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Egy örök vita vázlata

Ami kor 2005 au gusz tu sá ban az ORF és az ARD
élô ben, il letve fel vé tel rôl köz ve tí tette Verdi Tra vi a tá já -
nak be mu ta tó ját a Salz burgi Ün nepi Já té kok ról,
majd nem két mil lió em ber kap csolta be ké szü lé két.
A ber lini De uts che Oper nek a maga ké te zer fé rô he -
lyé vel ezer szer, az Un ter den Lin den-i Sta at so per nek
meg ép pen ség gel 1667 íz ben kel lett volna elô ad nia a
tisz tes ség tudó utca lány meg ze né sí tett tör té ne tét,
hogy ek kora tö meg hez el jus son. A cím sze re pet Anna
Net rebko éne kelte és ját szotta új te no rista álom part -
nere, Ro lando Vil la zón és a jól be vált ba ri ton sztár,
Tho mas Hamp son ol da lán. (Lásd SZÍN HÁZ 2005.
no vem ber – A Szerk.) A tö meg nemcsak an nak le he -
tett ta núja, ho gyan sza ba dul meg az ez idô sze rint fô -
leg a né met nyelv te rü le ten a leg fel tû nôbb fô cí mek kel
ün ne pelt ope ra é ne kesnô a har sány mar ke ting ter mék
rossz hí ré tôl, hogy olyan mû vész szín von alára éne -
kelje ma gát, aki Va léry Vi o letta in terp re tá lá sá val mél -
tón csat la ko zik leg hí re sebb elô de i nek so rá hoz. 

Nem: a né zôk emel lett egy Willy Dec ker-ren de zést
is lát hat tak – és a DVD-n új ból ré sze sei le het nek az él -
mény nek. A ren de zés té vé ké pes és mo dern volt, le -
nyû  gö zött a maga újra és újra meg hök kentô, kö vet ke -
ze tes szim bo li ká já val, és még is te ret en ge dett a fô sze -
rep lôk nek. A mû höz hí ven, még is ön ál lóan je le ní tett
meg egy lát szó lag agyonnyú zott anya got, ame lyet vi lá -
go san, még sem elôre ki szá mít ha tón, ci rá da men te -
sen, in tel li gen sen bon tott ki; egy pil la natra sem vet -
kôz tette ki ma gá ból, nem tért el tôle, és még is át ha -
totta a rend kí vüli le he tô ség tu data, hogy az ope rát, ezt
a lát szó lag ré gi módi, arc cal a teg nap felé for duló mû -
vé sze tet kö zel vi heti a mai tévé fo gyasz tók hoz, vissza -
tartva ôket a táv kap csoló hasz ná la tá tól.

Ho gyan érte el min dezt Willy Dec ker?
Az idô sza lad. A ha lál ké szen lét ben áll. Az üres kör

alakú térbe há tul ról egy nô rob ban be fuk szi a vö rös
bro kát ru há ban, szét dúlt haj jal. Meg gör nyed. Li hegve
szo rítja ar cát az aj tó hoz, a szí vé hez kap, egy padra
ros kad. El há rító moz du lat tal csap a le ve gôbe, mint ha
a maga fe li dézte ki mé rá kat akarná el ker getni. És
szinte meg könnyeb bülve néz a nagy ka szás, egy ôsz
hajú öreg em ber sze mébe. Anna Net rebko je lent meg.

És vele Vi o letta. Wolf gang Guss mann nem egy si mo -
gatni való plüss kur ti zán plüss bu do ár ját ál lí totta szín -
padra, ha nem egy jel zésszerû, idôt len jég szek rényt,
amely csak olyan ma gas, hogy a vo ye u rök le néz hes se -
nek róla. Üres aréna sarló for májú pad ló val, amely
vesz élye sen lejt a zene kari árok felé. Jobbra ha tal mas
óra, össz ev issza járó mu ta tók kal. Csak a má so dik fel -
vo nás ban, a csa lóka vi déki in ter mez zó ban ra gyog nak
mû vi rá gok mint hát tér fó liák és mint dí vány te rí tôk,
va la mint a ha sonló anyag ból ké szült há zi kön tö sö kön.
A vi rá gok ké sôbb szür ké sek, majd a fel vo nás fi ná lé já -
ban vér vö rö sek lesz nek. 

Sor sát da co san el fo gadva siet majd a vé gén emelt
fô vel a ha lál elé. Anna Va léry, Vi o letta Net rebko. La
Tra vi ata – az el té ve lye dett, a mé di a ka var gás ban oda -
ve szô. Willy Dec ker tu da tos pla kát szerû ség gel tûz -
delte meg a Net rebko-iko nog rá fiát a jó kur ti zán nal
kap cso la tos kli sék kel. Az ilyen akusz ti kai-op ti kai esz -
mény rit kán vá lik va lóra. Ez nem ak ro ba ti kus cir ku szi
szám, nem mû se lyem sztár va ri eté, ha nem nagy ze -
nés szín házi mû vé szet.

Sze re lem és pénz. Willy Dec ker ezt szi gorú és na -
gyon egy szerû ké pekbe öl töz tette. Az órá ból ru lett ke -
rék lesz, a mu ta tók fel nyár sal ják Alf re dót. A ci gá nyok
báli köz já té ká ban Vi o letta tör té ne tét egy nôi ru hába
öl tö zött férfi játssza el és sza kítja meg. És a ha lál kez -
det tôl ké szen lét ben áll a te me tés hez újra meg újra ka -
mé liát dobó Gren vil dok tor me mento mori-alak já ban.
Az egy for mán öl tö zött férfi fal ká ból ke zek nyúl kál nak
Vi o letta után, An nát szem pá rok vet kôz te tik le. Ô a dí -
vá nyon fet reng, oda adja ma gát, vissza ret ten, el sza lad,
a fal nak csa pó dik – bank je gyek kel ki tö mött ma te rial
girl és ne mes lé lek neg li zsé ben. A tü dô baj, amely tôl
újra meg újra kö hö gés ben tör ki, csak kí vül álló mi vol -
tá nak me ta fo rája. Egye dül hal meg, férfi ka bátba bur -
ko lózva, ágy nél kül. El ôször az órán ku po rog, az tán a
puszta föl dön.

És az tán jön a sajtó, amely, mint min dig, most is
me gosz tott. Van, aki nek kri ti kusi ide ge ire megy a
Net rebko-hû hó, ho lott az éne ke sek idôn ként hisz té ri -
kus vo ná so kat öltô bál vá nyo zása olyan régi, mint
maga az opera. De a puszta elô íté le tek oly kor sü ketté
tesz nek. Willy Dec ker ren de zé sé nek ér té ke lése el söp -
rôen po zi tív. Dec ker be vál totta a hozzá fû zött vá ra ko -

Manuel Brug

Operarendezés ma
z opera-szín ház el múlt év ti ze dek ben be kö vet ke zett ra di ká lis áta la ku lá sá val pár hu za mo san az új 

mû vek he lyett az új ren de zé sek kel tik föl a kö zön ség ér dek lô dé sét. Az opera ját szás fel fu tása 
vi lág szerte ez zel a fo lya mat tal kap cso la tos – ki véve ná lunk. Mos tani és kö vet kezô szá ma ink ban na gyobb
te ret szen te lünk az opera-szín ház nem zet közi meg úju lá sát do ku men táló írá sok nak, ab ban a re mény ben,
hogy ez se gí teni fogja a ma gyar opera kul túra el ma ra dott sá gá nak fel szá mo lá sát. Alább Ma nuel Brug 
Opern re gis se ure he ute címû új köny vé bôl köz lünk két fe je ze tet.
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zá so kat, is mét a régi tar tal mak je len legi legp ro fibb
színre ál lí tó já nak és to vább gon do ló já nak bi zo nyult.
Nem csoda, hogy az 1950-es szü le tésû mû vészt ma -
nap ság Pá rizs tól Bé csig, Amsz ter dam tól Drez dáig az
egyik ve zetô ope ra ren de zô nek tart ják, és el hal moz zák
szer zô dé sek kel.

De ki csoda ma Vi o letta, a Tra vi ata, aki le té vedt az út -
ról? A meg vá sá rol ható sze re lem ma nap ság rég nem
szá mít bot rá nyos nak. Ho gyan él heti át a mai kö zön ség
a ha tá rát lé pést, a fi gura hal lat lan új szerû sé gét? Ho -
gyan lesz min deb bôl fe szült szín házi este, amely több,
mint ku li ná ris, és nem csu pán a szép han gok ked ve -
lôit in dítja meg? Gi u seppe Verdi elsô (és egyet len)
kor társi té májú ope rája Ale xandre Du mas re gé nyén,
A ka  mé liás höl gyön ala pul, amely vi szont Alp hon sine
Ples sis pá ri zsi kur ti zán – ma lu xus call girl nek ne vez -
nénk – élet tör té ne tére épült. Ke let ke zése ide jén az
opera, ame lyet 1853-ban mu tat tak be a ve len cei Te atro
La Fe ni cé ben bot rányt kel tett, és lát vá nyo san meg bu -
kott. Az utóbbi fô leg an nak volt be tud ható, hogy az
elsô Vi o letta, a tes tes Fanny Sal vini-Do na telli csöp pet
sem ha son lí tott egy éteri szép ségû tüdô be tegre, aki -
nek a pá ri zsi férfi vi lág a lá bá nál he ver. A bot rányt pe -
dig az sem aka dá lyozta meg, hogy az il let len tör té ne tet
a szín ház kí ván sá gára „1700 kö rül-re” dá tu moz ták
vissza, el ke rü lendô min den ha son ló sá got az ak kori vi -
szo nyok közt ural kodó ket tôs er kölccsel.

