
A Semperoper varázsa

A jeles német operaházak között kevesebb figyelem jut a nagy múltú, kiváló  
akusztikájú Semperoperre, pedig a Christian Thielemann vezető dirigens neve 

által fémjelzett Sächsische Staatskapelle (Szász Állami Zenekar) produkciói 
méltán emelik a legnagyobbak közé a drezdai Operát. A ház 1841-ben  

Gottfried Semper építész tervei alapján épült, és egykoron számos Wagner  
és Strauss-opera ősbemutatójának adott otthont. Két nagy rekonstrukción  

is átesett az épület az 1869-es tűzvész, majd az 1945-ös világháborús 
 bombázások után, legutóbb pedig 1985-ben nyitotta meg a kapuit.    

Lindner András
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9GRAMOFON

Ezúttal két Mozart-darab, A varázsfuvola és a Così fan tutte 

mellett Wagner A nürnbergi mesterdalnokok című víg-

operájára és Puccini Bohéméletére voltam kíváncsi. 

Mindegyik előadás szinte telt ház mellett zajlott:  

a hely béliek közül sokan kedvelhetik a műfajt és szívesen  

áldoznak száznál több eurót is egy jegyért, de persze nagy 

számban érkeznek a produkciókra a Drezdába látogató 

turisták is. A Semperoper hatalmas bársonyfüggönyén  

az itt leginkább tisztelt zeneszerzők portréi díszelegnek, 

az egyik oldalon Gluck, Mozart és Beethoven, a másikon 

Rossini, Meyerbeer, illetve Wagner, középen pedig Carl 

Maria von Weber. 

A legnagyobb figyelem ezúttal Wagner darabjának  

premierjét övezte. A produkció néhány rendezői  

módosítással és más énekesekkel a salzburgi Húsvéti 

Ünnepi Játékok 2019-es sikerelőadása volt. A műsor-

füzetben az előadást jegyző Thielemann beavatta  

a nézőket többek között abba is, hogy számára mi adja 

az opera igazi varázsát. Elárulta, hogy negyven-ötven 

alkalommal vezényelte a művet, és nincs egy operája sem 

Wagnernek, amit ne dirigált volna. Tény, hogy rendkívüli 

precizitás jellemzi, beintéseire mérget vehetnek a zenészek 

és énekesek, kézjátéka finom és biztonságot sugárzó. 

Ebben a darabban – jegyzi meg –, végre nem hal meg 

senki, nincs benne világvége, az opera sokkal inkább 

boldogságot áraszt. Wagner ebben addig megírt operái 

summázatát adja, más operáiból sok mindent lehet benne 

felismerni, a legtöbbet talán a Trisztánból. A Mesterdalnokok 

azonban leginkább vígjáték, vérbeli komédia, mintha 

Wagnernek végre kedve szottyant volna egy vidám hangu-

latú operát komponálni. Hans Sachs szerepét Thielemann 

„talán a legszebb Wagner szerep”-nek tartja, hiszen képes 

megbékélve lemondani még Éváról is az ismeretlen ifjú, 

Walter javára, és képes felismerni és elfogadni a távolról 

érkező titánban és lázadóban az újat, a jót. 

A művészetet és a népet egybefonni, összehozni és 

a társadalmi feszültségeken a művészet eszközeivel úrrá 

lenni, ez volna a nagyszabású művészeti program, amit 

Hans Sachs az opera végén meghirdet, és ami akár még ma 

is érvényes lehet. Talán integrációs-operának is neveznénk 

Wagnernek ezt a darabját – fűzi tovább a már erősen 

a mához kapcsolható gondolatot Jens-Daniel Herzog, 

a művet Salzburg után Drezdában is színpadra álmodó 

német rendező. Ebben a különleges művészeti utópiában 

a középkori Nürnbergben arról megy a diskurzus, hogy 

a mesterek miként álljanak hozzá az innovációhoz és 

a hagyományokhoz? Mennyire fontos szerintük betartani 

az énekhez, a költészethez, a komponáláshoz kapcsolódó 

szigorú szabályokat? Engedjük-e integrálni az újonnan 

érkezőket? Vajon a művészet csak a hozzáértő szakemberek 

sajátja lehet, vagy bárki belevághat és ítélkezhet? A palló 

ugyanis roppant keskeny komikum és komolyság között. 

