
 SZABADPOLC 

UDO B E R M B A C H

A JÖVŐ OPERÁJA
EGY POLITOLÓGUS MEGJEGYZÉSEI

képp szándékolatlan megszületésével mindenkit
azon nyomban mélységes zavarba ejtett: a hall-
gatókat csakúgy, mint a műfaj esztétáit, az
előállítókat csakúgy, mint az akkor még feudális
szponzorokat. Az opera története jórészt félreér-
tések története, nem utolsósorban azért, mert az
opera mindenkor egyszersmind reagált is arra a
társadalmi környezetre, amelyben keletkezett,
amelyben játszották, ünnepelték vagy időnként
támadták. Az opera története egy válságokon át
kiérlelt műfaj története, hiszen minden válságon
túl és minden megjövendölt pusztulás és elma-
rasztaló esztétikai ítélet ellenére mindmáig fenn-
maradt, mindent egybevetve nem is rossz álla-
potban. Ha hiszünk a statisztikáknak, Németor-
szágban évente még mindig többen látogatják az
opera-előadásokat, mint az ország valamennyi
labdarúgó-stadionját.

Mármost a társadalom - és ezt senki sem óhaj-
taná komolyan vitatni - az utóbbi évtizedek során jó
néhány alapvető területen drasztikusan megvál-
tozott, és néhány ilyen változás közvetve vagy köz-
vetlenül a művészetet és ezáltal az operát is érinti.
A címszavak közismertek. Hogy a pénzzel kezdjük:
a piacok globalizálódása döntő mértékben
korlátozta a nemzeti kormányok pénzügyi
szuverenitását.

A Siegfried harmadik felvonásának díszlete

azaz a nemzetközileg szervezett termelés és a
nemzetközi szinten fellépő tőke ellenében a pénz-
ügyi és adópolitika befolyásolási eszközként való
felhasználása korlátok közé szorul. Ez pedig azt
jelenti, hogy miközben a kormányok már nem
dönthetnek autonóm módon a maguk adópoliti-
kájáról, az elosztása irányuló igények viszont
fennmaradnak; így tehát pénzszűke keletkezik,
méghozzá beláthatatIan időre. Politikai tekintet-
ben a régi nemzetállamok folyamatban lévő
európaizálódása nagymértékben csorbította a
kormányok hatalmát, minthogy napjainkban a
legtöbb törvényt már nem nemzeti igények, hanem
európai előírások és programok szabják meg.
Ehhez járul, hogy a gyorsan fejlődő új médiumok -
egy ugyan-csak világméretű folyamat keretében -
alapvető változást hoztak a hallási és látási
szokásokban. A világ vizualizálódása és a
kommunikáció individualizálódása olyan
fejlemények, amelyek meghatározó módon
hatnak ki a modern társadalmak önképére,
valamint a fiatal nemzedékek szocializálódására
s nevelésére, s még az idősebb nemzedékek
magatartási stílusait is jelentős mértékben
befolyásolják. A modern társadalmak fejlődését
olyan pluralizálódási folyamatként foghatjuk fel,
amelyben az életmód- és magatartásbeli stílusok
merőben eltérő módon differenciálódnak, s
amelyben már nincsenek kötelező érvényű,
normatív mércék.

Megváltozott keretfeltételek

Mindebből - röviden s vázlatosan összefoglalva
- a keretfeltételek olyan módosulása következik,
amely a mai operára és operajátszásra is kihat.

