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1.
Az opera fel for gató mû faj, még pe dig elsô sor ban

nem té mái ré vén, ha nem azál tal, hogy éne kel nek és
ze nél nek benne, ami fej lett ko runk ban el eve ta bu sítva
van. A köz élet ben nem olyan egy szerû éne kelni anél -
kül, hogy az em bert rög tön be ne kaszt liz nák, és olyan
in téz ménybe szál lí ta nák, ahol majd ki gyó gyít ják ba já -
ból. Az ope rá ban éne kel nek – ez a pri ori így van. Az
egész va lami na gyon lé nye ges do logra em lé kez tet,
tud ni il lik arra, hogy ész és szív össze függ egy más sal,
és arra, hogy a való sá got az éssze rûn túl ke res sük.
A mind nyá jun kat érintô fon tos kér dé se ket csak így vi -
tat hat juk meg: ha igyek szünk ezt az egé szet a maga
tel jes sé gé ben fel fogni. Az ál ta lá nos össze füg gé sek nél -
kül sem mi lyen rész té mát nem ért he tünk meg; és eh -
hez ki váló is kola az opera.

2.
Sze rin tem bûn a szín pad dal vissza élni, hi szen a

szín ház ôs régi múltra te kint vissza. Lé nye ges sze re pet
ját szott ci vi li zá ci ónk ki a la ku lá sá ban csa kúgy, mint ké -
sôbb az elsô, a gö rög vi rág kor meg szü le té sé nél. A sza -
bad pol gá ro kat egy sze rûen kö te lez ték szín házba já -
rásra, ami annyit je len tett, hogy né há nyan az ép pen
ak kor élô kor tár sak kö zül mond tak va la mit a töb bi ek -
nek, utána pe dig kö zö sen meg vi tat ták a lé nye ges kér -
dé se ket; a Per zsákban pél dául azt, hogy mi kép pen vi -
szo nyul nak a há bo rú hoz. Ez elô fel té tele volt az adott
tár sa da lom, a min den kori po lisz fel vi rág zá sá nak és
fenn ma ra dá sá nak. Ezért tar tom bûn nek, ha va la kik
csak ki áll nak a szín padra, és ott el da no lász gat nak, el -
sza kadva, füg get le nítve ma gu kat a zene szerzô üze ne -
té tôl, a da rab ban fel hangzó te ma ti ká tól. Az, ami ilyen -
kor végbe megy, vé le mé nyem sze rint por nog rá fia. Az
én sze mem ben ugyan is a por nog rá fia egé szen egy -
szerû do log: az em be rek fog nak egy rész le tet, pél dául
a sze xu a li tást, és el vá laszt ják az egész tôl. Ez tör té nik
olyan kor is, ami kor az opera hang je gyeit vá laszt ják el
az egész tôl, és már csak az szá mít, mi lyen per fek tül
énekli va laki a ma gas cét. A kö zön ség már csak ezért
jár ope rába: hogy bra vót ki ált son, vagy hogy ki fü tyülje
az éne kest. Szá momra ez vo ká lis por nog rá fia, és ese -
tünk ben, ami kor öt perc cel va gyunk a hu szon ne gye dik
óra elôtt, lét kér dés, ezért is be szé lek bûn rôl. A szín ház
és az opera tud ni il lik arra való, hogy kor ri gálja a tár sa -
dal mat; mind kettô em ber- és ér ték képzô in téz mény.
Csupa jó, szá munkra fon tos üze ne tet hor dozó da rab -
ról van szó. Én még egyet len iga zán rossz da rab bal
sem ta lál koz tam; csak rossz elô adá so kat is me rek.

