
 OPERAVÁLTOZATOK 

- Hogyan áll a terve, hogy operát komponál?
Valaha arról voltszó, hogy Jean Genet írná a
librettót, majd Genet halála után Bernard-Marie
Koltès-t említették...

 Még ez a terv is teljesen kialakulatlan.
Persze azért töprengek rajta. Ha megvalósul,
annak előfeltétele, hogy Patrice Chéreau
rendezze, és az egész eleve színházi
szempontból épüljön fel; ez a folyamat nézetem
szerint a legtöbb mai operakísérletből kimarad.

 Vajon ezért buknak meg? Manapság
gyakran hallani, hogy már senki nem szerez ope-
rát. Ez tévedés, nagyon is sok opera születik,
csak épp legtöbbjük a bemutató másnapján már
feledésbe is merül, egyébként függetlenül attól,
hogy hagyományos vagy modern esztétikát
követ-e. Ön mivel magyarázza ezt a közös
sorsot?
 Azzal, hogy a komponisták nem gondolják

végig művüket színházi aspektusból. Érdeklődé-
sük retrospektív jellegű; közülük nagyon keve-
sen követték figyelemmel a színház fejlődését -
arra a fejlődésre gondolok, amely a színház nagy
megújítóihoz fűződik. Amellett a mélyreható ze-
nei megújulás is elmarad; a közönség érzi, hogy
kópiákról van szó, és inkább megmarad az ere-
detiknél, azaz a nagy repertoárnál. Másfelől, ha
csak a zene újszerű, akkor a színjáték sántít.
Nem elég elővenni valamilyen modern szöveget,
egy Beckettet vagy egy lonescót, és aztán rá-
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kenni a zenét. A színházi zenét a színházi szer-
kezettel együtt kell végiggondolni. Itt van a Wag-
ner példája: rögtön feltűnt nekem, hogy ő egy-
szerre, egyidejűleg gondolta végig a színházi
vonatkozásokat és a drámai zene igényeit.
 Ön eszményi esetben miképpen építene

fel egy operai évadot?
 Úgy, mint egy hangversenyévadot: a mű-

sor egyharmada bemutatókból vagy viszonylag
új művekből tevődne össze - a kamaraterem
megfelelő rugalmasságot biztosítana a bemuta-
tókhoz, anélkül, hogy második zenekarra is
szükség lenne -, és a másik kétharmad kerülne
ki a nagy repertoárból. Csakhogy a nagy reperto-
ár korlátozott, amiből csak sorozatok összeállí-
tásával lehet kitörni, ahogy azt a Châtelet-beli
Théâtre Musical Populaire olyan bölcsen teszi:

Az opera világa halott. Eltekintve egy-egy elszórt
vállalkozástól (például Händel Messiásának
Achim Freyer-féle fantasztikus látomásától a
Deutsche Operben) az NSZK operaházaiban ki-
etlen rutin uralkodik. Mondanivalójuk elfogyott. A
német operaházak nem segítettek színpadra új,
tehetséges nemzedéket, nem neveltek maguk-
nak bíráló hajlandóságú utánpótlást, és ma in-
kább aggok házához hasonlítanak, semmint
eleven művészi kísérletek színhelyéhez.
Maroknyi elhasznált rutinié osztozik a
rendeléseken, a friss tehetségnek semmi
esélye. Micsoda szegénységi bizonyítvány egy
gazdag államnak, ha a legtehetségesebb
rendezők - akik mind vagy szín-házi rendezők,
vagy díszlettervezők voltak - odahaza nem
kívánatosak, és külföldre kényszerülnek, ahol
aztán világra szóló sikereket aratnak: Peter
Stein Cardiffban (Verdi Otellójával), Luc Bondy
a Cosi fan tuttéval és Karl-Ernst Herrmann a
Titusszal, a Don Giovannival, a Traviatával a
brüsszeli Állami Operaházban. ők, akárcsak
Ruth Berghaus, Hans Neuenfels, Adolf Dresen
vagy Jürgen Flimm mind a színházban

sorozat a fiatal Verdi operáiból, Rossini-sorozat
stb. Érdekes lehetne, ha több szezonra elosztva
bemutatnák Mozart valamennyi operáját, aztán
a végén egy szezon alatt az összeeset. Ma már
nem lehet összehangolatlanul, egymástól füg-
getlen dolgokat csinálni.

Istenem, de megmozdulnának a dolgok, ha én
művészeti vezető lennék! Lennének koncertek,
szólóestek, összehangolva az operaműsorral; a
modulálható teremben műhelyek alakulnának ki
a bemutatók körül; minimális külsőségekkel be
lehetne mutatni például Schubert- vagy Schu-
mann-operák részleteit, olyan műveket, amelye-
ket nem érdemes a maguk egészében előadni;
operai „felolvasóesteket" lehetne rendezni
(zongorakísérettel, ha nincs hangszerelés),
amelyek egyetlen estén jogos érdeklődést
elégítenének ki, anélkül, hogy hatalmas
előadási költségekbe kelljen bonyolódni...
Örökké a „grandiózust" megcélozni: ez az opera
világának csöppet sem bocsánatos bűne. A
rugalmasság hiányzik ebből a világból, s ez
sokkal inkább képzelőerő és energia kérdése,
semmint a pénzé.
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tanulták meg, miképpen kell emberi lényekkel -
nem pedig éneklő szobrokkal - bánni; és egy-
egy vállalkozás erejéig ők törik meg az opera
szomorú hétköznapjait. Ilyenkor aztán a
félálomban vegetáló bérlettulajdonosok
kellemetlenül vannak meglepve, s így a
kísérletek csak alibiül szolgálnak az igazgatók
számára, akik már régóta csak a kasszát nézik,
nem pedig a művészetet.

Christoph von Dohnányit, a karmestert és in-
tendánst, aki a nyolcvanas évek elején rövid ide-
ig megpróbált valamit Hamburgban, elkergették
- még a zenekar éléről is. Hiába írt elő vér-
átömlesztést a szklerotikus háznak, ez nem volt
kívánatos. Senki sem óhajtotta, hogy felrázzák
letargiájából, amelyért különben busásan megfi-
zetik. Hát nem elég, hogy a nézőtér tele van, és a
plakátokon csupa nagy név tündököl? Kit érde-
kel, hogyan viselkednek ezek a nagy nevek a
színpadon - hogy milyen állapotban van a
hangjuk a sok interkontinentális repülőút köze-
pette, és hogy a sebtiben felhevített gégék
(emberekről már nem is merünk beszélni) jól
érzik-e
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