Mi hez tartsa hát ma gát a mo dern ren dezô? Elé gítse
ki a mû höz való örök hû ség baj no kait az zal, hogy a
cse lek ményt min den lo gika nél kül a ba rokkba he -
lyezi, ahol lé te zett ugyan met re szu ra lom, de a nyil vá -
nos ság ál tal fé lig-med dig el is mert kur ti zá nok an nál
ke vésbé? Mit je lent tu laj don kép pen a mû höz való hû -
ség, a Werkt reue? Ze nei te kin tet ben ma nap ság szinte
tel jes az egye tér tés. Az éne ke sek úgy ének lik a hang -
je gye ket, ahogy az a – re mél he tô leg kri ti kai – par ti tú -
ra ki a dá sok ban áll; a sza ba dos ke ze lés, de ki vált az
egyéni cif rá za tok, az ön ké nyes gé gefô-ak ro ba tika,
mind az, ami ko ráb ban ál ta lá nos szo kás volt, ma nap -

ság bûn számba megy: a kar mes te rek súlyt he lyez nek
a kor rekt par ti tú rákra, amel lett na gyon ke vés az olyan
éne kes, aki nek ké pes sé ge i bôl és fan tá zi á já ból futná
az ön ké nyes dí szí té sekre. De mit je lent a mû höz való
hû ség az ope rák cse lek mé nyé nek tol má cso lá sá ban?
Nem le het-e hû sé ges a mû höz egy ak tu a li záló fel fo -
gás, amely a mû vagy az egyik sze rep lô esz mé jét, az
adott opera lé lek tani, em beri vagy tár sa dalmi mag vát
tük rözi? Per sze fel kell tenni a kér dést, egy ál ta lán át -
ment hetô-e ez a mag a mai nézô ta pasz ta lati ho ri zont -
jába. Mit je lent pél dául nap ja ink ban a kur ti zán fo -
galma? Mennyit tár hat fel tes té bôl és lel ké bôl? Orosz
szu per mo dell nek te kint sük-e, vagy ép pen egy rég óta
sza lon ké pessé, az az talks how-ké pessé vált por nósz tár -
nak? Ha lá los be teg sé gét tart suk ta lán AIDS-nek?

Min dez me ge sett már. Vi o let tát, a play girlt szen ve -
d é lye sen sze reti, majd el ta szítja Alf redo, a pa pa razzo,
hogy az tán a fi a tal nôt a maga le rob bant la ká sán maga
alá te messe a ren ge teg bank jegy. Így tör tént ez 2004
no vem be ré ben, a le é gett Te atro La Fe nice új ra meg -
nyi tása al kal má ból, te hát a kon zer va tív Itá li á ban, ahol
ope ra ren de zé sen még min dig a dísz let foly ta tá sát és a
ri val dá nál fel so ra kozó éne kes-auto ma tá kat ér tik.
Adott eset ben Ro bert Car sen volt a ren dezô. Majd nem
ez zel egy idô ben, 2002-ben Bus se tó nak, Verdi szü lô -
vá ro sá nak szín há zacs ká já ban Franco Zef fi relli vitte
színre min den pom pá ban dús káló, jel me zek kel és
pár nák kal in ten zí ven kis ta fí ro zott min ta e lô a dá sá nak
re du kált vál to za tát; az ere deti Ná poly tól New Yor kig

1. Willy Decker 2005-ös salzburgi Traviata-rendezése
2. Anna Netrebko mint Violetta a Traviatában
3. Rolando Villazón, a Traviata Alfredója
Klaus Lefebvre felvételei
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min den ütt lát ható volt, és nosz tal gi kus szép ségû
mozi fil men is rög zí tet ték. Vi o letta el süllyedt a csipke -
köl te mé nyek ben, és üveg házi fa lak mö gött tûnt el
mint eg zo ti kus, de ár tal mat lan vi rág az opera il la tos
kert jé ben.

Egész más ként raj zolja meg az ál lí tó lag he lyes út ról
le té vedô cím sze rep lôt Ca lixto Bi e ito, ez idô sze rint a
ne he zen ne vel hetô ren de zôk csa pa tá nak leg ko mi -
szabb su hanca. E ka to li kus, je zsu i ták nál ne vel ke dett
ka ta lán Vi o let tája 2003-ban pil lan totta meg a han no -
veri opera szín pad nap vi lá gát, és alig le he tett rá is -
merni. Te resa Or lowsky lett be lôle, aki a nyolc va nas
évek ben egy, a por nó ban új sze rû nek szá mító sze rep -
mo del lel kel tett fel tû nést: ô volt a meg vá sá rol ható nô,
aki min dent meg mu tat, de sem mit sem ad oda, és
me gôrzi szu ve re ni tá sát. Verdi lé lek bôl ének lô kur ti -
zán já val el len tét ben az Or lowsky-féle mûvi fi gura, a
„Foxy Lady” még az ügy fe lek kel való testi kon tak tust
is ke rüli. A ke rek ágyat vi de o ka me rák fi gye lik. Itt áll
ô, Verdi Foxy Ladyje, munka fû zô ben és ha ris nya kö tô -
ben, a vi deó kép er nyô jén vagy a tánc rúd nál. A szex
mint üz let és mint az ösz tö nök le ve ze tôje; min den
ren de zett, min den ki szá mí tott. Alig ha ta gad ható,
hogy Bi e ito nem sa ját rö gesz méit akarta meg ren -
dezni, ha nem va lós ten den ciák jó zan tük rö zé sére tö -
re ke dett.

A tisz tes ség te len utca lány
már csu pán le he let nyi ro -
kon szen vet érez a meg ha -
tóan naiv Alf redo iránt, aki
eb ben a kör nye zet ben ide gen
test ként töri ma gát a fit nesz -
gé pe ken. Még mi e lôtt az apja
ezút tal nem csak sza vak kal,
ha nem a tergo is meg erô sza -
kolná Vi o let tát, az már is
rá unt a fi a ta lem berre. Tü dô -
baj ban való el ha lá lo zá sát csak
Alf redo szá mára ren dezi
meg, mi e lôtt a maga ke reste
pénz zel olajra lépne. Szö ké -
sé ben vele tart lesz bi kus ba -
rát nôje, Flora is, aki az ápo -
lónô An ni nát is ala kítja. Így
haj lít gatja, így ra di ka li zálja
Ver dit Ca lixto Bi e ito – de ezt
te het sé ge sen, el lent mon dás -
ra in ge relve te szi.

Va jon ezt vár juk-e egy elô -
adás tól? Hogy akár a mû höz
való hû ség ro vá sára is gon dol  -
ko dásra kész tes sen? A ka ta -
lán tól fô leg Ang li á ban ir tóz -
nak, ami óta az Eng lish Na-
ti o nal Ope rá ban 2001-ben
egy szex kó ros Don Gi o van nit
ren  de zett, majd 2002-ben
egy olyan Az álar cos bált,
amely nek az ele jén az össze -
es kü vôk egy klo ze tok ból álló
ring  lis pí len fo rog tak. Az ope  -
rai pom pá hoz még min dig

ra gasz kodó an go lok sze mé ben ez „eu rot rash”; és eb -
ben egye tér te nek az ame ri ka i ak kal. Az eu ró pai ren de -
zôk köl dök nézô da rab rom bo lók, a rút esz té ti ká já nak
hó doló de konst ruk ti vis ták, szak mai tu dás nél küli,
csak is ön ma gu kat szce ní rozó ego má ni á sok. Sok né -
met ren dezô tu da to san fe sze gette és fe sze geti az el fo -
gad ha tó ság ha tá rait. Többé nem érik be a ren del ke -
zés re álló lib ret tók kal, ha nem ér tel mezni, tö mö rí teni,
hang sú lyozni akar nak. Ma már azon ban ennyi vel sem
érik be. Rég óta sza ba don bán nak a hang je gyek kel is,
rö vi dí te nek, át he lyez nek, meg sza kí ta nak. De mi vel im  -
már a par ti tú rák fo rog nak vesz ély ben, még a ren de zôi
szín ház leg fel vi lá go sul tabb, leg li be rá li sabb fo gyasz tói
is el ju tot tak a tû rés ha tár hoz.

Ha ezek a ten den ciák kü lö nö sen a né met ze nés
szín házra jel lem zôek, an nak kü lön bözô okai van nak.
Az ope rá nak nem csak Né met or szág ban kell szen zá -
ciók és bot rá nyok kel té sé vel ver sen ge nie a fô cí me kért,
hogy az egyre han go sabb, egyre fül sér tôbb mé di a  per -
gô tûz ben egy ál ta lán meg hall ják, és te te mes szub ven -
ci ó ját még tár sa dalmi kon szen zusra ké pe sen meg -
kap hassa. A vi lág többi ré szén elsô sor ban a sztá ré ne -
ke sen vagy a sztár kar mes te ren, a min den este újon -
nan fel ve ze tett ritka nagy va don mú lik a kassza si ker.
Né met or szág ban a ren de zés ural ko dik. Pav lovi ref lex -
ként mû kö dik, amellyel meg in dul a nyil vá nos ság ban

FENT: Alfredo mint
paparazzo a Teatro
la Fenice Robert
Carsen rendezte
2004-es Traviata-
elôadásában 

JOBBRA: A Calixto
Bieito rendezte
2003-as hannoveri
Traviata
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a nyál kép zô dés. A sztá ro kat er re felé túl ké sôn ké rik
fel, más kor pe dig nem is óhaj ta nak ef féle ren de zôi
ka lan dokba bo csát kozni. Gyak ran elô for dul az is, hogy
a  sztá rok egy sze rûen túl sokba ke rül né nek az idô  köz -
ben fo gyó kú rára fo gott opera üzem nek.

