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Az Opernwelt - a némileg pragmatikusabb
és ízlésítéleteiben valamivel megbízha-
tóbb angol Opera mellett a legrangosabb
(s nem mindig hátrányosan ideologikus
és tendenciózus) operai szaklap - 1995.
augusztusi számában két olyan interjút is közölt,
amely meglehetősen szélsőséges véleményt fo-
galmazott meg az operaműfaj és -játszás időről
időre heves vitákat kiváltó helyzetével és pers-
pektívájával kapcsolatban. Gerard Mortier, a
Salzburgi Ünnepi Játékok művészeti igazgatója
ezt mondta: „Ha az opera nem mutatja meg, hogy
korunk közönsége számára van még mondani-
valója, nem fog életben maradni. Nem is volna
baj, elvégre ötszáz évig létezett. Ötvenéves va-
gyok, és huszonöt éve vagyok a szakmában, s
halmozódó tapasztalataim mindinkább kétséget
ébresztenek bennem, hogy az opera médiumával
egyáltalán tudok-e még valamit közölni. S már
egy cseppet sem vagyok biztos benne, hogy az
operának egyáltalán életben kell maradnia.
Ahogy a nagy házak túlnyomó részében most
művelik, azt mondanám: nem. [...] inkább szín-
házba, moziba megyek (nagy filmbolond va-
gyok), vagy könyvet olvasok. Amikor átfutom az
operai lapokat, újra meg újra megállapítom, hogy
a tárgyalt előadások kilencven százaléka egy
cseppet sem érdekel. Unatkozom vagy szenve-
dek - nemcsak azokon, amelyeket mások csinál-
nak, hanem még a saját előadásainkon is." Há-
rom oldallal utána pedig Michael Gielentől, az új

zene jelentős (alkotó és interpretátor) képvise-
lőjétől, a Frankfurti Opera 80-as évekbeli nagy
évtizedének egyik főszereplőjétől olvashatjuk a
következőket: „Az operának mint művészi formá-
nak nincs jövője. Az opera a legtágabb értelem-
ben vett polgári korszakot fejezi ki, amelynek
erős egyéniségek adták meg a jellegét. A színpa-
don is ilyen egyéniségeket akartak látni; nagy,
tragikus, elbukó vagy diadalmas hősöket. Ennek
vége - a régi vágású Literaturoper kimúlt. Ezzel
szemben a Musiktheater olyan új formáinak adok
esélyt, mint amilyet Luigi Nono próbált meg
létrehozni az Al gran soléval. Jürgen Flimm ezt
Frankfurtban kongeniálisan ültette át színpadi
akciókra."

Bármilyen radikálisak is ezek a megnyilatko-
zások, nem tartalmaznak elég újdonságot ahhoz,
hogy érdemes lett volna felmelegíteni miattuk a
már réges-rég rutinszerűvé vált operavitát. Csak-
hogy Németországban történt valami, ami a kul-
túrát világszerte sújtó gazdasági és politikai re-
cessziót az opera szempontjából kritikus pontra
juttatta, s ezzel kiélezte és mégiscsak nyilvános
üggyé tette a műfaj legitimációs válságát: az
1996-os adótörvény a külföldön élő művészek
adóját tizenötről huszonöt százalékra emelte, to-
vábbá minden művész, aki akár csak egyetlen
próbán is részt vesz fellépése előtt, adózás szem-
pontjából állandó alkalmazottnak tekintendő, és
ötvenhárom százalék levonással kell számolnia.
Ha az operaházak ilyen feltételek mellett meg
akarják tartani külföldi művészeiket - s a német
operaházaknál működő művészeknek mintegy a
hetven százaléka külföldi! -, a gázsikat a csilla

