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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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Én ma gam is el len té tes ha tá sok közt in ga do zom.
En gem is lel ke sít a fel adat, hogy az is mert nek té te le -
zett anya gok ban soha nem sej tett tek to ni kus ré te ge ket
tár jak fel. A szín padi ese mé nyek ré vén friss lég áram -
lat járja át az ál landó per me te zéstôl el du gult hal ló já ra -
ta in kat: nem csak a szem, de a fül is ki nyí lik. Ez az „au -
di tív rob ba nás” gyak ran csak úgy jön létre, ha az adott
zene fel színi tar tal má tól ma xi má li san el tá vo lo dunk.
A Fi ga ró ban pél dául a kó rus be vo nu lá sá nak nagy sza -
bású mu zsi kája meg rázó ta nul mánnyá vál hat egy pár
ma gá nyos sá gá ról – és még is… ezek a vi zu á lis amp li tú -
dó in ga do zá sok, ame lyek min dig a rög zí tett ze nei for -
má hoz való vi szo nyuk ban nyil vá nul nak meg, ön ma -
guk ban nem elég sé ge sek ah hoz, hogy a ze nés szín há -
zat a je len ki fe je zési for má ja ként le gi ti mál ják.

Ha a ren dezôi szín ház min dig ugyan azok hoz a tár -
gyak hoz súr ló dik, úgy fenn áll a ve szély, hogy ho va to -
vább el nyûvôdik, és ön maga kli sé jévé vá lik. Ép pen
Wag ner rel kap cso lat ban érzi ma gát a ren dezô mind in -
kább olyan sark ku ta tó nak, aki már nem ta lál he lyet
a jég ben, ahová le szúr hatná a zász la ját. Hi ába gya nít -
juk azon ban, hogy a ren dezôi szín ház mód sze reibôl
elôbb-utóbb ki fogy a szufla – ha lá lo san vesz élyes
len ne, ha ebbôl a pers pek tí vá ból ha mis kö vet kez te té -
se ket von nánk le. Visszaút nem lé te zik – a csa lóka
idill nek már senki sem hinne, és semmi ér telme, hogy

„a zene ál tal ki tû zött” ál lí tó la gos hat árok kal bir kóz zunk.
Hogy vissza ta lál jak a frank furti ôs-ze nésszín ház ban

fel gyor sult szív do bo gá som hoz, ku ta tá sa i mat két irány -
ban foly ta tom. Elôször is arra tö rek szem, hogy kér dé -
sessé te gyem azt, ami ál lí tó lag érint he tet len: tud ni il lik
a ze nei mû egy sé gét. Ez pél dául az zal jár, hogy egy tör -
té nelmi ope rai al ko tást ki sza ba dít sak ere deti össze füg -
gé sei kö zül, és má sutt hor go nyoz zak le. A bá zeli szín -
ház ban (A lát ha tat lan or szág, Henry Pur cell és Hel mut
Oeh ring ze né jé vel), a mi nap pe dig a Salz burgi Ün nepi
Já té ko kon (a Mo zart és Chaya Czer no win ze né jé vel ké -
szült Zaïde/Ada má ban) meg kí sé rel tem, hogy egy kor -
társ zene szerzôvel együtt mû ködve már a zene szint jén
is fe szült sé get te remt sek egy tör té nelmi al ko tás ban.
A ren dezô, a ter vezô és a zene szerzô az elsô lé péstôl
kezdve kö zö sen ter ve zik meg a ze nei vi lá gok össze üt -
kö zé sét vagy egy másba fo nó dá sát. Ilyen kor a leg fel -
tûnôbb fej le mény az az új szerû hal ló szervi él mény
lesz, ame lyet ép pen ezek a kont rasz tok hív nak elô
kény sze rítô erôvel, és amely egya ránt gaz da gítja a tör -
té nelmi, va la mint a kor társi ze nét. Im már nem a ren -
dezô vi zu á lis in terp re tá ci ója vá lik köz ponti él ménnyé,
ha nem azok a fel is me ré sek és rob ba ná sok, me lyek az
idôbeli ug rá sok kö vet kez té ben a kö zön ség tu da tá ban
jön nek létre. Ezek ben a pro jek tek ben si ke rült fel fe dez -
nem a szín házba já rás ere deti fo gal má nak csí rá ját:
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a cso dál ko zás fo gal mát, ab ban az ér te lem ben, aho -
gyan egy má sik vi lág gal való ta lál ko zás nak örü lünk. Itt
ugyan is már nem a ma dívó, szín te len-szag ta lan re -
per to á rél ményrôl van szó („Na lás suk, ho gyan ad ják
ma a da ra bot”), ha nem olyan él ményrôl, amely nek
semmi köze a be gya ko rolt re cep ciós ri tu á lé hoz.