Az üzenet drámaian hangzik. Intendánsok,
akiknek az a dolguk, hogy operákat adassanak
elő, már évek óta dicséretes rend-
szerességgel és a végső igazságokhoz illő
modorban adjáktudtunkra, hogy az opera halott, és
az, hogy még játsszák, csoda, sőt talán félreértés.
Boulez azóta kiüresedett diktuma óta, miszerint az
operaházakat igazából fel kéne robbantani, az
opera beígért, ám aztán mégiscsak elmaradt
halálának valamennyi variánsát végig-zongorázták.
Az embernek olykor az a benyomása, hogy az
önreflexív szerénység nyilvánosan megkövetelt
gesztusává vált kitartón hangoztat-ni: a műfaj
halála küszöbön áll. Akinek pedig még ez sem tűnik
elég radikálisnak, avagy éppenséggel immár túl
konvencionálisnak érzi, az - mint Gerard Mortier
(lásd Opernwelt 1995. aug.) - töprengő pózban
felteszi magának a kérdést: egyáltalán szükséges-
e, hogy az opera fennmaradjon, elvégre már
századok óta létezik, márpedig a földi dolgok -
önként adódik a következtetés - így vagy úgy mind
végesek. Kivételek még az intendánsok között is
akadnak, a remény olyan hordozói, mint Götz
Friedrich, Peter Jonas vagy Alexander Pereira,
akik nem hagyják magukat megbolondítani. és
hisznek abban, amit csinál-nak, és amiért nem épp
szűkmarkúan meg is fizetik őket. A kasszandrai
gesztus azonban gyakran Goedefroynak, a
nemzetközi Ford konszern ama bizonyos hajdani
csúcsmenedzserének korábbi fellépéseire
emlékeztet; az illető tudniillik évekkel ezelőtt
többször is kijelentette, hogy az autó voltaképpen
halott, s a jövő a gyaloglásé meg a kerékpározásé.

Nehogy félreértés támadjon: az önreflexió és az
önmagunkban való kételkedés mindig helyén-való,
mint ahogy az opera válságát sem kívánom vitatni.
No de ez a válság már legalább négyszáz éve tart.
Aki valamelyest is eligazodik ennek a mind közül
legigényesebb műfajnak a történeté-ben, tudja,
hogy az opera maga is válságtermék: a XVI.
századi firenzei köztársaság politikai-társadalmi
válságából született, egyszersmind rögtön újabb,
immár esztétikai válságokat szülve. Egyszer csak
megjelent Monteverdivel, és volta-
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éppúgy elmehet egy dzsesszhangversenyre, har-
madnap pedig az operába, anélkül, hogy úgy
érezné, egzisztenciális értelemben kötődik a
mindenkori pop-, dzsessz- vagy operai miliőhöz.
A szerepeket sokféleképpen lehet megélni, és
azok, akik egy-egy meghatározott miliőben él-
nek, soha nem határozzák meg egyszer s min-
denkorra az adott miliőhöz való tartozásukat. Ez
a tény szolgál magyarázatul arra is - már ha a
rendelkezésre álló kevés számú empirikus vizs-
gálatnak hitelt adhatunk -, hogy miért nem ho-
mogén, hanem nyitott és változó az operalátoga-
tók társadalmi struktúrája, miért látogatja az ope-
ra-előadásokat úgyszólván valamennyi társadal-
mi réteg.

Az olyan társadalom azonban, amely önmagát
különböző szociokulturális élményvilágok háló-
zataként értelmezi, többé nem részesíthet külön-
leges kiváltságokban egyes sajátos kultúrákat -
és ez az érem másik oldala. Az ilyen társadalom-
ban a rock a kamarahangverseny, a film a televí-
zió, a dzsessz a szimfonikus zene, a musical az
opera mellett áll - merőben függetlenül attól a
mindenkor támasztott esztétikai igénytől, amellyel
az egyes kulturális területek önmagukat a többitől

T

pénzszűke és a politikai cselekvés szabadságá-
ak korlátozottsága csakúgy befolyásolja egy-
gy opera műsortervezését, mint a potenciális

átogatók magatartási stílusainak átalakulása. A
allási és látási szokások individualizálódása
zükségképp kihat az előadás recepciójára is, az
letmód- és magatartásbeli stílusok pluralizáló-
ása pedig felfüggeszti a közös és kötelező érvé-
yű esztétikai kritériumokat, ami ismét csak
ihat a régi művek reprodukálására és az újak
omponálására. A társadalmi és politikai viszo-
yoknak ezzel az „új áttekinthetetlenségével"
Jürgen Habermas) kell megbirkóznia az operá-
ak, illetve az operában tevékenykedő intendán-
ok, rendezők, tervezők, énekesek és énekesnők
soportjának, mindenekelőtt pedig a közönség-
ek is, amelynek számára estéről estére termel-
e k - és ez idáig meglepő módon elég jól meg is
irkóztak vele. Erre utal már maga az a tény is,
ogy nemcsak az operaházak átlagos látogatott-
ága megfelelő, hanem gombamód szaporodnak
z operafesztiválok is, a növekvő munkanélküli-
ég és a műveltség eszményére épülő korábbi
ársadalom állítólagos színvonalesése ellenére
s. Hiába, a kultúra, bármilyen formát öltsön,