Herzog „színház a színházban”-t rendez a Semperoperben, 

az operaház színpadi portálját megduplázza a színpadon, 

a mesterdalnok-céh jeles tagjai a színház proszcénium 

páholyának vörös színházi bársonyszékein foglalnak helyet, 

Hans Sachs pedig ebben a rendezésben nemcsak cipész és 

költő, hanem rendező és intendáns is egyben. A színpad-

képért felelős német Mathis Neidhardt az ominózus 

proszcéniummal, a forgatható színpadtérrel, az intendánsi 

irodával, a  jelmezek részlegével és a próbaszínpaddal 

igyekszik mindent megmutatni, ami a közönség számára 

láthatatlan, mégis vannak benne olyan ad hoc váltások, 

amelyek inkább zavaróak. Például, amikor egyik pillanatról 

a másikra, váratlanul jelenik meg előttünk Sachs addig nem 

látott cipészműhelye. Talán nem is volna rá szükség, csak 

hát a Sachs-Beckmesser duettben fontos szerephez jutnak 

a kis kalapácsütések.

Néhány különösen merész, de életszagú rendezői fordulat 

viszont említést érdemel, például, amikor az első fel-

vonásban a „Próbadal”-t éneklő ifjú Walter vad dühében 

egyszerűen a fülénél fogva ráncigálja elő a függöny mögül 

a krétájának jelzéseivel őt megcsúfolni igyekvő írnokot, 

Beckmessert. De eredetinek és hitelesnek tűnt az is, amikor 

a mesterek kissé tántorogva jönnek ki a kocsmából, vagy, 

amikor a verseny előtt az izgatott írnok előbb a függönybe 

csavarodva, majd egy fa mögé rejtőzve igyekszik elbújni 

a világ elől, ahonnan aztán egy játékos medve kergeti be 

Sachs házába.    

Ha persze Sachs bravúrszerepét kiváló hangi diszpozícióban 

és remek dikcióval tolmácsolják, máris biztosított a siker. 

A nálunk szinte ismeretlen német basszbariton, Georg 

Zeppenfeld alakítása a szerephez szó szerint hűen mesteri 

volt, a monológokban és duettekben is kiemelkedőt 

nyújtott, a Beckmesserrel énekelt kettőse pedig az előadás 

egyik fénypontja volt. Az énekesgárdából hozzá hasonlóan 

a  Waltert megformáló, manapság az egyik legkiválóbb 

Wagner-tenorként elkönyvelt Klaus Florian Vogt szerep-

formálását kell dicsérni, aki ha kellett lággyá, ha kellett 

acélossá formált hangjával mesterien tolmácsolta  

a „Versenydal”-t és megszületésének egész folyamatát, de 

az Évát alakító finn szoprán, Camilla Nylund éneklése is 

magával ragadott. Mind színészi játékban, mind hangilag 

egészen kiemelkedőt nyújtott az osztrák Adrian Eröd, aki 

képes volt hitelesen megformálni a szokásos „gonosz írnok” 

képe helyett egy szinte a közönség sajnálatát is elnyerni 

képes Beckmessert. 

A Wagner-operát hat órán át derekasan a hátán cipelő 

Staatskapelle zenekart a zenében lubickoló Thielemann 

instruálta, aki nemcsak a szólistákat, hanem az operai 

kórust is érezhető jókedvvel irányította, és jogosan  

érdemelte ki magának a premier végén felzúgó tapsorkánt. 

Ebbe csak akkor vegyültek fújoló hangok, amikor  

a színpadon megjelent az előadás rendezői gárdája is.  



Több néző ellenszenvét váltotta ki 

ugyanis a finálé szokatlan fordulata: 

a dalnokversenyen győztes ifjú titán 

kerekperec kijelentette, hogy márpedig 

ő nem óhajt mester lenni, nem csatla-

kozik Nürnberg mélyen tisztelt urasá-

gainak céhéhez, és, hogy ennek 

nyomatékot is adjon, néhány mester-

dalnok képét durván megrongálta. 