Fur csa mó don eb ben a ku ta tás ban ép pen a ki adók
akar nak kor lá tozni. Ami kor Mün chen ben nem ré gi -
ben egy ope rettpro jektre ké szül tem, rend kí vül ag -
resszí ven til tot ták meg, hogy egyes ze ne szá mo kat fel -
hasz nál jak anél kül, hogy az egész ope ret tet elôad nám.
Sze rin tem el ké pesztô, hogy ép pen e mû faj amúgy is
kér dé ses élet ben ma ra dási esé lyeit így el ba ri ká doz zák.  

A má sik út sze rin tem ab ban áll, hogy az ed di gi nél
me ré szeb ben vi gyünk színre új al ko tá so kat. Ha azt
akar juk, hogy az ilyen mû vek kö rül szen ved élyes és
ter mé keny vita bon ta koz zék ki, lé nye ge sen gyak rab -
ban kell ôsbe mu ta tó kat tar tani. A kor társi és a tör té -
nelmi da ra bok elôadá sá nak kont rasztja ma nap ság
meg le hetôsen gro teszk; az opera tör té ne té ben ez a vi -
szony még soha nem volt ilyen arány ta lan. A ze nés
szín házra jel lemzô „mul ti me di a li tást”, amely zene,
szó és kép egy másba il lesz ke dé sébôl fa kad, par la gon
he ver te tik, ho lott egy mul ti me di á lis kor szak mo dern
ki fe je zési for má jává vál hatna.

A pró zai szín ház si ke re sen ol dotta meg, hogy a telt

há zak elôtt zajló ôsbe mu ta tók is mét az ér deklôdés kö -
zép pont jába ke rül je nek. Jó ma gam ezért tar tom a szín -
házi évad csúcs pont já nak a mün cheni Kam mers pi ele
Drá ma í rói Nap jait. Itt há rom na pon át szá mos olyan
ôsbe mu ta tót tar ta nak, me lyek szín padi elôadá sát rö vid
idôn be lül, a leg egy sze rûbb esz kö zök kel hoz ták tetô
alá. Az ered mé nyek bá mu la to sak, és köz vet le nül
szembe sí tik a nézôt a leg ma ibb je len nel.

Az opera üzem per sze ne héz ke sebb, de ta lán nem
ár tana, ha a zene szerzôk és az opera há zak na gyobb
ér deklôdést tanú sí ta ná nak a „váz la tok” iránt, és az új
for mák ke re sé sé hez meg nyer nék szö vet sé ges nek a né -
zô ket is. Az éva don ként leg föl jebb egy szem alibi ôsbe -
mu   tató óva tos életre pum pá lása nem gyôzi meg kény   -
sze rítô erôvel a nyil vá nos sá got ar ról, hogy az ope rát a
je len mû fa já nak te kintse. Nosz tal gi ku san ol va som az
opera tör té ne té ben, hogy a min den kori zene szerzôi
stí lu sok párt hí vei mi lyen el ke se re det ten csa táz  tak egy -
más sal. Az ope rá hoz való egész vi szo nyunk, va la mint
a ren dezôi szín ház kö rül dúló ak tu á lis vita a ha gya téki
gond no kok ádáz és meg cson to so dott dis pu tá jára em -
lé kez tet. 

Die Zeit, 2006. ok tó ber 26.
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