To vábbi ok ként ne vez het jük meg az áta la ku ló ban
lé vô né met re per to ár rend szert, amely a dara bo kat,
min de nek elôtt az öt ven leg ked vel tebb ope rá ból álló
törzs re per to árt mind in kább ki szi po lyozza és el hasz -
nálja. Ho gyan le gyünk még min dig ere de tiek, ho gyan
me sél jünk el va lami újat, fe dez zünk fel va lami is me -
ret lent anél kül, hogy a mû vet meg cson kí ta nánk? Hi -
szen a meg vi lá go so dás, az újí tás igé nye el mé le ti leg
leg alább még min dig adva van, és a szó ró la pon fel so -
rol tak kö zül a ren dezô az a sze mély, aki nek ezt az
igényt újra meg újra ki kell elé gí te nie, hogy ez zel
szin te auto ma ti ku san ugor jon fe jest a mû höz való hû -
ség és az újjá ér tel me zés közti konf lik tusba. El végre a
többi részt vevô többé-ke vésbé csak el is métli, amit a
hang je gyei elô ír nak.      

Tu laj don kép pen mi ért áll elô oly sok szor az a pa ra -
dox hely zet, hogy va la mely mû ra di ká lis át ér tel me zé -
sét ere deti szán dé kai el leni áru lás ként fog juk fel, ho l -
ott az olyan elô adás, amely e szán dé ko kat szi go rúan
kö vetné, az ég vi lá gon sem mit sem mon dana ne künk?
Az ok alig ha nem ott rej tôz het, hogy az adott mû rôl él
ben nünk bi zo nyos el kép ze lés, amely a két kon cep ció
egyi ké vel sem azo nos. Ta lán eh hez kel lene kap cso -
lód nia a ren de zô nek? Ah hoz, amit mi ma gunk, amit
a kö zön ség tag jai sze ret né nek? De tu laj don kép pen
mit vá runk a Tra vi a tától? Me lyik ré sze ke rült bele a
kol lek tív em lé ke zetbe, mi az, amire rá is me rünk? Ta lán
az elsô fel vo nás min den olasz sza bad téri es tén el bô -
gött, piz za rek lámmá zül lött bor da lára vagy a „Sempre
li bera” kez detû fel vo ná száró bra vú rá ri ára, amely min -
den ko lo ra túr szop rán kí ván ság hang ver se nyén bom -
ba si kert arat? Eset leg a vo kál fe ti sisz ták szá mára a Tra -
vi a tát a szá mos Cal las-fel vé tel je lenti, me lye ken az
éne kesnô Tosca és Norma mel lett élete har ma dik nagy
sze re pére lelt? A Tra vi ata mint vo ká lis mú ze umi tárgy?
Né me lyek sze mé ben a Tra vi ata ép pen ség gel a kar -
mes ter sze mé lyé ben tel je sül ki. Róla a Net rebko-féle
Salz burg ban pél dául alig volt szó. Nem úgy, mint a
nyolc va nas évek kö ze pén Mün chen ben, ami kor ott
Car los Kle i ber há rom le gen dás elô adást ve zé nyelt. Is -
mét má sok nak a Tra vi ata csu pán csak a Pretty Wo man.
Ami kor Ju lia Ro berts mint holly wo odi jár da pil langó a
Be verly Wils hire Ho tel ben köt ki ál mai hô sé nél, hogy
az tán Ri chard Gere elv igye az Ope rába, igen, jól sej -
tik, a Tra vi a tához, és a mo zi kurva könnye ket ont son
az ope rai kurva sor sán. Me lyik te hát az igazi, a va lódi
Tra vi ata? El kép ze lése min den ki nek van, vá la szolni
senki sem tud. Ver di nél már nem ér dek lôd he tünk.
A sors még is úgy hozza, hogy a mû mint vi zu á lis-
akusz ti kus fan tá zia elôtt újra meg újra fel men jen a
füg göny.

Így for du lunk a kér dés sel a ren de zô höz: tu dá sá val,
fan tá zi á já val, aka ra tá val és ké pes sé ge i vel neki kell a
da ra bot újra meg újra meg te rem te nie, konk re ti zál nia;
az ô dolga, hogy el kép ze lé se ink nek – re mél he tô leg el -
fo gad ható – for mát ad jon. Csüg ge det le nül. Min den
egyes új be mu ta tón. Ki ô? Mit csi nál? Mi lyen ha tás -

fok kal? A ren de zés hez, az in terp re tá ci ó hoz már nin -
cse nek kö te lezô ér vé nyû elô ké pek. Bármi meg tör tén -
het, de elé ge dett em ber alig van. Im már maga a mû
sem érint he tet len. Mi hez tart suk hát ma gun kat egy
olyan kor ban, mely ben az opera, ha tá ro zot tab ban,
mint ed dig bár mi kor, a próba padra ke rült – úgy is
mint kre a tív és nem csu pán rep ro duk tív mû vé szet,
avagy mint eli tista mû faj, amely ren ge teg pénzt
emészt fel, so kak szá mára azon ban már nem olyan
szük sé ges, mint ré geb ben?

Az aláb bi ak ban ez zel fog lal ko zunk majd. De nem -
csak a ke vés vá lo ga tott, gyak ran ra di ká lis, de a vi lág
ope ra kul tu szát nem fel tét le nül rep re zen táló kép vi se -
lôje pél dá ján. Más is lé te zik, mint a né met ren de zôi
szín ház, amely egy ideje a ki fá ra dás egy ér telmû tü ne -
teit mu tatja. A glo bá lis opera vi lág szí ne sebb; egya ránt
mû köd nek benne dísz let ter ve zôk és di let tán sok, kez -
dôk és be vált idôs mes te rek, zse ni á lis kü lön cök és
örök ru ti niék, ki bé kítô és pro vo káló egyé ni sé gek. Ró -
luk szól nak az el kö vet ke zôk. Az a cé lunk, hogy mun -
ká juk kal jel le mez zük, vá lo ga tott elô adá sa i kon át mu -
tas suk be és ér té kel jük ôket – hogy az tán min den
opera ba rát meg hozza a maga íté le tét.

A ren de zôi szín ház fel emel ke dése

Mi a ren de zés? Vol ta kép pen szük ség van-e rá? Ko -
ráb ban egy ál ta lán nem volt. Ak ko ri ban még egy volt a
zene da rab és az elô adás. A köz vet le nül érin tet tek se -
gí tet ték vi lágra, ad tak rá a hang zás beli mellé szín padi
ru hát. Itt ge ne zis volt min den. A zene szer zôk, az
imp resszá riók és min de nek elôtt az éne ke sek szab tak
tör vényt. A szín pa don iga zá ból az utób biak ural kod -
tak. Kez det ben a szesz élyes, ko ruk szu persz tár ja i ként
meg vá sá rolt he rél tek, akik a kom po nista tisz te let dí já -
nak a sok szo ro sát kap ták, ké sôbb a nem ke vésbé hisz -
té ri kus pri ma don nák, vé gül pe dig a ma gas C felé im -
már nem fej han gon, ha nem voix mixte se gít sé gé vel
ka pasz kodó te no ris ták. A mezzo mint le ad ing lady
csu pán a leg újabb Ma rilyn Horne- és Ce ci lia Bar toli-
kor szak vív má nya.

Szi gorú sab lo nok ír ták elô, hogy a vo ká lis rang sor
alap ján ki hány áriát kap fel vo ná son ként az opera se -
ri ában. Ha az új bra vúr szá mok nem íz let tek, úgy a
sztá rok a ma guk kal ho zott hang jegy kof fer bôl rég be -
vált ári á kat szed tek elô (akár más kom po nis ták tól is).
A ba rokk opera üzem nem is mert re per to árt, a mû so -
ron csak új don sá gok sze re pel tek. Ami nem ara tott si -
kert, posta for dul tá val el tûnt a zene tör té net po rá ban,
ahová, épp csak va la mi vel ké sôbb, a si ker da ra bok is
kö vet ték. Az „ere de ti ség” fo gal mát az ak ko riak egé -
szen más ként ér tel mez ték. Semmi nem szá mí tott
szent nek vagy le zárt nak. Be vált, sôt köz ked velt lib ret -
tó kat töb ben is meg ze né sí tet tek, gya kori volt, hogy
egy-egy mû vön több zene szerzô is dol go zott. A hang -
adók sa ját ré gebbi ope rá ik ból köl csö nöz tek, át ír tak,
át iga zí tot tak, va ri ál tak, má sol tak. Az új éne ke sek szá -
mára azok tu dá sá nak és íz lé sé nek függ vé nyé ben ári á -
kat kom po nál tak újjá, cse rél tek fel vagy húz tak ki.

Az ope rá nak szó ra koz tat nia kel lett; kü lö nö sebb
gond dal sen ki nek sem néz tek a kör mére. A bo nyo lult
cse lek mé nye ket kö vetni sen ki nek sem volt tü relme.
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A szín ház lá to ga tás szó ra ko zás, önér vé nye sí tés, az
ural kodó elôtti tisz tel gés volt. Osz tat lan fi gyel met
csak a bra vú rá riák él vez tek. Sen kit sem ér de kelt, ki
gon dos ko dik róla, hogy az éne ke sek kellô idô ben lép -
je nek szín padra. Ezt a fel ada tot ép púgy meg old hat ták
ma guk az éne ke sek, mint az ér de kelt zene szer zôk,
ko re og rá fu sok, dísz let ter ve zôk (akik több nyire épí té -
szek vagy fes tôk vol tak) – egy szó val bárki, aki nek
kedve volt hozzá. Ép pily ke véssé za varta a né zô ket a
ru tin vagy a pa te ti kusra má zolt, szte re o tí pi ák ban ki -
me rülô gesz tus kész let is; hi szen a jel szó soha nem a
hi te les ség volt, ha nem a külsô ra gyo gás, a kö zön ség
le nyû gö zése. Az in nen-on nan össze ka part dísz le te -
ket-jel me ze ket ép púgy a vé let lenre bíz ták, mint a
szín padi moz gást. A dísz le tek és jel me zek a kész let -
bôl ke rül tek elô. Örö kö sen is mét lôd tek a stan dard
szín he lyek: temp lom, sza bad táj, ten geri lát kép, bör -
tön, gaz dag te rem, sze gény kunyhó. A ru hák, ha nem
az egész sze zonra szer zôd te tett éne ke sek nek kel lett
gon dos kod niuk ró luk, a szok vá nyos ókori, mi to ló giai,

ke leti és nyu gati tí pu -
sok nak fe lel tek meg.   