égiscsak alapvető emberi szükséglet marad.
Mindazonáltal felteendő persze a kérdés:
iképpen értékeljük a keretfeltételek
egváltozásából adódó következményeket, és

gaz-e, hogy ez a változás valóban az operának a
úszas évek óta folyamatosan felidézett
usztulásához vezet? Bár a prognosztizáló
egállapítások terén a leg-

nagyobb óvatosság indokolt, talán mégis meg-
kockáztatható néhány olyan állítás, amely leg-
alább részben válaszol a fenti kérdésre.

Itt van először is az a számos következmény-
nyel terhes tény, miszerint a modern társadalmak
többé nem értelmezhetők és írhatók le egységes
alakulatként, s nem fejlesztenek ki minden osz-
tályt és réteget átfogó identitást, ezzel szemben
természetükből adódóan nagyszámú és sokrétű
értékorientáció, magatartási minta, életterv stb.
létezik bennük, valamint nagyszámú olyan cso-
port, amely tökéletesen eltérő, sőt egymásnak
gyakran ellentmondó elképzelések szerint alakít-
ja ki a maga felfogását és életvitelét, anélkül,
hogy emiatt harcosan versengenének egymás-
sal, vagy fellépnének egymással szemben. Sok-
kal inkább megélnek egymás mellett, kölcsönö-
sen tolerálják egymást, és ezáltal mindegyikük
megteremti a maga „miliőjét", amely specifikus
és egymástól élesen megkülönböztethető élet-
szférák keretéül szolgál. Gerhard Schulze szo-
ciológus szerint néhány év óta olyan „élménytár-
sadalom" alakult ki, amelyen belül egyidejűleg a
szociális és kulturális önmeghatározás legkülön-
félébb formái állnak fenn anélkül, hogy a
miliőspecifikus kommunikáció ezekkel együtt járó
formái társadalmilag meghatározott hordozó-
csoportokhoz kötődnének. Ez azonban annyit
jelent, hogy érvényét vesztette az a korábban
uralkodó elképzelés, miszerint bizonyos megha-
tározott társadalmi réteghez meghatározott kul-
turális önképet kellene társítani -tehát a polgár-
sághoz az operát. A miliők társadalmi összetétele
ugyan nem tetszőleges, ám széles értelemben
mégiscsak nyitottak és ezáltal társadalmilag is
átjárhatók. Aki popkoncerten vesz részt, másnap

elhatárolják. Ez az igény egyéni értelmezés
kérdése, mert ennyire strukturált és töredezett
társadalomban kötelező esztétikai mércék
számára nincs többé hely, s ezt akár fájlaljuk,
akár nem, a tény tény marad. Ilyen körülmények
között csak egyetlen mérce érvényes még: a
konkurenciáé. Itt azonban mindenki verseng
mindenkiért, nem valamilyen meghatározható
célcsoportért, hanem minden egyes személyért,
aki ma ilyen, holnap amolyan szükségletét elégíti
ki a kultúra piacán. Amin Richard Wagner már
százötven évvel ezelőtt felháborodva botránko-
zott meg, hogy tudniillik a polgári társadalomban
a művészet áru lett, az mára soha nem sejtett
mértékben bekövetkezett, és ennek során lerom-
bolta a művészet fogalmának határait, megfosz-
totta a maga pontos társadalmi és esztétikai
meghatározottságától.

A művészet mint áru

Ám éppen ebben a fejlődésben -amely a klasszi-
kus művészetfelfogásnak szükségképp mélysé-
gesen ellenére van - rejlik az opera fennmaradá-
sának egyik nagy esélye. Mert az ilyen mértékben
strukturált társadalom, amely a művészetet többé
nem kívánja önkényesen meghatározni, mert erre
már nem is képes - ebből ered a művészet-
kritikus viszonylagos hatástalansága is -, vala-
mely műfaj létéről vagy nemlétéről sem igen
hozhat többé végérvényes ítéleteket. E társadal-
mon belül az operának viszonylag biztos törzs-
hely jut, és ez a törzshely, mivel már nem csupán