gos égig kell emelniük, amire nyilvánvalóan nem
képesek. A financiálisan sarokba szorított szak-
ma ebben a helyzetben mégiscsak megszólalt: az
Opernwelt 1996 elején három hónapot-számot
szánt A Musiktheater holnap: merre? minek?
mivel? című vitára, de öt lett belőle. Sorrendben
a következők mondták el a véleményüket: Götz
Friedrich (intendáns, Deutsche Oper, Berlin),
Peter Jonas (intendáns, Bajor Állami Operaház,
München), Peter Ruzicka (intendáns, Hamburgi
Állami Operaház), Udo Zimmermann (intendáns,
Lipcsei Operaház), Alexander Pereira (intendáns,
Zürichi Operaház), Günter Krámer (intendáns,
Kölni Operaház), Klaus Zehelein (igazgató és
fődramaturg, Frankfurti Operaház), Udo
Bermbach (politológus, Hamburgi Egyetem), Ioan
Holender (igazgató, Bécsi Állami Operaház),
Pierre Audi (igazgató, Nederlandse Opera, Ams-
terdam), August Everding (a Német Színházi
Egyesület elnöke), s mintegy az utolsó szó jogán
újra Gerard Mortier. A vita - az ilyesfajta vitákkal
alighanem szükségképpen együtt járó hordalék
mellett - a z operaműfaj és -játszás mai helyzeté-
nek fontos problémáit exponálja és taglalja, olya-
nokat, amelyek nagyon is érdemesek a magyar
szakma figyelmére, mert vagy máris aktuális
problémái, vagy rövidesen azok lesznek. S nem
utolsósorban érdemes lenne a hazai szakma fi-
gyelmére a vita módja és színvonala is: hogy
mennyivel tárgyszerűbb, érdemibb, intellektuáli-
san mennyivel felkészültebb, fegyelmezettebb és
igényesebb, mint a nálunk szokásos hasonló
típusú viták. De bármilyen tanulságos is ez a vita
az opera szempontjából, itt és most érdemes
inkább azokra a mozzanataira felfigyelni, ame-
lyek impulzusokat adhatnak általában a színház-
kultúrá(nk)ról való gondolkodás számára. Udo
Bermbach írása például megérdemelné, hogy
mintaszerűnek tekintsük.

Bermbach 1938-ban született Berlinben. Ger-
manisztikát, történelmet, politikai tudományokat
és nemzetközi jogot tanult a marburgi és a
heidelbergi egyetemen. 1966-ban doktorált. 1971
óta a politikai tudományok professzora a
hamburgi egyetemen. Néhány éve a zenei
életben is figyelmet keltett Wagnerről szóló
publikációival: A Gesamtkunstwerk rögeszméje,
Richard Wagner politikai-esztétikai utópiája cí-
mű könyve (Fischer TB Verlag) régóta standard
műnek számít. Hozzászólása az operavitához az
Opernwelt 1996. áprilisi számában jelent meg.

Aligha van ma valaki, aki ha ad magára, ne
vallaná, sőt vélné magát a kultúra (s ezen belül a
színházkultúra) tekintetében pluralistának. De ki
az, aki elvi (csak deklarált vagy tényleg hitt)
pluralizmusát következetesen tudná érvényesíte-
ni gyakorlati gondolkodásában, értékeléseiben,
állásfoglalásaiban? Ki az, aki a maga ízlésének,
értékválasztásának, felfogásának többé-kevésbé
kidolgozott képviselete mellett nem csupán meg-
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engedi másfélék jogosultságát is, anélkül, hogy
érzékenységet tanúsítana az általuk felismert
problémák iránt? Ki az, aki nem hangoztatja,
hogy a dolgok mennyire bonyolultak, valójában
azonban ne a maga érzés- és látásmódjának
egyszerűsítő sematikája szerint kezelné őket,
nemhogy szellemi energiát nem fordítva, de fel
sem figyelve olyan vonatkozásokra, amelyek a
dolgok összefüggéseinek tényleges átfogásához
elengedhetetlenül szükségesek volnának? Udo
Bermbach olyan példáját adja a valóban pluralis-
ta gondolkodásnak, amilyennek ebben az opera-
vitában nincsen párja; de „itt és most" fontosabb:
amilyen a mi színházkultúránkban ismeretlen.

Még azzal a - voltaképpen már triviálisnak
számító - kiindulópontjával találhat nálunk a leg-
inkább egyetértésre, hogy a modern társadalom
életmód- és magatartásbeli stílusok, azaz kultúra
tekintetében plurális, s már nincsenek kötelező
érvényű, normatív mércék, tehát kötelező érvé-
nyű esztétikai kritériumok sem. De az általános,
elvi egyetértést követő lépések során bennünk
hamarosan működni kezd a fent jelzett mecha-
nizmus, amelyben a megengedő elfogadás
annyit jelent, hogy másnak meg van engedve
olyan problémákra és összefüggésekre is fi-
gyelni, amelyek bennünket nem érdekelnek.
Bermbach több problémára és összefüggésre is
felhívja a figyelmet, melyek iránt a színházzal
valamilyen kapcsolatban álló szakmák elitjeinek -
ha lehet így mondani - „színházi fundamenta-
lizmusa" nálunk teljesen érzéketlen.