Min dez a XIX. szá -
zad ban sem volt más-
képp. A nö vek vô ke -
res let fo lyo má nya ként
erre sza ko so dott cé -
gek szál lí tot ták mind
több opera ház nak a
fes tôk fu tó sza lag já ról le ke rült szín pad kép min tá kat;
ha egy mo dellt va la hol el fo gad tak, a töb biek min den
gát lás nél kül le má sol ták. A tör té nel mi ség és a stí lus
fo galma mind a szín ház ban, mind az ope rá ban csak
az után ho no so dott meg, hogy a XIX. szá zad má so dik
fe lé ben a szín ház ra jongó II. György me i nin geni her -
ceg (1826–1914) tü rin giai tár su lata tör té nelmi hû ségû,
egy sé ge sen meg ter ve zett elô adá sok kal járta a vi lá got.
És mi nél gyak rab ban újí tot tak fel ré gebbi mû ve ket is,
mi nél in kább ki a la kult egy rend sze re sen mû sorra
tûz hetô, kész da ra bok ból álló re per toár, és mi nél tu -

da to sab ban élte meg az opera a maga tör -
té ne ti sé gét, im már nem csak elôre-, ha nem
vissza is te kintve, an nál szük sé ge sebbé
vált egy szín padi össze han goló sze mé lye. 

A hely zet el ôször csak szak mai já ra tos -
sá got kí vánt: já ték mes tert, aki meg ha tá -
rozza a szi tu á ci ó kat, meg ter vezi a be jö ve -
te le ket-ki me ne te le ket, hogy az tán min dezt
a min den kori sze rep lôk tölt sék ki a ma guk
sze mé lyi sé gé vel. Alá ren delt munka kör
volt ez; több nyire idôs éne ke sek vagy ze né -
szek vál lal koz tak rá, akik csak rit kán ka -
pasz  kod tak fel a szó ró la pokra. A fel adat
azon ban las san ként mind in kább in terp re -
tá ci óvá ala kult. El végre az opera ház volt

BALRA: A Nixon Kínában címû
John Adams-opera a houstoni
Nagyopera elôadásában

JOBBRA: A Nixon Kínában 
a frankfurti Opera 1992-es,
Peter Sellars rendezte
elôadásában

John Adams: Klinghoffer halála 
(1997, Nürnberg, rendezô: Peter Sellars)
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a nagy, a hang adó tár sas ág ta lál ko zó he lye, és a pol gári
élet egyik köz pont ja ként mû kö dött. 

A XX. szá zad ele jéig az új don sá gok mel lett szé les
re per toár ala kult ki a ré gebbi mû vek bôl, és ki bon ta ko -
zott az a ten den cia, hogy az is mert dara bo kat im már
újra meg újra más fel fo gás ban, új meg vi lá gí tás ban,
to vább gon dolt vál to zat ban ad ják elô. Ez a fo lya mat
ele inte fô leg az op ti kára kor lá to zó dott. A for ra da lom
utáni Orosz or szág ban Vsze vo lod Me jer hold (1874–
1940) ter jesz tette ki a nagy vál tást a szín házra is:
a szín há zat újí totta meg a konst ruk ti viz mus szel le -
mé ben a maga bi o me cha ni kai moz gás rend sze ré vel.
A hú szas évek vé gén a ber lini Krol lo per ben – a Sta at s -
o per Otto Klem pe rer ve zette kí sér leti szín pa dán –
elsô sor ban a dísz let ter ve zôk for gat ták fel a be gya ko -
rolt lá tás mó dot a ma guk ki ne ti kus, exp ressz ív, min -
den kor an ti na tu ra lista esz kö ze i vel. Az elô adá sok per -
sze – el te kintve Jür gen Feh ling 1929-es A bolygó hol -
landi-ren de zé sé tôl, amely hez Ewald Dül berg ter ve zett
az új tár gyi la gos ság szel le mé ben fo gant dísz le tet –
gyak ran ré gi e seb bek vol tak, és erô seb ben kö tôd tek a
ha gyo má nyok hoz, mint a ra di ká li san ki a la kí tott szín -
pad. „Az opera ha lott”, ír ták már ak kor is, hogy sür -
ges sék az in du lást az új par tok felé. „Se hol nem égünk
pon to sab ban” – adta ki Ernst Bloch a jel szót eh hez a
kí sér let hez, amely a ná cik ha ta lo mát vé te lé vel egyik
pil la nat ról a má sikra meg sza kadt.

Bay re uth ban vi szont, a né met ze nei élet e Wal hal lá -
já ban és egy szers mind a nem min dig il lem tudó szél -
sô job bol dali ide o ló gu sok ta lál ko zó he lyén, mint egy
bura alatt, rab szol ga módra kö vet ték az 1883-ban el -
hunyt mes ter minta köny veit és még in kább az ad dig
is, to vábbra is élet ben lé vô mes terné, Co sima nagy -
asszony uta sí tá sait; me nye, Wi nif red Wag ner a har -
min cas évek ele jén csak nagy üggyel-baj jal vitte ke -
resz tül, hogy egy ifjú vad em ber, Emil Pre e to rius leg -
alább át me ne ti leg lom ta la nítsa a Par si fal szín pa dát.
Ám a szín ház te o re ti kus Adolphe Ap pia és Ed ward
Gor don Craig a ma guk abszt rakt emel vény tá ja i val, va -
la mint Bécs ben Alf red Rol ler vé gül még is csak is ko lát
te rem tet tek. Rol ler pél dául Szín házi re form címû cik -
ké ben azt kö ve telte, hogy a szín padi tör té né sek je lent -
se nek va la mit, és „ne csak úgy te gye nek, mint ha…” –
a gya kor lat azon ban nemigen szív lelte meg sza vait.
A ren de zés ter mé sze te sen ak ko ri ban is a lib ret tó ban
többé-ke vésbé fel lel hetô szín padi uta sí tá sok na tu ra -
lisz ti kus, pszi cho ló gi a i lag vajmi ke véssé alá tá masz -
tott ki vi te le zé sé ben me rült ki; ahol pe dig ilyen uta sí -
tá sok nem vol tak, ott prag ma ti kus kö vet kez te té sek hez
ju tot tak el, nem is tö re kedve ere de ti ségre. A ren de zés
nem nôtt túl a ki szol gáló funk ción, a maga alá ren delt
sze re pén. A gesz ti kus áb rá zo lás te rén min den ki te -
hette, amit akart és amit tu dott. Tí pu so kat akar tak
meg min tázni; a ze né vel való igazi eggyé for rás, a meg  -
ha tá ro zott szán dé kok tól ve zé relt, pon to san üte me zett
re a gá lá sok sen kit sem ér de kel tek. 

Az ope ra ren de zés nek a má so dik vi lág há bo rút kö -
vetô fej lô dése a leg szo ro sab ban össze függ az opera
mint kor társ mû al ko tás fej lô dé sé vel. A má so dik vi lág -
há bo rúig – hogy egy kö rül be lüli idô ha tárt je löl jünk
meg – az opera ele ven, elôre nézô mû vé szet volt. Ké -
sôbb ugyan to vábbra is szü let tek ope rák, de a kom po -

nis ták már nem ben nük lát ták a leg ma ga sabb rendû,
min den kö rül mé nyek kö zött meg cél zandó mû fajt. Az
új ze né nek eli tista fül ke mû vé szetté való áta la ku lása
pe dig be te tôzte a fo lya ma tot, amely nek ke re té ben a
kor társ ope rát szá mûz ték a kul tu rá lis élet köz pont já ból.  

A két utolsó vi lág szerte ját szott, nép szerû opera Ri -
chard Stra uss A ró zsa lo vagja (1911) és Puc cini Tu ran -
dotja – ez utóbbi egy szers mind az olasz opera hattyú -
dala. A sajtó, no meg a re nomé ked vé ért to vábbra is
köt nek szer zô dé se ket ôs be mu ta tókra, de a zene szer -
zôk munka fel té te lei gyö ke re sen meg vál toz tak. Ha,
mond juk, a XVIII. szá zad ban egy ope rá hoz két hét tôl
há rom hó na pig ter jedô idôre volt szük ség, és többé-
ke vésbé biz tos nye re ség gel le he tett szá molni – ma -
nap ság ál ta lá ban töb bé ves ro bot ról van szó, és hír -
névre, si kerre alig van re mény. A szín ház szem pont -
já ból pe dig a költ sé gek össze sem ha son lít ha tók az
anyagi ha szon nal. Az üze me lés a szub ven ció in fú zi ó -
ján csüng, ám egy mind teg na pibb ízû avant gárd fo ga -
lom tól ve zér elve to vábbra is párt fo golja a zene szer zô -
ket, akik gya korta füg get le ní tik ma gu kat a kö zön ség
hal lá sá tól. És a még bi zo nyos fo kig nép szerû, több -
nyire az an gol szász tér ség bôl szár mazó kor tár sak,
mint John Adams, aki a Ni xon Kí ná ban-nal (1987), a
Kling hof fer ha lá lá val (1991), le gu tóbb pe dig a Doc tor
Ato mickal (2005) ak tu á lis, CNN-ope rák ként rá tuk -
mált na pi hír-té mák hoz nyúlt, és eze ket ko moly tu dás -
sal dol gozta fel, a né met szín pa do kon ritka ven dé gek.
És ami sok kal fon to sabb: ôs be mu ta tót min den ki sze -
retne, után ját szásra alig van vál lal kozó.