3.
A szín ház cso dá la tos do log, mert életre kelt, éle tet

tá maszt fel. Egy-egy régi da rab ról, amely ezer éve áll a
köny ves pol con, azt se tud juk, él-e vagy már ha lott. Ott
áll mint csont váz, és ek kor jön egy em ber, aki ki ve szi,
és a da rab már ol va sás köz ben meg te lik élet tel, már -
mint az il letô em ber kép ze le té ben. Hi szen a szín ház
úgy szü le tik meg, hogy né hány em ber el ol vas, majd el -
ját szik egy da ra bot, és köz ben életre kelti. De mit je -
lent ez? Mi vel kel tik életre? Nos: a tu laj don éle tük kel.
Szín ház ak kor szü le tik, ha mi, akik ép pen most élünk
ezen a föl dön – má sok nem jö het nek szóba –, köl csö n -
ad juk egy-egy da rab nak a ma gunk éle tét. Ha egy
mû vész, egy éne kes az éle tét bo csátja a fi gura ren del -
ke zé sére, ének lés köz ben bele adja ta pasz ta la tait, szo -
ron gá sait, re mé nyeit. Ily mó don lép be a já tékba ön  -
mû kö dôen, fel tar tóz tat ha tat la nul a je len. Ezért vo nat -
ko zik a szín ház min dig a je lenre. Szín ház nem ak kor
szü le tik, ha a szö ve get ájult hó do lat tal betû hí ven re -
konst ru ál juk, noha egye sek ép pen ezt ne ve zik werk -
t reu, a mû höz hû sé ges tol má cso lás nak. Ez res ta u rá lás,
ez nek ro fí lia. És öt ven év múlva má sok él nek majd, és
ôk más fajta élet tel, más fajta él mé nya nyag gal, más fajta
ér zelmi ké pes sé gek kel stb. lel ke sí tik át ugya nezt a da -
ra bot. Gyö nyörû di a lek tika ez. Ezért a pri ori kép te len -
ség, ha va laki azt ál lítja: a da rab ak kor va ló sul meg a
leg tö ké le te seb ben, ha úgy visszük színre, ahogy az ôs -
be mu ta tón ját szot ták. És tény leg lé tez nek kri ti ku sok,
akik eb ben hisz nek, és ezt sze ret nék.

4.
Az ön ál lóan gon dol kodó és érzô em ber az én sze -

mem ben po li ti kum. Bár mi lyen jö vô beli ter ve ink van -
nak, hasz nál nunk kell kép ze le tün ket és gon dol ko dási
po ten ci á lun kat. Ezért a mai szín ház nak olyan struk tú -
rára van szük sége, amely nem tel jes és be fe je zett ön -
ma gá ban, mint az ins tant le ves por, ame lyet a csé szébe
szó rok, el ke ve rek egy kis víz zel, és az tán meg iszom.
Az ilyen le ves át fo lyik raj tam, semmi sem ta pad meg
be lôle. Disz kon ti nu i tást kell te rem te nem, mint egy rá -
kény sze rítve a né zôt, hogy maga rak jon össze va la mit.
És ha ez után si ke rül az egé szet meg ér teni, úgy ez a
nézô tel je sít mé nyé nek is kö szön hetô. Szá momra ez a
leg fon to sabb, mert ilyen kor a meg fe le lôen struk tu rált

Pe ter Kon witschny

Ele ven vagy holt szín ház

*A 2006-os Mis kolci Nem zet közi Opera fesz ti vá lon, amelyre a szö -
veg ké szült, a szerzô be teg sége mi att nem le he tett je len, de fon tos -
nak tartja, hogy el jus son a ma gyar ol va sók hoz. (A Szerk.)
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szín ház meg ta nít ben nün ket, hogy
sa ját fan tá zi án kat, gon do la ta in kat,
sze re tet kész sé gün ket, sôt akár a
gyû  lö le tün ket is, egy szó val le he tô -
sé ge ink tel jes tá rát latba vetve mi -
kép pen bán junk a ma gunk komp -
lex és komp li kált való sá gá val. És
ha ne tán va lami ide gen sze rût lá -
tunk, nem tart olyan soká, amíg
fel  fog juk.

5.
Tör té net fi lo zó fiai té zi se iben Wal  -

ter Ben ja min azt mondja: a tör té -
nel met visszá já ról kell ke félni. Ed -
dig a tör té nel met nagy részt olya -
nok ír ták, akik túl él ték az adott
há bo rút – vagy is a gyôz te sek. Ez
iga zán egy szerû. És ôket nem túl -
sá go san ér de kelte, hogy a tör té nel -
met az ál do za tok szem szö gé bôl
ír ják meg. Wal ter Ben ja min, aki
ké sôbb maga is „el tá vo lo dott”, fel  -
hívja a fi gyel met: az a fon tos, hogy

a tör té nel met és az egyes tör té ne -
te ket az ál do za tok szem szö gé bôl
ír juk meg. Wag ner, Verdi és Mo -
zart min dig az ál do za tok ol da lán
áll nak!

6.
Sze gôd jék a szín ház a fel vi lá go sí -

tás szol gá la tába? Ez csak ter mé sze -
tes! Az én sze mem ben az is aszo ci -
á lis, ha ezt az esélyt el sza laszt juk,
ha szín há zunkra nem bí zunk töb -
bé fon tos üze ne tet, ha nem hagy -
juk, hogy szó ra koz ta tó i parrá pi a co -
sít sa nak min ket. Ilyen kor a szín -

ház el veszti hi te les sé -
gét, és a ki ál tás is csak
for ma li tás lesz.