A díjként felajánlott Éva kezét persze 

elfogadta. Együtt léptek le a színről, de 

előbb még a leány is kitépte néhány 

mester képét a keretből, Sachs pedig 

mi mást tehetett volna: hitetlenkedő 

képet vágva, kényszeredetten mosoly-

gott a nagyjelenethez, mert effélét még 

ő sem látott soha. 

Az operarendezők doyenjének tekint-

hető volt Brecht-növendék, a 86-ik évében járó Achim 

Freyer több helyen és több verzióban is színpadra vitte 

Mozart utolsó operáját, A varázsfuvolát, ezúttal is az ő, 

gyermeki világot sugárzó színpadképpel és kosztümökkel 

színesített produkcióját adták elő a Semperoperben. 

Az opera 2006 óta méltán az itteni repertoár dísze, hiszen 

folyamatosan elvarázsolja a nézőket, akik között egyre 

kevesebb a drezdai operakedvelő: inkább a külföldiek 

kíváncsiak a német nyelven, német és angol felirattal 

megszólaltatott előadásra.

Freyer egy korábbi interjúban megemlítette, hogy bármit is 

sugall a rendezés, ez az opera érdekes módon mindenütt 

sikert arat. A veszélyes próbákkal megspékelt történetben  

le kell győzni például a két ellenséges őselemet, de vajon 

miért van előbb a tűz-, és csak utána a vízpróba? Előbbi 

volna a férfi, a víz pedig a női elem? – teszi fel a megvála-

szolatlan kérdést. Rendezésében Sarastro és az Éj királynője 

képviseli ezeket, miközben Freyer főszerephez juttatja 

a színpadképet eluraló három ajtót – Bölcsesség, Ész, 

Természet – is, amelyek közül az első kettő kicsi, míg 

az utolsó hihetetlenül nagy, annak kilincse elérhetetlen. 

Az ajtók alkotják a leküzdendő akadályokat is. Amikor 

a szerelem jelenik meg a játékban, az ajtók átjárhatóak 

lesznek, de amikor a gyűlölet, akkor zárva maradnak.

Freyernek a darab minden szereplőjéről határozott elkép-

zelése van, amihez következetesen ragaszkodik is, s nem 

tudja elképzelni a karakterek modernizálását. Mozartnak ez 

az operája archetípikus személyekből és folyamatokból áll 

össze, ezért találja meg benne minden néző és hallgató 

a saját világát és a maga tapasztalatait. A néző soha nem 

lesz Voyeur, aki egy idegen személyt figyel, nem a világra 

tekint egy ablakon át, hanem belülre: ebben rejlik a mű 

nagysága – Freyer szerint. Megszoktuk, hogy a film és 

a tévé révén Voyeurekként nézzünk mindent, velük szem-

ben az opera saját színházi világát mutatja fel, és eleddig 

győzött is a Voyeurizmus felett.                 
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Néhány Freyer-jelmez különös sajátossága, hogy jelen van 

rajtuk a fallosz: kikandikál például Papageno nadrágjából, 

ha Papagénát említi, de Sarastro fejdíszének sugarai is ezt 

jelképezik, akárcsak a papok napsugarai. Vagy ott vannak 

a papi ruhák a gombokkal: a két pap szinte reflexszerűen 

nyúl hozzájuk, ha asszonyokról esik a szó. Freyer szerint 

viszont mindez gyermeteg és naiv, obszcenitásnak nyoma 

sincs benne. Nem értettem viszont, hogy miért kellett 

mellőzni az ominózus fuvolát, illetve harangjátékot, ezek 

helyett ugyanis Tamino csupán két üres tenyerével formált 

hangszert, Papageno fejére pedig (ki tudja, miért?) egy 

mesebeli várat rögzítettek. Freyer rendezésében az opera 

Sarastro és az Éj királynője háborúja után romokban ér 

véget, Tamino és Pamina, illetve Papageno és Papagena 

pedig egymáséi lesznek: ők a történet győztesei, mert 

bíztak mindent legyőző szerelmükben.