Ben ja min Brit ten és Leos Janáček az utóbbi év ti ze -
dek ben kor lát la nul épül tek be a re per to árba, és nagy
igye ke zet össz pon to sul a hú szas évek zene szer zô ire,
így Schre kerre, Zem linskyre, Korn goldra is; az opera
ré gebbi for mái pe dig soha nem sej tett re ne szán szu -
kat élik. Kép zet tebb, a múlt tech ni káit és ok tató tar tal -
mait ke vésbé dog ma ti ku san ke zelô éne ke sek is mét já -
ra to sab bak a dí szí té sek ág aza tá ban, és le he tôvé tet ték,
hogy a so káig csak meg mo soly gott bel canto opera
iránt új ér dek lô dés tá mad jon. A ba rokk ope rá nak val ó  -
sá gos bo omja van, mi vel co mic strip-szerû cse lek mé -
nye i vel, a bel éjük szôtt, de nem kö te lezô ér vé nyû da
capo ári a min ták kal re me kül ki szol gálja nap ja ink el-el -
ka lan dozó lá tás mód ját. Par ti tú rái, akár a lo unge zene,
mini ma lis tá nak, már-már me di ta tív nak tet sze nek, a
kont ra te no rok hang ját pe dig jól is mer jük a pop zene
fal zett-éne ke se i tôl. 

Az új don sá gok élén kul ti vál juk mint hi te les kor tár -
sa kat a mi sa ját Hans Wer ner Hen zén ket és Ari bert
Re i man nun kat is; elô adás szá maik könnyen át te kint -
he tôk, de azért száz nál több fi zetô nézô ül be rá juk.
Meg old juk, hogy a ri deg Hel mut La chen mann sa já tos
füg gô sé get ki váltó za jo pe rá ját, A gyufa árus lányt leg -
alább eventté pum pál juk fel, akár csak Lu igi Nono ezo -
te ri kus, ho má lyos tér beli ze ne ként to va li begô, ne künk
oly ked ves és min den szem pont ból drága Pro me te óját.
Csu pán Karl he inz Stock ha u sen ijesz tôen me ga lo mán,
ma gá tól ér te tô dôen hét ré szes Fény-cik lu sá hoz, a va la -
ha szer zett leg hosszabb ope rá hoz nem ta lál tunk még
meg fe lelô he lyet és kellô anya gi a kat, hogy egy szer a
maga tel jes sé gé ben is színre ke rül hes sen.

Mi a latt azon ban a kor társi szín pad pa no rá mája vi -
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ru lóbb, mint va laha, az árak emel ked nek, és a gla mo ur
meg ál lít ha tat lan, a kor társi opera li ge té ben csu pán az
iga zak egy kis cso portja bo lyong, amely jó for mán
min dent meg tap sol, ami ma gát mo dern nek és elôre -
né zô nek hi szi, és a né met kri ti ku sok kaszt já nak is
ked vére van. Az utóbbi 1968 óta és leg alább 2000-ig
az összes kulcs po zí ciót el fog lalta, és szí vó san vé del -
mezte a maga ér tel me zési mo no pó li u mát, amely nek
ré vén min dent szá mû zött, amire a szé le sebb kö zön -
ség ré te gek ki szol gá lá sá nak gya núja ve tült, és nem fe -
lelt meg egy eli tista, rég ela vult avant gárd fo ga lom nak.
Nem csoda, ha az új mû vek telt há zat ma nap ság csak
az ôs be mu tató pre mi er jén von za nak, és a to váb bi ak -
ban sen kit sem tud nak a szín házba csá bí tani.

Mi ért idô zünk ily hosszan an nál a mo dern ség nél,
amely már rég óta a múlt bi ro dal mába tar to zik? Nos,
azért, mert ku dar cá nak pil la na tá ban szü le tett meg a
ren de zés. Ha az al ko tók már sen ki hez nem jut nak el,
mun ká hoz kell lát niuk a tol má csok nak és köz ve tí tôk -
nek, akik az újra meg újra fel fô zött ré git, vagy is a re -
per toár mag vát is mét le ta po gat ják, újjá öl töz te tik,
áram vo na la sít ják, kor társi íz lés sze rint ki de ko rál ják,
rej tett tar tal ma kat hoz nak nap fényre. 

Min den régi opera le zárt mû al ko tás, jól le het es té rôl
es tére újjá szü le tik, mert a par ti túra hang je gye i bôl kell
meg szülni. A par ti túra azon ban – egyel ôre még – bi -
zo nyos fo kig szent és sért he tet len. Csak ami a hang -
je gyek közt van, az op ti kai, a lo gi kai, az újra me sél -
hetô, va la mi kép pen meg fog ható ele me ket le het ide-
oda for gatni és csa varni, nem pe dig a zene cso dá ját és
még ke vésbé az em beri ének bûv ha tá sát – egyi két a
ke vés rí tus nak, amely ki áb rán dult, szél sô sé ge sen fel -
vi lá go sult tár sa dal munk ban még meg ma radt, és a sö -
tét né zô té ren ülô in di vi du u mok tarka so ka sá gát csen -
de sen, meg ren dül ten egye síti egy lé leg zet ben, ugyan -
azon kö zös él mény ben.           

Csak az opera mint idô szerû mû al ko tás je len tés -
vesz tése, his to ri zá ló dása, be vált esz kö zök höz való tar -
talmi vissza té rése tette szük sé gessé, hogy az akusz ti -
kai és op ti kai fo lya ma tok mellé az in terp re tá ci ó nak
egy har ma dik síkja tár sul jon. A jól la kott ság unalma
kü lö nö sen a né met opera szín pa do kon áradt el, ahol a
szín há zak és da ra bok vi szony la gos bô sége kö vet kez -
té ben az elô adá sok örö kös egy forma sága fel tû nôbb
volt, mint má sutt. Már a há ború után fel lépô nem ze -
dék is a maga abszt rakt, üres, jel zésszerû szín pa dá val
pró bált el ha tá ro lódni at tól a do hos, szi go rúan na tu ra -
lista mû vé szeti fel fo gás tól, ame lyet a nem ze ti szo ci a -
lista kul túr po li tika tá mo ga tott, és amely ben a XIX.
szá zad újabb, ké sei vi rág zást ért meg. Az után zás
mind járt gya nút kel tett.

Ké sôbb, mi u tán a ta lá rok ról le ráz ták az évez re des
port, a hat van nyol ca sok meg ro ha moz ták a papa kul -
tu rá lis temp lo mait, és ott tár sa da lomk ri ti ka i lag ér tel -
mez hetô, min den ízük ben mûvi je lek szem an ti kai el -
do rá dó já val ta lál koz tak. Lé te zett per sze a vég képp soha
el nem tün te tett plüss is, de vol tak mini ma li zált (és
köz ben gyak ran mo nu men ta li zált) ér tel me zési mó -
dok is, ame lyek a ma guk nem rit kán pa te ti kus jel rend -
sze ré vel végsô so ron me gint csak ódi va tú nak tûn tek.
Az opera messze tá vo lo dott a való élet tôl, és olyan ját -

szó térré vált, ahová jó né hány utat té vesz tett szín házi
ren dezô is be fész kelte ma gát. Meg akar ták szün tetni
a ne gye dik fa lat; együtt gon dol kodó, ön álló vé le ményt
for máló né zôt akar tak, aki ké pes meg fej teni az egyre
bo nyo lul tabb jel rend szert, de a maga sa já tos lét vi lá gát
a szín pa don is fel is meri.

A má so dik vi lág há ború óta ter mé sze te sen nem csak
az opera vál to zott meg, ha nem a vi lág is, és vele azok
a gazda sági és tár sa dalmi fel té te lek, ame lyek kö zött
az opera-elô adá so kat lét re hoz zák. Kü lö nö sen igaz ez
Né met or szágra. Itt leg alább tíz év óta vesz ély ben fo -
rog az a pá rat lan szín házi rend szer, ame lyet a tör té -
nel mi leg meg ha tá ro zott kis ál lami lét nek kö szön he -
tünk, és ame lyet Antje Voll mer, a Bun des tag egy kori
al el nöke az UNESCO vé delme alá sze re tett volna he -
lyezni. Mi u tán két vi lág há ború, for ra dal mak és el térô
po li ti kai rend sze rek köz epette is si ke rült át men teni,
az újra egye sí tés után az egész épü let je len tôs mér ték -
ben mál la dozni kez dett.

Hi á nyoz nak már a pénz ügyi esz kö zök; emel lett az
elô adó-mû vé sze tek nek lo pa kodó je len tés vesz tést kell
el köny vel niük, s az ügy fe lek meg vál to zott és szer te -
á gazó fo gyasz tói maga tar tá sá val szem ben kell helyt
áll niuk. Az igaz nak, a jó nak és a szép nek már alig van
más he lyi ér téke, mint egy ét termi ki ruc ca nás nak, egy
ba ráti ta lál ko zás nak, a fit nesz te rem, a pop kon cert
vagy a mozi lá to ga tá sá nak. Egy ope rai este már nem
nö veli auto ma ti ku san a tár sa dalmi presz tízst, a szín -
ház már nem szá mít fel tét le nül a kö zös ség kom mu -
ni ká ciós köz pont já nak. Te te jébe az au di o vi zu á lis mé -
di u mok is emel ték a mér cét. Már nem min den ki elég -
szik meg a he lyi vá rosi szín ház szín von alá val. 