risztán és Izolda
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a „kiművelt polgárság" bársony bevonatával kér-
kedhet, társadalmilag elég jól ki van párnázva,
ezért aztán nem is fenyegeti valódi egzisztenciális
veszély - hacsak politikai okból el nem zárják
előtte a finánccsapot. Ez azonban nem megy
olyan egyszerűen abban a helyzetben, amelyben
az opera fogyasztókörének társadalmi rétege-
zettsége az egész társadalmat reprezentálja, s
ezáltal választási szempontból nagyon is haté-
kony. Az ilyen eljárás amellett gazdaságilag is
értelmetlen lenne, mivel az operaüzem közvetett
rentabilitása, amint az köztudott, számos további
gazdasági ágazatnak, például a szálloda- és ven-
déglátóiparnak, némely esetben - például a
nagyszámú fesztivál esetében - pedig egy-egy
körzet egész turisztikai infrastruktúrájának for-
galmát és bevételét is hatékonyan előmozdítja.

Az opera életben maradásának tétele mellett
szól egy további megfontolás is: társadalmunk
múzeumosodási irányzata, amelyet Hermann
Lübbe filozófus már évekkel ezelőtt érvényesen
megfigyelt. Olyan korban élünk, amelyben a szó
szoros értelmében minden múzeumra érdemes-

A nürnbergi mesterdalnokok második fel-
vonása

nek számít. Nemcsak klasszikus művészeti ter-
mékeket őriznek meg, hanem mindennapi vilá-
gokat is a maguk minden kellékével egyetemben.
A múzeumfalutól a városrész- és miliővéde-
lemig, a földművelési eszközöktől a pár éves
traktorig, az ipari géptől az eggyel korábbi nem-
zedék számítógépéig, a munkáskultúrától a pol-
gári életstílusig - egyszerűen nem létezik olyas-
mi, amit időközben ne lehetne múzeumban meg-
tekinteni, és ami kitérhetne a múzeumosodási
divat elől. Olyan társadalomban élünk, amelynek
információs és újítási sebessége minden törté-
nelmi előzményt elhomályosít, de amely, ellen-
tételezés-képpen, szemmel láthatóan mindent
megőrzésre méltónak ítél, mivel másként aligha
érezhetné biztonságban a maga történelmét. Ami
ma a fejlődés legújabb szenzációjának számít,
holnapra már roncstelepre érett - és pontosan ez
okból emlékezésre és megőrzésre méltó. A
társadalmaknak szükségük van az ilyen emlékek-
re, ment tudniok kell, honnan jönnek, hogy leg-
alább megközelítően meghatározhassák, hová
mennek. Az opera azonban természetesen mú-
zeum is, emlékek valóságos kozmosza. Benne
századok önképe él tovább, nemzedékek alap-
vető vágyai és reményei, fájdalma és utópiszti-
kus látomásai tükröződnek.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy minden
úgy jó és úgy maradhat fenn, ahogy van, és
semmi nem szoruI változtatásra. Triviális, de
igaz: változásokra mindig szükség van, még ha
alkalmanként a hagyomány és a konvenció
megőrzése is haladásnak tekinthető, és az álta-
lános változtatási tébolyhoz mérve éppen ebben
rejlik a voltaképpeni változás. De mivel a társa-
dalmak változnak, kényszerűen velük változik az
opera is.

Ezt teszi persze már régóta, mellesleg rendkí-
vül figyelemreméltó eredményekkel. Már pusztán
az úgynevezett zenés színháznak a húszas évek
óta felállítható mérlege is izgalmasan ered-
ményes; és az opera fejlődésének elmúlt húsz
éve mutatta meg igazán, mire képes a modern
operarendezés, és micsoda színházi szempont-
ból is döntő jelentőségű teljesítmények születtek
- bizonyára ez is lényeges indoka annak, hogy
annyi színházi rendező fordult és fordul továbbra
is az opera felé.