Ve gyük pél dául a
Par si falban a Grál-lo va -

go kat, te hát azt a tév hi tet, hogy a
férfi csak ak kor al kot hat ezen a
boly gón va lami meg ha tá ro zóan
fon to sat, ha a nôk tôl meg tar tóz tatja
ma gát. A kö vet ke zôk ben azt kell
meg mu tat nom, mi ért szen ved nek,
mi tôl es nek két ségbe ezek a fér fiak.

A Grál-lo va gok ze né jét a leg mé -
lyebb két ség be e sés járja át, amit
egyéb ként Le vine és Ka ra jan fel vé -
te lein nem érez tem, mert mind -
kettô egy órá val to vább tart, mint a
Bo u lez-féle. Ugyan az az opera,
csak ép pen hosszabb egy órá val!

Ilyen kor a hang zás egy szer csak
döntô szem ponttá lép elô – ami
az én fel fo gá som sze rint por nog rá -
fia. Érezni kell a gesz tust, ame lyet
Wag  ner e fér fi akra ru há zott, hogy
tud ni il lik té vesz mé jük zsá kut cába
so dorta ôket, ahon nan többé nem
tud ják ki ve re kedni ma gu kat. Ezek
a fér fiak né hány he ten ként ki nyit -
ják a szent ség tar tót. Hogy mi ért?
Mert ab ban van a po hár, a ke hely –
a Grál. De ere jük újra meg újra el -
fogy, és a vé gén egyi kük nek, a ki -
rály nak kell ki nyit nia az erek lye tar -
tót. Az tán odáig fa jul a hely zet,
hogy a ki rály sem haj landó erre,
mert ez zel csak meg hosszab bítja
szen ve dé seit; in kább meg hal. A kér  -
dés: tu laj don kép pen mi tör té nik
itt? A ki rály ki nyitja a szek rény két,
a zene döb be ne tes erôre kap, a fér -
fiak csak né zik a kely het, az tán a ki -
rály vissza te szi, be csukja az erek -
lye tar tót, és a lo va gok né hány hé tig
is mét ki tart hat nak. Iga zán üd vös
lenne meg ér teni, mire megy ki ez a
já ték, ahe lyett hogy csak az itt va ló -
ban fan tasz ti kus ze nét él vez nénk.
Itt tud ni il lik a kö vet kezô tör té nik:
ezek a fér fiak el foj tot tak ma guk ban
va la mit, ne ve ze te sen a má sik pó -
lus, értsd: a nô utáni vá gyat. Ki ta lál -
tak ma guk nak egy ide o ló giát: a nô
rossz do log, a tes tet el kell nyomni
stb. Ugyan ak kor azon ban ri tu á lé -
juk ban meg ôriz tek egy sze mer nyit

Stella Doufexis (Dorabella), Johannes Chum
(Ferrando), Michael Nagy (Guglielmo) és Maria
Bengtsson (Fiordiligi) Konwitschny Così fan 
tutte-rendezésében (Komische Oper, Berlin) 

Konwitschny-rendezés: 
Aeneas Karthagóban (Stuttgart) 
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eb bôl a vágy ból, lé vén a ke hely a
meg ter mé ke nyülô anyaöl szim bó -
luma. Ami kor ezt fel is mer tem, már
azt is tud tam, hogy ná lam nem
lesz erek lye tartó, ame lyet ki le het
nyitni, és amely ben a ser leg áll; a
Szû za nyá nak öl tö zött Kundry ba -
bo  názta meg va la mennyi ü ket, a
ne mi sé gé tôl per ver zül meg fosz tott
nôi meg mentô. Am for tas ki rály
egy el szá radt fát nyi tott meg, a nô
pe dig egy ele ven ga lamb tár sas ágá -
ban vo nult át a szín pa don. Az alsó
szin ten szo rongó Grál-lo va gok nem
pil lant hat ták meg, csak a ki rály le -
he tett oda fenn; a lo va gok pe dig
eszü ket vesz tett, meg szál lott nyo  -
mo rul tak ként sza lad gál tak alant,
mi köz ben a felsô szin ten a nô to va -

lej tett. E tör té nés, e kép se gít sé gé -
vel Wag ner üze nete ért he tôvé vált.
Ugyan ak kor lé nye ges nek tar tom,
hogy ne ítél kez zünk; ne mond juk,
hogy ezek itt rossz em be rek, akik -
nek el kell tûn niük a vi lág ról –
nem: té bo lyuk kal, té ve dé sük kel
együtt kell meg ér te nünk ôket, ak -
kor ta lán egy lé pés sel elôbbre jut -
ha tunk. Eb ben az ér te lem ben függ
össze az opera a fel vi lá go sí tás sal.