A szín há zak nak te hát, hogy von zóak ma rad ja nak,
mind in kább drága even tek kel és nagy sztá rok kal kell
be csá bí ta niuk a né zô ket. Ez azon ban, ha nincs rá
pénz, nem könnyû. Az it teni opera há zak már nem
en ged he tik meg ma guk nak az egyre ke ve sebb vi lág-
sz tár meg hí vá sát, és a ne ves kar mes te rek is mind rit -
káb ban vál lal ják a fô ze ne i gaz gató pénz ügyi kor lá to zá -
sok kal meg ne he zí tett, há lát lan fel ada tát. Mi vel a vi lág
nagy, egye te mes há za i hoz  ké pest a né met szín há zak
több nyire va la me lyes ké sés sel kez dik ta nul má nyozni
mû sor nap tá ra i kat, a leg ke re set tebb éne ke se ket ad -
digra már rég le kö töt ték. Az ér zé kel he tôen hosszabb
pró ba i dô ért sem ra jong min den éne kes. Ugya nez vo -
nat ko zik a hí res kar mes te rekre is, akik gyak ran nem
kí ván nak dol gozni a re per to ár rend szer for gó já ban
egy mást váltó zene kari ta gok kal, hi szen a fesz ti vá lok
és a sta gi one-szín há zak rá ka pat ták ôket, hogy ne csak
a szín pa don, de a zene kari árok ban is ugya na zok a
sze rep lôk áll ja nak ren del ke zé sükre.

Vál to zó ban van az opera há zak mû sor szer ke zete is.
Lo pa kodva ki ü re se dett a hellyel-köz zel már jócs kán
el fá radt és eb ben a for má já ban csak a né met opera há -
zak ban lé tezô re per to ár rend szer, amely sze zo non -
ként negy ven-öt ven, rész ben több év ti ze des elô adást
húz elô a kész let bôl, s eze ket kö ríti nyolc be mu ta tó -
val, ügye sen ele gyítve a nép sze rût és a klasszi kust a
rit ka sá gok kal és új don sá gok kal. Ez a rend szer, amely
va laha rend kí vüli vál to za tos sá got biz to sí tott, egy szers -
mind ve gyes költ ség ve té sen is ala pult: a nép sze rût le -
nebb elô adá so kat azért tûz het ték mû sorra, mert a túl -
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köl te ke zést fe dezte a bô sé ges szub ven ció, va la mint a
kassza si ke rek bôl eredô be vé tel. Ám az egyre fo gyat -
kozó kul tu rá lis költ ség ve tés sel a hát tér ben ezt a mû -
sor po li ti kát alig ha le he tett fenn tar tani.

Eh hez já rul, hogy a leg több szín ház tár su la tá ból ezt
a mû sort már nem le het ki ál lí tani; a jó éne ke se ket
ma nap ság egy ket tôre el szer zôd te tik a von zóbb szín -
há zak. A pénz bôl töb bek kö zött a jó éne ke sek meg tar -
tá sára sem futja. A glo bá lis fa luvá vált, tö ké le te sen be -
há ló zott vi lág ban a vi dék mint kí sér leti szín pad már
nem mû kö dik. Ná lunk bi zal mat la nul mé re ge tik a
kül földi sta gi one-szerû üze me lést, ahol mind össze tíz,
egy más után le ját szandó és gyak ran csak köl csön vett
elô adást tar ta nak mû so ron, idôn ként kó rus és sa ját
zene kar, va la mint mû he lyek nél kül. De a né met ope -
ra szín pa dok so kat di csért vál to za tos sága is rég óta a
me sék bi ro dal mába tar to zik. Eze ken a szín pa do kon is
több nyire egy kö rül be lül öt ven da rab ból álló s csak al -
kal mi lag bô vülô re per to árt hasz nál nak, ame lyet a kö -
zön ség fenn tar tás nél kül el fo gad. A többi öt ve ne zer,
cím sze rint ki mu tat ható opera (ame lyek zöme a no tó -
ri u san ôs be mu tató-má niás ba rokk kor ból szár ma zik)
csak arra szol gál, hogy egy-egy da ra bot rö vid idôre ex -
hu mál ja nak, majd újra el te mes se nek; a kész let túl -
nyomó több sé gé rôl senki sem vesz tu do mást. A pénz -
ügyi vál ság to vább szû kí tette a ha tó su ga rat; a szín há -
zak vissza hú zód nak az is mert és be vált da ra bok hoz.
Az utó pi á ból min den na pos küz de lem lett: küz de lem
a túl élé sért, az el fo ga dott sá gért és a ren del ke zésre álló
esz kö zök tel jes ki hasz ná lá sá ért.

Az elôzô fe je zet ben már le írt hely ze tet a né met ze -
nés szín ház pénz ügyi vál sága idézte elô, ka röltve a
ren de zés kü lön le ges né met or szági po zí ci ó já val, ame -
lyet az opera mint kor társi mû al ko tás je len tô ség vesz -
té sé vel pár hu za mo san már jó ideje ki har colt ma gá -
nak. A ren dezô az, aki nek a pub li city rôl és ezál tal a
szín ház tel jes ki hasz ná lá sá ról gon dos kod nia kell, an -
nál is in kább, mert az éne kes- és kar mes tersz tá ro kat
már nem tud ják meg fi zetni.

A ren de zôi szakma óri ási presz tí zse a leg fel tû nôb -
ben azok ban a kri té ri u mok ban mu tat ko zik meg, ame -
lyek a mai Né met or szág ban az igaz ga tói posz tok be -
töl té sé nél vál nak mér va dóvá. A né met po li ti ku sok az
opera igaz ga tók meg íté lé se kor és ki ne ve zé se kor túl -
nyo mó részt azt tart ják szem elôtt, hogy a szó ban for -
gó sze mé lyek má sutt mi lyen ren de zô ket szer zôd tet -
tek – ha ugyan nem ke res nek rög tön olyan igaz ga tót,
aki egy szem ély ben ren dezô is. Épp a pénz ügyi, tech -
ni kai és üze mel te tési szem pont ból ré geb ben is, ma is
sú lyos prob lé mák kal küzdô ber lini opera há zak élére
ál lí tot tak Pe ter Muss bach, And reas Ho moki és Kirs -
ten Harms sze mé lyé ben (az elsô kettô éle té ben el ô -
ször tölt be in ten dánsi posz tot) mind járt há rom mû -
vész-igaz ga tót a kül föl dön oly ke re sett nagy ta pasz ta -
latú me ne dzse rek he lyett – ez is csak azt bi zo nyítja,
mi lyen mér ték ben azo no sítja a nyil vá nos ság az ope rát
a ren de zés sel. Eköz ben az opera há zak ma nap ság
gazda sá go san ve ze tendô, túl sok al kal ma zot tal meg -
ter helt üze mek, ame lyek ál landó ta ka ré kos sági rend -
sza bá lyok tól, a szak szer ve ze tek ré szé rôl pe dig a ru gal -
mas ság tel jes hi á nyá tól szen ved nek; ilyen hely zet ben

FENT:  Luigi Nono: Ama szerelmes nagy napon
(1998, Stuttgart, rendezô: Martin Kušej)

LENT: Nono Ama szerelmes nagy napon címû
operájának 2004-es hannoveri elôadása, Peter
Konwitschny rendezésében 
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az in ten dáns munka nap já ban a mû vé szet egyre ke -
vésbé ját szik sze re pet, a mû vé szi cé lokra biz to sí tott
költ ség ve tést pe dig fel fal ják a sze mé lyi ki adá sok. Már
sok eset ben be bi zo nyo so dott, hogy ilyen kö rül mé -
nyek kö zött az üzem gazda sági és igaz ga tás tech ni kai
ta pasz ta la tok nak hí ján lé vô ren de zôk nem épp a le g -
esz mé nyibb je löl tek az igaz ga tói posztra. No de mit
szá mí ta nak az ilyen mél tat lan gya kor lati meg fon to lá -
sok, ha egy nagy név vel büsz kél ked he tünk?

Ami tu laj don kép peni szak má ját il leti, a ren dezô
ma nap ság nem ke vésbé fe le más kö ve tel mé nyek kel
ta lálja szem ben ma gát. Rá há rul a te her, hogy ma rok -
nyi agyon ját szott ope rába újra meg újra friss éle tet le -
hel jen. És ha az a cél, hogy min den egyes mû vet kri -
ti ka i lag ér tel mez zen, úgy meg kell hogy fe lel jen mind
a sa ját, mind a ma gát fel vi lá go sult nak tartó kö zön ség
igé nye i nek. Eb ben az ex po nált hely zet ben a ren dezô
au to nó miát kö ve tel; nem éri be av val, hogy csak ki se -
gítô ipa ros ként ve gyék ko mo lyan, ha nem a szín pa don
is lát ható tár sa dalmi, po li ti kai, val lási, fi lo zó fiai je len -

tô ségre vá gyik. Ma nap ság – elég eh hez csak a nap i-
s aj tót ol vasni – szem lá to mást kö rü lötte fo rog a vi lág.
Egye dül kö rü lötte bon ta koz nak ki vi ták, kam pá nyok,
bot rá nyok. Az em be rek mos ta ná ban – és kü lö nö sen
Né met or szág ban – Kon witschnyre és Ne u en felsre,
Dör rie-re vagy Mart ha lerra men nek be, fe szült vá ra -
ko zás sal el telve. Va jon rá le het-e még is merni a da ra -
bokra? Hol ját sza nak? Me gint a jó té kony sági bá lák ból
vá lo gat ják majd ki a jel me ze ket?