Tehát minden úgy van jól, ahogy van? Igen is,
nem is. Igen annyian, amennyiben a rendezői
stílusok ma megfigyelhető sokrétűsége máris
olyan széles esztétikai kínálatot nyújt, amelynél
dúsabb alig képzelhető el. Akinek kedve - és
persze pénze is - van hozzá, a maga totalitásá-
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Parsifal (a képek a Bayreuthi Ünnepi Játékok
1996-os előadásairól készültek)

ban, különféle arculatainak teljességében élheti
meg az operát, a hagyományos-realista előadási
stílustól az avantgárd provokációig. A gyakorlat
már rég megválaszolta és elintézte az állandóan
vitatott kérdést, hogy vajon az operának milyen
mértékben kell befogadnia a fejlődés új vívmá-
nyait: több művész, köztük Erich Wonder abszt-
raháló színpadképétől az audiovizuális média
Suzan Pitt általi bevonásáig, a Felsenstein-iskola
szereplőközpontú realista, pszichológiai módsze-
rétől Robert Wilson stilizált antikommunikatív
koncepciójáig a színpadi teatralizálás minden
elképzelhető változatával találkozhatunk. Mint
ahogy időközben a társadalomban is jószerével
minden lehetségessé vált, az operai gyakorlat-
ban is a posztmodern sokrétűség széles skálája
bontakozik ki, amely a műeszme fogalmát mar-
ginális előadási kísérletek elavult eszközévé sor-
vasztotta.

Mindezt azonban nem kell feltétlenül úgy ér-
tékelnünk, mint a sokat szidott - és természete-
sen ugyancsak előforduló - rendezői önkény
kifejezését és eredményét avagy a díszletterve-

zőknek és operai szcenikusoknak az anyagba
való beleszerelmesedését; éppígy felfoghatjuk a
társadalom pluralizálódási tapasztalata követke-
zetes transzponálásának, amely az operát a maga
múzeumi mivoltában kísérleti tereppé avatta
mind a kétségbeesett hagyományőrzők, mind a
radikális avantgardisták számára. Az opera ugyanis
éppen e tekintetben sokkal határozottabban és kifi-
nomultabban reagált a társadalmi átalakulás fen-
tebb jelzett tendenciáira, mint ahogy azt többnyire
feltételezik, igenis felszívta és transzponálta a
modern társadalmakban végbement
változásokat. Akár még az esztétikai konvenciók
párthíveinek sűrű és harsány pfujolása is olyan
mély egzisztenciális elkötelezettséget mutat
szenvedélyük tárgya iránt, hogy a társadalom más
fontos intézményei - például az egyetem, amely
már régóta nem talál ily kifejezőerejű
védelmezőkre - csak irigységet táplál-hatnak a
műfaj iránt.

Megszervezni a rajongókat

Lelkes híveinek és bajnokainak e potenciálját az
opera több tekintetben az eddiginél még jobban
kihasználhatná. Abban a társadalomban, ahol az
élet valamennyi területének számítógépesítése

egyszersmind az individualizálódás és az elma-
gányosodás irányzatához is vezet, az operának-
mint a kultúra minden nyilvános megnyilatkozá-
sának - kifelé is értékesítenie kell a maga leg-
erősebb tőkéjét: a közösségben élvezett nagy-
szabású érzelmek specifikus élményét, továbbá -
és ez nagyon fontos - „meg kell szerveznie" a
maga miliőjét, éppen úgy, ahogy ezt a labdarúgó-
egyesületek teszik; például operaboltok révén,
amelyekben a legkülönbözőbb, a helyi opera
logójával ellátott tárgyakat juttatják el a környék-
beli operarajongók klubjához; operatalálkozókkal,
ahol éppen az operasztárok internacio-
nalizálódásának korában újfajta azonosulás jöhet
létre a saját operaházzal, mondjuk, a ház törté-
netének feldolgozása, az új előadások próbáin
való részvétel, énekesekkel való találkozások,
speciális műismertetések és más hasonló mód-
szerek révén. Mindez túlmutatna a többnyire már
létező baráti és pártfogói körökön, amelyek java-
részt csak a pénzerős szponzorokat tömörítik és
zártságra hajlamosak. Egy demokratikusan fel-
épített társadalomban az opera számára is döntő,
hogy széles körű hatást gyakoroljon erre a társa-
dalomra, bizonyságot tegyen a maga demokrati-
kus lehorgonyzottságáról, ez pedig annyit tesz,
hogy a „fan"-ek táborát célzottan kell megszer-
veznie.



