanyin lánya várja haza szerelmét a 

csatából, aki a partizánokat vezeti abban a régióban. Az apa 

azonban, amíg tart a háború, nem egyezik bele a fiatalok 

által követelt házasságba. Közben színre lép Ványa is, akit 

Szuszanyin még kisgyermekként vett magához és Antonida 

testvéreként nevelt. Az opera harmadik felvonása tele van 

lírai jelenetekkel: előbb Ványa énekel egy madárkáról, majd 

Solti György és Christoph von Dohnányi is volt itt 
főzeneigazgató, 2008 óta pedig Sebastian Weigle  
tölti be ezt a posztot. Az Ön intendánsi kinevezése 
2023. augusztus végéig szól. Beszélhetünk már  
„Loebe-korszakról”?
Ezt döntsék el mások. A stagione-rendszerről reper-
toár-szisztémára váltottam, ami előnyös döntésnek 
bizonyult. Anno 15, most 40 saját énekesünk van. 
Növeltük a bemutatók számát, már az első szezonom-
ban nyolc premierünk volt. De hívunk énekeseket, 
dirigenseket és rendezőket is, utóbbiak közül gyakran 
jön hozzánk Christof Loy és Claus Guth is. Igyekszem 
családias atmoszférát teremteni a házban.

Mit gondol a „rendezői színházról”?
A kifejezést gyermetegnek érzem. Végleg száműzni 
kellene. Számomra ugyanis a színház alapvetően 
a rendezésről szól. Az fog megszületni a színpadon, 
amit ő és a karmester kiéreznek az adott szövegből. 
A rendezők nem akarják pukkasztani a publikumot.

Hová helyezi a frankfurti Operát a német színházak 
sorában? A Német Operakonferencia elnökeként jó 
rálátása lehet…
Mindig örülök, ha bárhol Németországban színvonalas 
operarendezéssel találkozom, és különösen tisztelem 
azokat, akik ezt kevés pénzből teremtik elő. De nincs 

versengés, se sorrend, minden 
ház mást kínál a közönségének.

És ha az egész világot nézzük?
Meggyőződésem, hogy a vezető német operaházak 
járnak az élen, a nagy francia vagy olasz operák csak 
kullognak mögöttük. Itália hatalmas válságban van, 
két-három operaházat vehetünk csak komolyan. 
Berlusconi mindent romba döntött, amikor radikálisan 
lefaragta a kultúrára szánt pénzeket. Azt hihetnénk, 
hogy a műfaj szülő hazájában ilyesmi nem fordulhat elő, 
mégis ez a helyzet.

Sokan állítják, hogy hiányoznak az operaszcéna jó 
szí nészi vénával is megáldott énekes nagyságai. Nem 
találni egy új Tito Gobbit, Piero Cappuccillit. Mi lehet 
a háttérben? 
A fiatal énekesek szeretnének mihamarabb minél  
több pénzt keresni. Oda mennek, ahol azonnal 
megkapják a kívánt szerepet, amit én nem tudok, de 
nem is óhajtok egyből felkínálni nekik. Ezért látni sok 
korán kifáradt énekhangot. Mi szerencsések vagyunk, 
mert felfedeztük a barokk operákat és azokra építkezve 
próbálunk tartós karriereket felépíteni. Vivaldi,  
Monteverdi, Cavalli után jöhet csak Mozart, majd Verdi 
és a többiek. Aki Puccinivel kezd, annak 40 éves korára 
kifárad a hangja.

Bernd Loebe: „A rendezők nem akarják pukkasztani a publikumot”
A jogi, majd magánúton zongoratanulmányokat is folytató, 65 esztendős Bernd  
Loebe a húszas éveiben német újságok és a Hesseni Rádió zenei szerkesztője volt, 
aztán 1990-től a brüsszeli La Monnaie művészeti vezetőjeként bukkant fel  
és onnan lépett szülővárosa, Frankfurt am Main operaházának kötelékébe,  
amelyet a 2002/2003-as szezon óta már ő vezet. Operaházi irodájában adott interjút 
a Gramofonnak.
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apa éa fia idilli kettőse következik, amit az ellenség brutális 

színrelépése szakít félbe. Magukkal cipelik Szuszanyint, és 

arra kérik, vezesse őket a partizánvezér, Szobinyin rejteké

hez. Ő viszont az erdő sűrűjébe csalja az ellenséget, ahol 

a hóviharban a fagyhalál vár rájuk. Amikor rájönnek, hogy 

csapdába kerültek, kegyetlenül végeznek az idős emberrel. 