7.
Ez ok ból a szín há zak be zá rása

na gyon vesz élyes moz za nata kul tu -
rá lis éle tünk nek. A hely zet az, hogy
nem a mo zi ban, még ke vésbé a
tele ví zi ó ban vagy akár ol va sás köz -
ben, ha nem csak is a szín ház ban ta -
nul hat juk meg, ho gyan kom mu ni -

kál ha tunk el ide ge ne dés tôl men te -
sen – eb ben az in téz mény ben, ahol
elô adók és né zôk egya ránt je len
van nak, ahol a fo lya ma to kat nem a
tech nika se gít sé gé vel il lesz tik ösz -
sze, ahol ôs idôk óta naiv csoda -
szerû ség gel tör tén nek a dol gok.
Ha szín ház ban va gyunk, és va lami
gik szer csú szik be, ez jó vá te he tet -
len, de még is egyedi, semmi más -
sal össze nem té veszt hetô. Ép pen
ez a do log lé nyege. Ezért kell min -
dent el kö vet nünk, hogy akár még a
legp ro vin ci á li sabb szín ház is fenn -
ma rad jon.       

For dí totta: Szán tó Ju dit

Elsô opera él mé nyeim a frank furti
Gi e len–Ze he lein-kor szak elôadá sa i -
hoz kötôdnek. Ne u en fels és Berg -
haus ren de zé sei le bi lin csel tek,
min de ne kelôtt azon ban a nézôtér
fe  szült ség gel tel jes, elu ta sí tás és
lel ke se dés kö zött in ga dozó lég kö -
ré nek volt kö szön hetô, hogy az
Ope rát ele ven és erôs emo ci o ná lis
töl tetû haj lék ként is mer tem meg.
Csak késôbb esz mél tem rá, hogy
merô vé let len ségbôl a ra di ká lis ze -
nés szín ház meg szü le té sé nél vol -
tam je len. Most új ból fel hang zik a
kö ve te lés, mi sze rint a fi a tal kö zön -
ség nek „ön ma gá ban”, in terp re tá -
ciós túl zá sok nél kül kell meg is -

mer ked nie az ope rá val. Ez azon -
ban té vút.

Opera „ön ma gá ban” nem lé te zik
sem szín pa di lag, sem ze ne i leg. Lé -
te zik holt anyag, amely szub jek tí -
ven életre kelt hetô. Werkt reue sem
lé te zik, hat árok sem lé tez nek, leg -
föl jebb a köz re mû ködôk (ren de -
zô/kar mes ter/éne ke sek) ké pes sé -
geibôl nem futja rá, hogy a da rab
tit ká ból és éle te re jébôl va la mit át -
ad ja nak. A leg több opera cse lek mé -
nye „ön ma gá ban” iz gal mas, bru tá -
lis és sok koló. Az in terp re tá lás ha -
tá ra i ról te hát fö lös le ges vi tat kozni,
ha csak azt nem ál lít juk, hogy a
nézôszámra való te kin tet tel a ren -

dezôknek meg kell sze lí dí te niük a
da ra bok vi ru lens rob ba nó e re jét.   

Én az úgy ne ve zett ren dezôi szín -
ház prob lé má ját egé szen más szin -
ten élem meg. A re per toár örök-
ké egy forma klasszi ku sait rendre
agyon nyúz zák. A dara bo kat túl
gyak ran vi szik színre, mi ál tal fel is -
mer hetôvé vál nak a ren dezôi meg -
kö ze lí tés ha son ló sá gai. A ren dezôi
szín ház re ceptje újra meg újra be -
vá lik: ve gyünk egy régi da ra bot, ad -
junk hozzá új szerû lá tás mó dot, és
lét re jön az a pi kán san csik landó
ha tás, ame lyet a ha lott nak hitt em -
ber kelt, ha egy szer csak fel áll és
járni kezd.

Claus Guth

Ta nul junk meg 
cso dál kozni

kon zer va tív óhaj, amely az ope ra ren de zést a mû höz való hû ség hez, a Werkt re u é hoz kötné, té vútra
visz. Az in terp re tá ci ó ban nin cse nek hat árok – csak az in terp re tá lók ké pes sé gei egyenlôtle nek. 

Ezt ál lítja Claus Guth, az 1964-ben szü le tett ren dezô, aki a Bay re uthi Ün nepi Já té ko kon A bolygó hol lan dit
vitte színre, és a 2006-os Salz burgi Ün nepi Já té ko kon Mo zart Fi ga ró já val, va la mint a Zaïde/Adama-pro jekt -
tel volt je len.
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