 SZABADPOLC

Populisztikusan leszűkített
politikafelfogás

El kell azonban gondolkodni azon is, hogy egy
demokratikusan felépített társadalomban miként
erősítheti és tökéletesítheti önmagáról nyújtott ké-
pét az opera a politikusok körében is. A feladat nem
mondható egyszerűnek, tekintettel arra, hogy az
elmúlt években a politikai elitek minősége és kom-
petenciája egyértelműen hanyatlott. Sajnos meg
kell állapítani, hogy a politikai utánpótlás toborzási
mechanizmusai már hosszabb idő óta nem működ-
nek olyan pozitív módon, ahogyan azt a hetvenes
évek közepéig tapasztalhattuk. Ma - egyes
kivételektől eltekintve - olyan politikusnemzedé-
kekkel van dolgunk, amelyek szocializációjuk, vala-
mint kizárólag a pártok belső szelekciója által meg-
határozott pályafutásuk következtében általában
már nem a politikának, hanem a politikából élnek
(Max Weber), és ezért a politika erősen redukált,
populista módon leszűkített felfogására hajlanak. E
politikustípussal az opera létjogosultságát csak ak-
kor lehetne sikerrel megértetni, ha egyfelől nyilván-
valóvá válnék a műfaj ,,miliő"-kapcsolatrendszeré-
nek társadalmilag adekvát volta, másfelől az
operának a társadalom reprezentálására való
képességét - amely mindig is sajátja volt - kifelé is
érvényesíteni lehetne. Az opera többek között azt
is jelenti, hogy a sikerült előadásokból áradó
társadalmi és érzelmi integrációs erőt a politika
terére is átvigyük, és az operai est
társadalmiesemény-szerűségéből hosszú távú
túlélési tőkét kovácsoljunk. Ez a lehetőség
természetesen elsikkad, ha egyes feszti-
válintendánsok, mint például Gérard Montier nyil-
vánosan előadják, hogy nekik szenvedést okoznak
saját produkcióik, és inkább színházba, moziba
járnak vagy könyvhöz nyúlnak; az opera minden-
napjaitól való önironikus elhatárolódás e stílusának
finom szarkazmusára a politikusok minden bi-
zonnyal kevéssé fogékonyak, ellenkezőleg, inkább
arra hajlanak, hogy készpénznek vegyék.

Az opera sikeres önérvényesítése azt jelenti,
hogy offenzív módon tudatossá tegye a társadalom
előtt a műfaj teljes sokrétűségét és változatosságát,
a maga ellentmondásosságával egyetemben. A ze-
nés színháznak önmaga és a nézők előtt is tisztáznia
kell mind a saját, mind az idegen helyzeti adottsá-
gokat, az eltérő látásmódokat csakúgy, mint a re-
cepció elütő lehetőségeit, az éppen műsoron lévő
művek érzékileg átélhető tolmácsolásának vala-
mennyi változatát - ám egyszersmind feltétlenül az
olyan művekét is, amelyek nem tantoznak az egyre
szűkülő repertoár törzsanyagához. Ugyanakkor a
zenés színháznak szórakoztatnia is kell, tekintettel
kell lennie arra, hogy szükség van olyan estékre és
produkciókra is, amelyek esetében a színtiszta ki-
kapcsolódás, a zenei tökély kiváltotta öröm éppoly
jogosult, mint a szövevényes problematizálástól
való tartózkodás.

A médiatársadalomban az egyes médiumok, így
az opera léte és fennmaradási esélye is döntő mér-
tékben azon múlik, hogy miként mutatják be magu-
kat maguk a médiumok médiaszinten a nyilvános-
ság előtt, hogy kit és mit képviselnek. Az opera,
illetve hivatásos alkotói csakúgy, mint szenvedélyes
fogyasztói többnyire túlságosan defenzív módon
érvelnek, s egy olyan zántkörű nyilvánosságnak
adják elő a létjogosultságuk mellett szóló érveket,
amelynek tagjai előtt ezek az érvek már régóta
ismeretesek. Hogy néhány példát is mondjunk:
tökéletesen igaz, hogy létezik az operára is
kiterjedő kulturális megbízatás, és hogy társa-
dalmunkban a kultúrának a közösségi élet szer-
ves alkotórészévé kellene válnia - ám ki az, aki
ebben komolyan kételkednék, és vajon melyik
politikust serkenti ez az érvelés több pénz fel-
szabadítására? Helytálló az az utalás is, miszerint
a művészet a társadalmi változások tekintetében
szeizmográfszerű szereppel bír, és mint-egy előre
figyelmeztet az eljövendő társadalmi
fejleményekre - ám a szünet nélkül zajló közvé-
lemény-kutatások korában ki szorul rá igazán erre
az adottságra? Meglehet továbbá, hogy az alkotó
művészek számára egyedül irányadó esztétikai
mércék kitartó hangoztatása megfelel a művekkel
szembeni hűség parancsának - de vajon
meggyőzőnek és cselekvésük szempontjából
meghatározónak tekintik-e az opera szub-
vencionálói is?