Ezt követi a negyedik felvonás, benne két pompás jelenettel, 

itt hangzik el Szobinyin gyakran önálló számként is hallható 

áriája (Anton Roszickij formálta meg rendkívül meggyőzően), 

majd az élettől búcsúzó Szuszanyin nagyáriája, különösen 

megrázó tolmácsolásban.

*  *  *

Az operaház kötelékébe tartozó Bockenheimer Depot nevű 

játszóhelyen, az egykori üzemcsarnokban mutatták be 

a kortárs német zeneszerző, Manfred Trojahn Enricóját. 

Először 1991ben, a schwetzingeni operafesztiválon 

játszották a Pirandello ihlette, kilenc jelenetből álló drámai 

komédiát. A tizenegy énekhangra komponált, mégis 

egyetlen főszerepben kicsúcsosodó opera vérbeli színészi 

alakítást követel a címszereplő énekestől. És a már több 

Eötvös Péteroperát is sikerre vitt nagyszerű baritonista, 

Holger Falk ezúttal is remekelt. A partitúra ugyanakkor 

rendkivüli énekesi kvalitásokat is követelt tőle; Falknak 

ugyanis a beszédből gyakran kellett énekbe, illetve onnan 

visszaugrania és többször kellett hisztérikus fejhangon 

kifejeznie folyamatosan változó érzéseit. A kiváló énekesnek 

azonban sikerült hihetetlen szuggesztivitással másfél órán át 

lebilincselni a nézőt. 

A sztoriban Enrico húsz évvel ezelőtt egy álarcosbálon, 

IV. Henrik császár jelmezében váratlanul leesik a lóról, és 

ennek következményeként megmarad az ominózus császár 

szerepében. Azért választotta ezt a történelmi személyt 

magának, mert szeretett hölgye, Matilda toszkán őrgrófnő

nek, Canossa vára birtokosának öltözött. Ebbéliként élt tehát 

tovább, egy színészcsapat ugyanis fenntartotta számára ezt 

az illúziót. Menetközben aztán kiderül, hogy Enrico nem is 

bolondult meg, tisztában van a kialakult helyzettel, csupán 

kihasználja a kínálkozó lehetőséget és a felvett „álarccal” 

sikerül is megtévesztenie, manipulálnia a környezetét. 

Operájában Trojahn képes végig fenntartani a súlyos drámai 

feszültséget, lélegzetvételnyi lazulást sem engedélyez 

a nézőnek. Csupán akkor enged az eresztésből, amikor 

a Roland Böer vezette zenekar hirtelen elhallgat és a 

generálpauza csendjében Enrico – szép fuvolaszólóval azért 

megtámogatva – elárulja, mit is érez valójában.

A színpadképért felelős Britta Tönne és a teljes szereplőgár

dát mesterien mozgató Tobias Heyder rendező éppúgy 

dícséretet érdemel, mint az Enrico elmeállapotát vizsgáló 

Dottore, a hisztérikus dívaként megjelenő Matilda, vagy 

éppen az Enricót uralkodóként körülugráló siserahad. A szín

padot a padlótól a mennyezetig beborító könyvtár súlyos 

háttérként szolgált a végül gyilkosságba torkolló történethez. 

A zene közben számos helyen képes elénk idézni Rossini 

vibráló énekegyütteseit, de töredékekben Puccini Gianni 

Schicchijét, Ravel Don Quijotéját, Britten Peter Grimesát sőt 

Richard Strausstól A rózsalovag egy jellegzetes indulóját is. 

Achim Heidenreich zeneesztéta szerint a hisztérikus tablókat 

kontrapunktos és neoklasszikus formák fonják körül. 

A hangszeres együtteseket pedig markáns kamarazenei 

fúvósrészletek és szólóhangszerek szüntelenül váltakozó 

játéka jellemzi, amely gyakran varázsolja feltűnően gro

teszkké a szövegeket.

Bár soha nincs egyedül a színen, Enrico végig magányos 

marad, mert miközben az identitását keresi, maga választot

ta elszigeteltségben él. Trojahn azzal siet a segítségére, 

hogy egy pompás hangszert rendel hozzá, méghozzá egy 

kis trombitát, amit az előadáson tompítóval szólaltatnak 

meg. Bár a zenetörténetben a trombita általában az uralko

dók instrumentumaként jelenik meg, itt és most ez egy 

gyermeteg személyé, aki csupán játssza a császárt. 
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