Ha egy Hans Ne u en fels, egy Pe ter Kon witschny
fan  tá zi a ké pe i vel nem fel tét le nül ér tünk is egyet, ezek

1. Wagner Lohengrinje Peter Konwitschny rendezésében
(1998, Hamburg)
2. A Figaro házassága Christoph Marthaler rendezésében
(2001, Salzburg)
3. Johann Strauss: A denevér 
(2004, Salzburg, rendezô: Hans Neuenfels)
4. A Szöktetés a szerájból mai muzulmán környezetben
(1997, Salzburg, rendezô: François Abou)

1. 2.

3. 4.
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a ren de zôk szi go rúan a par ti tú rá ból ve ze tik le a ma -
guk kon cep ci ó ját, is me rik a re cep ci ó tör té ne tet, tud -
nak kot tát ol vasni, tö ké le te sen bir to kol ják mes ter sé -
gü ket. És min dig tel jes ér tékû mun kát nyúj tot tak.
Nem egy mû ben tet tek sza baddá meg hök kentô, lel ke -
sítô, meg rázó, de min den kép pen el te me tett mély ré te -
ge ket, ko mo lyan vet ték a je len ték te lent, ne héz sú lyo -
kat vál toz tat tak könnyeddé, és szín ját szóvá ala kí tot ták
azt, ami egy ér tel mû nek lát szott.

A ko rai Mo zar tot a ren de zôi szín ház a se ria lán gel -
mé je ként pre zen tálta ne künk, rossz hírbe ho zott, fri -
vol nak ér té kelt és még a XX. szá zad ele jén is csak dur -
ván el tor zítva ját szott ope rá ját, a Così fan tut tét mint a
fel vi lá go so dás ke gyet le nül per fekt sze relmi kí sér le tét
fü rösz tötte me lan ko li kus ra gyo gásba. A ren de zés ra -
di ká li sai, nem pe dig a ku li ná ris haj la múak is mer ték
fel a gyak ran még um tatta-szál lí tó nak becs mé relt ko -
rai Verdi drá mai és po li ti kai gé ni u szát. Ôk emel ték
még ma ga sabb polcra Wag nert a maga ta szí tón imá -
datra méltó Ja nus-ar cú sá gá ból, egye te mes té bo lyá ból,
na ci o na lista és pesszi mista kül de tés tu da tá ból. Még a
lát szó lag oly her me ti kus, mert mes te rien kon zer va tív
Ri chard Stra uss mé zét sem nya lo gat juk többé.

De nem min den ki ennyire ra di ká lis, nem min den -
ki vág tat ily mo hón elôre. Eb ben az or szág ban nem rit -
kán mi nô sül nek unal ma san meg bíz ható, té tova, bi -
zony ta lan fic kók nak még a hi va tá sos opera gyár tók is,
hi ába ren dez tek be ne kik is ko lá kat és tan fo lya mo kat.
Gyors fi gye lemre csak azok szá mít hat nak, akik a szín -
ház ból vagy a film bôl jöt tek. Ezért az tán az opera, ez
a tö ré keny és drága össz mû vé szeti al ko tás, amely lét -
jo go sult sá gát bi zo nyí tandó ma job ban rá szo rul a tár -
sa dalmi kon szen zusra, mint ed dig bár mi kor, na gyon
is gyak ran van di let tán sok nak ki szol gál tatva.

Való igaz, nem olyan egy szerû vá la szolni a kér -
désre, hogy vol ta kép pen ki hi va tott ope rát ren dezni: a
mû alá za tos szol gája, a dü hös kép rom boló vagy az
event-kul tú rá hoz el sze gô dött di let táns kü lönc? Min de -
nek elôtt egy sok kal alap ve tôbb kér désre kell fe lelni:
mi kö zünk van még ma nap ság az ope rá hoz, ha több -
nyire hi ány zik be lôle az új don ság, az újí tás moz za -
nata? Nos, mint egyre pró za ibb min den nap ja ink ke -
vés utó pi ája egyi ké nek az a dolga, hogy el va rá zsol jon,
fel emel jen, fel vi lá go sít son, meg tisz tít son, jobbá te -
gyen. Váltsa ki a ka tar zis, a meg tisz tu lás ritka pil la na -
tát, ame lyet ha meg él tünk, má sok le szünk. Ál lítsa kö -
zép pontba az ének lô em bert, és ami kor a sza vak el né -
mul nak, szár nyalja túl hang zás sal a je len té sü ket.

Ugyan ak kor meg gon do landó, hogy a tar tal mak ré -
geb ben is csak se gé desz kö zök vol tak az al kotó ze nei
lá to más út ján. Ez az oka, hogy a ze nei rész mi nô sége
ál ta lá ban fe lül múlja a szem an ti kai ré szét; és csak a
sza bályt erô sí tik az olyan ki vé te les pá ro sok, mint
Mon te ver dié és Bu se nel lóé, Ver dié és Bo i tóé, Stra ussé
és Hof mannst halé, ahol a szö veg írók va ló ban fel ér tek
a kom po nis ták hoz.

Ha te hát elsô sor ban a zene szá mít, és csak má sod -
sor ban a cse lek mény, amely csak a ze nén át in dít hat
meg és ser kent het gon dol ko dásra, ak kor mire ez a
nagy hû hó a ren de zôi szín ház kö rül? Olyan ér zé ket -
lenné vál tunk volna az idôk fo lya mán, hogy egy el be -
szélô-tar tóz kodó, ke let ke zési ide jé nek szel le mé ben

ki ál lí tott elô adás ban már nem is me rünk ma gunkra,
és nem akar juk kö vetni a zene szerzô ál tal elô írt cse -
lek mény vo na la kat? A szín pa don is meg kí ván juk a
mû al ko tás ke let ke zési ide jére ve tett és már szinte kli -
sévé zül lött pil lan tást? Mu száj egy tör té net tár sa dalmi
és po li ti kai való sá gá nak pár hu za mo san fut nia ke let -
ke zé sé nek tör té nelmi fel té te le i vel? 

Ta lán fö lös le ges is, hogy min dent kö vet ke ze te sen
meg ma gya ráz zunk és fel old junk. Ta lán elég lenne,
ha a maga mo tí vum kész le té vel a zene em lé kez tetne,
utalna vissza a múltra, nyitná meg a bo nyo lult idô beli
struk tú rá kat. Hi szen ah hoz, hogy gon dol ko dásra
kény sze rül jünk, nem fel tét le nül kell min den prob lé -
mára vá laszt kap nunk – füg göny le, a kér dé sek nyitva
ma rad nak! Mi ért fé lünk az ál lí tó lag naiv kép sor-szín -
ház tól, amely ön ma gá ból ma gya ráz ható, min den fel -
épít mény nél kül? Ta lán mert eset leg ránk lô csölné azt
az asszo ci á ciós és ér tel me zési mun kát, ame lyet más -
kor el vé gez he lyet tünk a ren dezô?

Eb ben az eset ben ép pen a „könnyû” bi zo nyulna
„ne héz nek”, mind a kö zön ség, mind a ren dezô szem -
pont já ból, mi vel az utób bit esz kö ze i nek és ér tel me -
zési mo no pó li u má nak kor lá to zá sá val súj taná. Szük -
sé günk van egy ál ta lán va la kire, aki foly ton egyes szám
elsô szem ély ben be szél, és asszo ci á ciói szo rosra szôtt
szô nye gén ve zet ben nün ket a maga ra di ká li san szub -
jek tív él mény vi lá gába? Szük sé günk van va la kire, aki
el ka lan do zik és hozzá költ, aki ér tel mez, kép ze leg, és
el té ved az egyre fé lel me te sebb me ta fo rák és szim bó -
lu mok dzsun ge lé ben? Ma már szinte el vár juk ezt az
at ti tû döt, izga lomba több nyire nem hoz. De végsô so -
ron ki ben bí zunk? A zene szer zô ben vagy a lib ret tis tá -
ban, avagy végsô so ron úgyis csak a ren dezô nyitja
meg elôt tünk az opera meg ér té sé nek bi ro dal mát? Az
utóbbi kér désre leg szí ve seb ben azt fe lel nénk: „Nem
fel tét le nül”, és köz ben utal nánk jó né hány ih le tett és
ih letô ha tású kon cert szerû opera-elô adásra.

Ez eset ben azon ban mi ér telme van még a szín ház -
nak? Csak az, ami ért már a ré giek sem ér ték be a kö -
zös, de az egyéni fan tá zi a ké pe ket nem egye sítô hang -
ver seny-lá to ga tás sal. Az, hogy a szín ház nak, az ope rá -
nak min dig volt va lami el len áll ha tat lan va rázs  do boz-
jel lege, és az em ber gye rek nek érez hette ma gát, aki
naiv mó don örül, ál mél ko dik, lel ke se dik, de egy szers -
mind kész te tést kap arra is, hogy gon dol kod jon, ele -
mez zen, rész vé tet érez zen, meg ha tód jon, sôt akár
könnyez zen is.                