Egész sor olyan operaesztétikai érv létezik,
amely éppoly helytálló, mint amennyire hatásta-
lan, mivelhogy politikai téren demokratikusan,
szociális téren pedig miliőspecifikusan beren-
dezett társadalmakban a politikusok, a többi
miliőre hivatkozva, mindenkor relativizálni ké-
pesek a szektorvonatkozású érveléseket, sőt bi-
zonyos mértékig ez is a kötelességük. A kultúra,
mindenekelőtt az operakultúra e tekintetben
ugyanúgy jár, mint a politika általában: mindenki
beleszólásra alkalmasnak hiszi magát, és minél
csekélyebb a saját tapasztalata, annál hango-
sabban követeli a döntésben való részvételt. Az
ezzel kapcsolatos siránkozás éppolytisztességes
intellektuális szemszögből, mint amilyen hatástalan
politikailag.

A médiademokratikusan szervezett társadalmak
ilyetén gondolkodását csak a saját médium
professzionalizálásával lehet kivédeni, egyfelől a
sajtó- és PR-munka területén -ahogyan erre egyes
operaházak kezdeményezései máris utalnak -,
másfelől talán azáltal is, hogy a nyilvános kultúra
különféle ágazatai offenzív módon összefognak, és
ily módon teszik nyilvánvalóvá, hogy a kulturális
intézmények egyszersmind működési helyük gaz-
daságában is kiemelkedően fontos tényezők. A po-
litikussal, aki maga még soha nem járt operában,
és a műfajt csupán az üzemelési költség szempont-
jából nézi, és még inkább a vitatkozó és a cselekvést
döntő mértékben meghatározó nyilvánossággal vi-

lágosan meg kell értetni, hogy e helyi gazdasági
tényezők fennmaradása megköveteli az operahá-
zak kielégítő pénzügyi ellátását is, éppen helyi
vagy regionális infrastrukturális jelentőségükre
való tekintettel. Mindez pedig az opera legsajátabb
érdekeit szolgálja, mivel esztétikai követel-
ményeket támasztani és megvalósítani csak meg-
felelő gazdasági keretfeltételek között lehetséges.
Hogy a célszerű offenzív stratégiák pontosan
milye-nek legyenek, azt persze nem könnyű
megmondani, minthogy a válasz az adott opera
mindenkori helyi vagy regionális feltételein múlik.

Nem kérdéses, hogy az opera fennmarad, még-
hozzá sok tekintetben változatlan formában. Termé-
szetesen a jövőben is sokat elmélkednek és vitáznak
majd arról, hogy kell-e a művekkel és az előadókkal
szemben új esztétikai követelményeket támasztani.
Előreláthatóan rendszeresen visszatér majd - ép-
pen a zenés színház elevenségét bizonyítva - az
igény a műfaj átütő erejű megújítására, a színházak
térbeli adottságainak átalakítására, a színházi üze-
melés szervezeti átstrukturálására, az opera elő-
állítói és fogyasztói közötti dialógus elmélyítésére
stb., stb. Az opera normális helyzetéhez tartozik,
hogy mindig is veszélyeztetve volt, és éppen ebből
a veszélyeztetettségből hozta létre legnagyobb tel-
jesítményeit és sikereit. Biztosak lehetünk benne,
hogy ez a jövőben is így marad.
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indul a Klotildligeti Drámaiskolában, ahova
azokat az érettségizett jelentkezőket várják,
akik nem átallják magukat az írás mellett
csepűrágóként is kipróbálni, hiszen Kristóf
Péter, az iskola vezetője szerint a jó dráma
mindig színházközelben születik. Tehát az
európai színház- és drámatörténet mellett a
résztvevők tanulmányozhatják a főbb dra-
maturgiai rendszereket, rendezői stílusokat,
mindeközben írnak - elsősorban drámákat.
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