Ilyen például a modern társadalom múzeu-
mosodási irányzata. Egy olyan színházkultúrá-
ban, amelyben „a színház nem múzeum" lózung-
ja az egyik legfőbb ütőkártyának számít, már a
téma megpendítése is agyrémnek hathat. Pedig
Bermbach nem szimpla konzervativizmusból be-
szél, hanem mély történelmi-szociálpszichológiai
elemzést ad: „Olyan társadalomban élünk,
amelynek információs és újítási sebessége min-
den történelmi előzményt elhomályosít, de
amely, ellentételezés-képpen, szemmel láthatóan
mindent megőrzésre méltónak ítél, mivel más-
ként aligha érezhetné biztonságban a maga tör-
ténelmét. Ami ma a fejlődés legújabb szenzáció-
jának számít, holnapra már roncstelepre érett -
és pontosan ez okból emlékezésre és meg-
őrzésre méltó. A társadalmaknak szükségük van
az ilyen emlékekre, mert tudniok kell, honnan
jönnek, hogy legalább megközelítően meghatá-
rozhassák, hová mennek. Az opera azonban mú-
zeum is, emlékek valóságos kozmosza. Benne
századok önképe él tovább, nemzedékek alap-
vető vágyai és reményei, fájdalma és utópiszti-
kus látomásai tükröződnek. [...] alkalmanként a
hagyomány és a konvenció megőrzése is hala-
dásnak tekinthető, és az általános változtatási
tébolyhoz mérve éppen ebben rejlik a voltakép-
peni változás." A konzervatívok alighanem öröm-

mel kapaszkodnak bele az efféle gondolatokba -
de ki az, aki a nem konzervatív oldalon végig meri
gondolni ezt a problémát és összefüggést, még-
pedig nemcsak az opera, hanem általában a szín-
házkultúra vonatkozásában?

Vagy: az élet valamennyi területén bekö-
vetkező individualizálódás és elmagányosodás
közepette a színház legerősebb tőkéjének számít
a közösségben élvezett nagyszabású érzelmek
specifikus élménye, mégpedig nemcsak az elő-
adáson, hanem egész miliőjének dimenziójában.
Ezért, s a színház internacionalizálódása miatt is,
különös értékre tehet szert az újfajta azonosulás
a sajátszínházzal. „Egy demokratikusan felépített
társadalomban az opera [s általában a színház!]
számára is döntő, hogy széles körű hatást gya-
koroljon erre a társadalomra, bizonyságot te-
gyen a maga demokratikus lehorgonyzottságá-
ról, ez pedig annyit tesz, hogy a »fun«-ek táborát
célzottan kell megszerveznie." A színház radiká-
lisan egzisztenciális érvényű esztétikumát mérv-
adónak tartó értékrend, a társulati forma leérté-
kelése, a „saját színház élményének kiölése ko-
rában ki az, aki előtt teljes súlyosságában meg-
jelenne ez a probléma es összefüggés, s az
élet-filozófiailag releváns esztétikai
teljesítménynél is alapvetőbbnek gondolná
magának a kultúrának a működését, a kultúra
kis köreinek organikusságát?

Bermbach írása ahhoz is hozzásegíthet, hogy
jobban megértsük a politika és a kultúra
feltűnően feszültté vált viszonyát, illetve hogy a
kulturális elit jobban megértse a maga szerepét

ebben a viszonyban. Az operavitában Günter
Krámer rendező, kölni operaintendáns így rea-
gált Mortier végletes operakritikájára: „Nagyon
kedvelem Mortier-t, szellemesnek tartom, és a
szemtelenségét is pompásnak találom; csak ép-
pen az ilyen megnyilatkozások már kárt okozhat-
nak - mert a politikusok még komolyan veszik
őket. Hiszen csak alibire vadásznak, amikor
rémségeiket elkövetik." Mortier a végszavában
visszatért a problémára, és igen figyelemre
méltó dolgokat mondott: „Számunkra magától
értetődő a művészet és a kultúra, s
előmozdításuk. De a politikusok többsége
számára nem az. Éppen ez a probléma. A
legtöbb politikus mintha elfelejtette volna az
európai demokrácia egyik legnagyobb
vívmányát: hogy tudniillik azoknak, akik
kormányoznak, gondoskodniuk kell arról, hogy a
népnek lehetősége legyen részesedni a
kultúrából. Ez volt az egyik legfontosabb dolog,
amit a francia forradalom kivívott. De ebben a
vonatkozásban a politikusok ma mintha inkább
abszolutisztikusan gondolkodnának, s az volna a
jeligéjük: a művészet azoknak a kegyéből él, akik
kormányoznak. Csakhogy ez nem kegy, hanem
kutya kötelességük! Ráadásul a mi pénzünket
osztják el.

Ennyiben a mostani helyzet több mint kétszáz
évvel vet vissza bennünket - azzal a különbség-
gel, hogy a nagy abszolutisták sokkal jobban
értettek a művészethez, mint akik most kormá-
nyoznak. Borisz Jelrcin merőben abszolutisztiku-
san viselkedett a Bolsoj-kérdésben - csak sajnos
nem tud balettozni, mint XIV. Lajos.