A Staatskapelle ezúttal Moritz Gnann intéseire Mozartból 

vizsgázott jelesre, a népes énekes gárdából pedig kiemel-

kedett a Taminót megformáló horvát Tomislav Mužek, de 

a holland származású basszbariton, Martin–Jan Nijhof is 

elnyerte a tetszésemet Sprecherként. Papagenót Bernhard 

Hansky, Paminát Evelin Novak játszotta, az Éj királynője 

Rocío Pérez volt, Sarastrót pedig Tilmann Rönnebeck 

keltette életre.

A másik Mozart-operát, a Così fan tuttét a német Andreas 

Kriegenburg rendezte, a rendkívül puritán színpadképet 

pedig a salzburgi születésű, a Mozarteumban pallérozódó 

Harald Thor fundálta ki. Nem is volt szükség sok kellékre 

ehhez a hűségről és hűtlenségről szóló lélektani játékhoz, 

hiszen a dráma nem kint, hanem belül, a szereplők lelkében 

zajlik. A Buster Keatont és Charlie Chaplint megidéző  

ruhák és mozdulatok különleges hangulatot sugároztak. 

Ebben a játékban a rendező olvasatában semmi sem 

komoly, a világ annyira valószínűtlen, amennyire mi akarjuk. 

Emiatt ugyanakkor Guglielmónak és Ferrandónak esélye 

sincs arra, hogy komolyan vegye szerelme fájdalmát: a 

férfiak azt hiszik, hogy ez is a játék része.

A négy fiatal közül stílusos énekével kiemelkedett a szlovák 

mezzo, Jana Kurucová, kár, hogy Fiordiligi szólamát 

kevésbé meggyőzően tolmácsolta a román Iulia Maria Dan. 

A két férfit ifjú amerikai énekesek alakították, Joseph Dennis 

és Lawson Anderson, Despinaként Ute Selbiget,  

a basszus szerepben pedig Martin-Jan Nijhofot láthattuk. 

Az együttest a több német operaházban is ünnepelt Georg 

Fritzsch fogta össze biztos kézzel.

A szóban forgó négy produkció közül a németföldön 

népszerű Christine Mielitz által rendezett és Peter Heilein 

díszletével színpadra állított Bohémélet volt a legkonzerva-

tívabb. Sikerült ugyan például rendkívül színes és hiteles 

utcai forgatagot varázsolniuk a Café Momus asztalai köré, 

ezt azonban a következő felvonásban már nem tudták 

fokozni, és nekem óhatatlanul is az 1937-es legendás 

Nádasdy Kálmán-féle téli kép jutott eszembe. Szerencsére 

kárpótolt az énekesgárdából kiemelkedő örmény szoprán, 

Hrachuhí Bassénz. A 2006 óta főként német operaházakban 

fellépő énekesnő karrierje A trubadúr Leonórájával indult, 

de repertoárján a Verdi-szerepek közül már ott sorakozik 

Violetta, Desdemona és a Simon Boccanegra Améliája is. 

Az elmúlt szezonban Normát és Donna Elvirát is felvette 

repertoárjára, idén pedig Tatjánaként és Cso-cso-szánként 

is fellép. Már két éve állandó tagja és igazi erőssége 

a Semperopernek. 

Az orosz Julia Muzicsenko lépett fel Musette szerepében, s 

ugyan a szokásos sablonokkal, de végül is hitelesen formálta 

meg Marcel (Sebastian Wartig) hisztérikus szerelmét. 

Az operát az olasz Antonino Fogliani vezényelte, Rodolphe 

szerepében pedig a máltai Joseph Calleja lépett fel. 

R
é

sz
le

t 
a 

B
o

h
é

m
é

le
t 

d
re

zd
ai

 e
lő

ad
ás

áb
ó

l. 
©

 F
ra

n
k 

H
ö

h
le

r 
/ 

Se
m

p
e

ro
p

e
r 

D
re

sd
e

n