El mond hat juk-e, hogy min de zen el vá rá so kat a ren -
de zôi szín ház a maga fék te len tom bo lá sá ban nem va -
lami li be rá li san tel je síti? Igaz-e, hogy a maga ér tel me -
zési dü hé ben nem min den ki elôtt nyitja meg a meg -
ér tés aj tócs ká ját? Az em ber, mi mást te hetne,
ki csi pe geti, ami tet szik neki és il lik hozzá, és ki ala -
kítja a maga vé le mé nyét. Ki zárni sen kit sem sza bad;
így vagy amúgy, de min den ki nek rá kell is mer nie ön -
ma gára és a maga kis min den napi lé tére. Per sze min d -
ezt vál lalni is kell. Van nak ra di ká lis nak lát szó utak,
ame lyek az el fo gu lat lan szem lé lôt egy szer csak meg -
hök kentô be fe je zés hez ve ze tik. A jó, kon cep ci ó ján be -
lül lo gi ku san kö vet hetô ren de zést ter mé sze te sen ez
kü lön böz teti meg a csak dek la rált, té zi sek kel össz e-
v issza do bá lózó, de azo kat be nem váltó elô adá sok tól.
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Ha el is mer jük az opera mint mû al ko tás zárt sá gát,
gyak ran üt kö zünk ne héz sé gekbe. Mi a latt a pró zai
szín ház ban már csak a kon zer va tí vabb ke dé lyek sír -
nak klasszi ku saik „fel is mer he tô sége” után, a szakma
már rég meg szokta, hogy a szó ban forgó klasszi ku so -
kat ép pen ség gel a „fel is mer he tô sé gig” tor zít ják. Nap -
ja ink ban ki vé tel nek szá mít az érin tet le nül ha gyott
régi szö veg, amely ne volna meg húzva, meg nyo mo -
rítva, át- és újjá írva, ide gen tol da lé kok kal ki e gé szítve;
ilyen ki vé tel And rea Breth nek a kor szel lem mel szto i -
ku san da coló szín háza. Az ope rá ban eled dig fô leg a
kar mes te rek ügyel tek az ed dig iga zá ból nem is lé te -
zett par ti túra  sért he tet len sé gére.

Ám már ja vá ban zaj la nak a mind több au to nó miát
kö ve telô ren de zôk elsô kí sér le tei. Egyes ári á kat más
sze rep lôkre osz ta nak, az új in terp re tá ció szel le mé ben
vál to zá so kat haj ta nak végre a szö ve gen (vagy a fô cí -
me ken). Az ope rát meg-meg sza kít ják, tol da lé kok kal
lát ják el, vagy ép pen kô bá nyá nak hasz nál ják. Kü lö nös
elô sze re tet tel ve tik alá ilyen el já rá sok nak azo kat az
ope rá kat, me lyek ben be szélt ré szek is ta lál ha tók. A Fi -
de lio ma már alig lát ható a maga ôsi for má já ban;
Tre itschke ere deti szö ve gét ál ta lá ban át ír ják, meg húz -
zák, vagy vég képp el is hagy ják. Ugya nez vo nat ko zik
Mo zart Szök te té sére is. Mi köz ben zaj lik a vita a Kö zel-
Ke let hez való vi szo nyunk ról, maga a mû a vita sod rá -
sá ban a leg kü lön bö zôbb ren de zôi vér mér sék le tek ka -
lan  do zá sa i nak ját szó tere lett.

Min den nek so rán a ren de zôk, a szol gá la tos ipa ro -
sok, akik nek vol ta kép pen szín padi se gít ség rôl kel lene
gon dos kod niuk, akik nek sû rí teni és élezni kel lene,
hogy a kö zön ség meg értse va la mely tör té nelmi mû al -
ko tás köz vet len ra di ka liz mu sát – nos, a ren de zôk
nem rit kán úgy vi sel ked nek, mint ha az al ko tók kal egy
szin ten vagy még ma gas ab ban áll ná nak. Né me lyi kük
egye ne sen má so dik „ôs be mu ta tó ról” be szél. A mû a
je lek sze rint már nem fel tét le nül em be rek közti konf -
lik tu sok ról vagy pszi cho ló gi á ról szól, ha nem csu pán
olyan való ság for gá csok ról, ame lyek át men tek a ren -
dezô szû rô jén: ho gyan tük rö zik vagy vi tat ják a ren -
dezô ál lás pont ját, és mi féle je lek és be nyo má sok zú -
dul nak az em be rekre a szín ház be já rata elôtt. Szinte
úgy fest, mint ha a rö vidre zárt jel mon dat, mi sze rint
„a hal adás nem más, mint de konst ruk ció”, ál ta lá nos
el fo ga dott ságra tett volna szert.

A fö lös leg ben on tott szub ven ció ko rá ban, ami kor jó -
for mán min den le het sé ges volt, és semmi el len nem
emel tek ki fo gást, li be rá li san el tûr tek min dent. Az ope -
rá ról szóló vi ták hasz nára vol tak az ope rá nak, bár több -
nyire nem is róla, leg föl jebb egy korú elô adás mód já ról
foly tak. Az új töm lôk ben még régi bort tar tot tak. Ma a
kli en sek ra di ká li sab bak, nem le het ve lük ki bab rálni.
Elô adás köz ben du ha jul pfú jol nak, és ha a be mu ta tón
telt ház van is, mert senki nem akar le ma radni a vár -
ható vi tá ról, utána le mor zso lód nak a né zôk. A ra di ká -
lis elô adá sok ha mar öreg sze nek, és ha a re per toár év -
ti ze de ken át ma gá val von szolja ôket, még kor sze rût le -
neb bül, sôt oly kor egye ne sen ne vet sé ge sen hat nak, és
sok szor kell ôket le cse rélni – ezt pe dig a szín há zak
mind ke vésbé en ged he tik meg ma guk nak.

Így hát alig ta gad ható, hogy a ren de zôi szín ház,
amely a maga lét re jöt tét ja va részt a kor társi opera vál -

sá gá nak kö szön heti, idô köz ben egy új opera vál ság ban
lett bûn ré szes.

Min da mel lett na gyon is le het sé ges, hogy ha ki a la -
kul egy új fajta alá zat, ha az érin tet tek vissza gon dol -
nak az opera ki in du lási pont jára, cél jára és ér tel mére,
a kö vet ke zôk ben meg szü le tik majd egy új fajta klasz -
szi ciz mus, egy új fajta hasz nos ság igé nye. Ter mé sze -
te sen szó sincs ar ról, hogy a jó, a kor szerû elô adás
utá nozza a való sá got, vagy har mo ni ku san han golja
össze a fenn álló vi szo nyo kat. De fel tét le nül szük sé -
ges, hogy újra a le hetô leg töb ben tud ja nak azo no sulni
egy opera-elô adás sal, hogy el jöj je nek, hogy a pub li -
kum sze resse az ope rát, és ne érezze úgy, hogy az
opera ré szé rôl tám adás fe nye geti. Egy új fajta na i vi tás -
ról, egy új fajta egy szerû ség rôl volna te hát szó?

Sem mi lyen be mu ta tó nak nem kí ván ha tunk rosz -
szab bat az el ké nyel me se dés nél. Az ope rá nak is meg
kell kí sé rel nie, hogy a kul tu rá lis te rü let pénz ügyi vál -
sá gá nak szo rí tá sá ban is el ha tá ro lód jék a kom merszre,
az eventre, a gyors szen zá ci óra való mind ál ta lá no sabb
haj lam tól. En nek ki elé gí té sére ott a mu si cal, amely
saj ná la tos mó don egye dül Né met or szág ban tö rek szik
arra, hogy ilyen gyat rán, ilyen fan tá zi át la nul vál jék a
kis em be rek nagy pén ze kért árult ol csó ope rá jává – és
ott van ha sonló cé lokra Ve rona is. Az opera per sze
nem te kint heti ma gát egy szer s min den korra az el le n -
ál lás döly fös erôd jé nek – ez fáj dal ma san szû kí tené
funk ci ó ját –, mint ahogy az sem dolga, hogy a fenn álló
kö rül mé nye ket igen lés sel hi te le sítse. Az ope rá nak
nem sza bad el szi ge te lôd nie, ha nem vál lal nia kell az új
ki hí vá so kat, ame lyek nem csak a mû vé szet vo nat ko zá -
sá ban ve tôd nek fel, ha nem a gaz dál ko dás, a struk túra
és a rek lámst ra té gia te rü le tén is. Vagy ta lán va la mi -
lyen szí nes, kép ze let gaz dag, ér zéki kö zé pu tat kell ta -
lálni az igen lés gesz tusa és a láz adás kö zött, ahogy erre
vi lág szerte jó né hány pél dát lá tunk a több nyire kül föl -
dön mû ködô ren de zôk tôl? 

De az ope rá nak van egy ütô kár tyája, amit senki tôle
el nem ve het: ké te zer (vagy néha csak száz) em ber
hall gat né mán a sö tét ben egyet len, erô sí tés nél küli
han got, amely pa nasz ko dik, uj jong, jaj gat, kö nyö rög.
Ir ra ci o ná lis nak tû nik – még is igaz. Ab szurd nak –
még is hi hetô. Messze van, de nem egy la pos kép er nyô
mö gött. Pá rat lan – gomb nyo másra nem is mé tel hetô.
És senki sem ma rad érin tet len. Min den ki érezni fog
és gon dol kodni.

A kö vet kezô év ti zed ben ki de rül majd, mennyi ope -
rára van még szük sé günk. Ra gyog-e még fe lénk
utolsó re zer vá tum ként né hány mu ze á lis vi lá gí tó to -
rony, lesz-e élô szín ház, egy hu má nus, nem csu pán
fo gyasz tásra be ren dez ke dett kö zös ség ne ki i ra mo dási
pont ja ként? Fenn ma rad-e az opera mint a szel lem és
a lé lek lég vára, mint ka tar ti kus le he tet len ség, mint
mû vé szeti éle tünk leg na gyobb, mert leg költ sé ge sebb
utó pi ája? Akár hogy lesz is: az opera jö vôje min den -
kép pen újra meg újra pró bára té te tik. És végsô so ron
a ren de zôkre, akik im már nem csak hû sé ges szol gák,
mint a kar mes te rek, ze né szek és éne ke sek, há rul a le -
he tô ség és a fe le lôs ség, hogy utat nyis sa nak ne künk
az opera jö vôje felé.                 

For dí totta: Szán tó Ju dit