[...] Szavazni inkább a Zöldekre szavazok, de
ami a kultúrát illeti, á Zöldek gyakran rémisztően
művészietlenek, olyan ostobán proletárosak,
hogy teljesen meg tudom érteni Günter Krámer
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A walkür harmadik felvonása

érveit. Sokan egy rosszul értelmezett 68-as
hagyományból jönnek. Magam is a 68-as
generációból való vagyok, de ez nem
akadályoz meg abban, hogy sok kortársamnak
a szemére vessem: a »magaskultúráról«
alkotott fogalmuk csak közhelyeken alapul. Ha
egyszer vennék a fáradságot, hogy megnézzék,
mit képes közvetíteni az opera, micsoda
belátásokat, micsoda tudatosságot, micsoda
érzékenységet. De nincs rá idejük. Jó
barátságban vagyok néhány politikussal, és
látom, mekkora stresszben él-nek. Egy
cseppet sem irigylem őket ezért a munkáért.
De fel kellene hagyniuk azzal, hogy a kultúrát
függeléknek tekintsék, utolsó napi-rendi
pontnak. Legalább annyira okosnak kel-lene
lenniük, hogy felismerjék, művészileg hol
történik valami és hol nem. Az mégsem fordul-
hatna elő, hogy egy operaház jövője az illeté-
kes politikus kompetenciájától függjön.

Egy fiatal belga szocialista mondta nekem
egyszer: »Bocsásson meg, hogy olyan keve-
set értek a kultúrához; de hát egy politikus-
állat vagyok.« Azt válaszoltam: »Ha tényleg az
volna, akkor értene hozzá valamit.«" Mortier
fejtegetésében nagyon elgondolkoztató a mai

politikus-derékhad 68-as hátterének megvilá-
gítása. Úgy tűnik, 68 igazi konzekvenciája, az
első olyan generációnak a történelmi szerepe,
amelyik radikálisan szakított a polgári kultúra
hagyományával, csak most válik igazán sors-
döntővé a kultúra számára. Bermbach igen
fontos adalékokat szolgáltat ehhez a politikus-
típushoz. De még fontosabbak azok az észre-
vételek, amelyeket a kulturális elit defenzív
viselkedéséről és érveléséről-taktikájáról
mond. Kíméletlen pontossággal fogalmazza
meg, hogy a kulturális elit objektíve rossz hely-
zetben van: „Egész sor olyan [...] esztétikai érv
létezik, amely éppoly helytálló, mint amennyi-
re hatástalan, mivelhogy politikai téren de-
mokratikusan, szociális téren pedig miliő-
specifikusan berendezett társadalmakban a
politikusok, a többi miliőre hivatkozva, min-
denkor relativizálni képesek a szektorvonatko-
zású érveléseket, sőt bizonyos mértékig ez is a
kötelességük." De mintha Bermbach sem
gondolná egészen végig a - nevezzük meg! -
posztmodern szituációt. A kulturális elit
ugyanis szubjektíve is rossz helyzetben, tud-
ni i l l ik legitimációs válságban van. A hagyo-
mányos - univerzalisztikus és a kultúra ha-
tárain túl is közvetlenül hasznos - értelmiségi
szerep kritikájának és megtagadásának,

az autonóm kultúra keretei közé való vissza-
húzódás meghirdetésének reális üzenetét
mintha csak a politikusok értették volna meg
teljes mélységében és vették volna igazán
komolyan - hogyha az értelmiségnek, a kul-
túrának nincsen a kultúra keretein túl köz-
vetlen haszna, akkor ugyan miért kellene e
kereteken kívülről olyan sokat áldozni rájuk? A
posztmodern értelmiség, kulturális elit hol
öngyötrő, hol álszerény pátosza mögül most
kezd kisötétleni az a verem, amelyet magának
ásott. Arra a módra, ahogy a maga hagyomá-
nyos szerepétől nap nap után elhatárolódik,
ugyanaz érvényes, amit Bermbach mond Mor-
tier-nak az opera mindennapjaitól való ön-
ironikus elhatárolódásáról: „Finom szarkaz-
musára a politikusok minden bizonnyal kevéssé
fogékonyak, ellenkezőleg, inkább arra hajlanak,
hogy készpénznek vegyék." Csakhogy a defenzí-
va vagy hatásos offenzíva alternatívájában való
választás nem pusztán elhatározás, taktika
kérdése.

Udo Bermbach írása a pluralizmusnak nem
terméketlen relativizmusát, hanem termékeny
szempontgazdagságát demonstrálja. A magyar
színházi publicisztikából nézve, amelyre inkább a
csőlátás a jellemző, ezért tekinthető mintasze-
rűnek.


