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O P E R A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

Sven Friedrich

Rendezôi színház 
az operaszínpadon

hhoz, hogy az elôadás érthetô és értelmezhetô
üzeneteket hordozzon, mindenekelôtt önma-

gában kell összefüggônek és megalapozottnak lennie,
és ugyanez várható el színpad és zene viszonyától is.
Ha alkotórészei disszonánsak, és egymáshoz képest
ellentmondásosak, úgy a formai és tartalmi egység hi-
ánya növeli a hatás csökkenésének, valamint a félreér-
téseknek a kockázatát. A szöveget és a zenét a partitú-
ra rögzíti, ha tehát ezeken a pontokon beavatkozunk
(eltekintve az értelmes húzásoktól, amelyek az átme-
netek esetében megakadályozzák a töréseket), lerom-
bolnánk a játékszöveg belsô szerkezetét. A színpadnak
alkalmazkodnia kell a zenei tartalomhoz és kifejezés-
hez. Mint ahogy a zenei frázisnak az operában sze-
mantikus funkciója van, és mint érzelmi kifejezés egy-
ben gesztusértékû is, éppily fontos, hogy a színpadi
gesztus indulat, mozgás, színpadkép, kellékek, világí-
tás tekintetében zeneivé váljék, és jelentéssel bírjon.
Ehhez egyáltalán nem szükséges, hogy a zene üzene-
tét a színpad megduplázza – sokkal inkább az üzenet
vizuális kiegészítésérôl van szó. Ugyanakkor azonban a
színpad kialakítását a zenei mondanivaló és a zenei ki-
fejezés határozza meg. Itt is érvényes tehát a „prima la
musica, dopo le parole” jelszó hagyományos értelmezése. 

Vszevolod Mejerhold, aki hevesen síkraszállt a ren-
dezés autonómiájáért, ám ugyanakkor a nézôt már
1907-ben az író, a rendezô és a színészek mellett a
színház „negyedik alkotójaként” fogadtatta el, még a
prózai színház vonatkozásában is megállapította, hogy
súlyos hibát követ el az a rendezô, aki nincs tekintettel
a nézôre, továbbá kiállt amellett, hogy a rendezô elsô-
sorban muzsikus legyen, azaz az elôadásnak alkalmaz-
kodnia kell a zenei szabályokhoz és törvényszerûsé-
gekhez; és ennek következtében „egy el jö vendô szín-
házi egyetem rendezôi tanszakán fô tantárgyként”
természetesen zenét kell oktatni. Ha ez a követelmény
még a prózai színház területén is érvényességre tart-
hat igényt, mennyivel érvényesebb az operában!

Adolphe Appia írja Die Inszenierung (A rendezés)
címû könyvében:

„Az elôadás felôl nézve a zenei intenzitás azt jelenti,
hogy valamennyi elem fölött a zene uralkodik, és azokat a
drámai kifejezés szükségszerûségeinek megfelelôen csopor-
tosítja; következésképpen az elôadásnak olyan rugal-
massá kell válnia, hogy zokszó nélkül vesse alá magát
a zene követelményeinek.”

Az operarendezés alapelve tehát – hogy Nietzschét
idézzük – nem lehet más, mint hogy „a zene szelle-
mébôl megszülessék a tragédia”. Ehhez a feladathoz a
rendezônek mint „bábának” jelentékeny mesterségbe-
li tudásra van szüksége, amely kategorikusan külön-
bözik a prózai színház rendezôjének felkészültségétôl.
A partitúra adottságai a rendezôi cselekvés tekinteté-
ben sokkal szûkebb koordináta-rendszert igényelnek,
mint amilyenre a prózai drámához szükség van. Egyes
elszigetelt szerzôi utasításoktól eltekintve a prózai drá-
ma szövege nem szabja meg, milyen gyorsan vagy las-
san, hangosan vagy halkan, miféle hangsúlyokkal és
indulatokkal kell elôadni; a prózai színház tehát sokkal
nagyobb alkotói szabadságot biztosít, mint az opera.
Emellett az operában sokkal több, egymástól merôben
különbözô jelet és kifejezési formát kell összehangol-
ni és szinkronba hozni: a karmester dolga, hogy ezt a
munkát mind a zenekaron belül, mind a zenekar és az
ének kölcsönhatása terén elvégezze, míg a szöveg és a
dallam, a mimika és a gesztus összehangolása az éne-
kes színészekre vár, a mozgást, a járásokat, a cselekvé-
seket és az optikai összhatásokat pedig a rendezô és a
díszlettervezô koordinálja a szöveggel és a zenével. Így
például egy kórustablóhoz, amelyben szólisták is részt
vesznek, és kivált ha ez a rész még zenei szempontból
is nehéz, a legmagasabb fokú, koncentrált összehan-
golási munkára van szükség, nehogy a jelenet már
pusztán a technika szintjén is irányíthatatlanná váljék.
Ilyenkor nem sok helye marad a rendezôi szabadság-
nak, és mindenképpen kevesebb, mint a prózai szín-
házban. Ha nem vagyunk tekintettel „az opera sajátos
koreográfiájára, vagy azt éppenséggel megtagadva úgy
teszünk, mintha az opera zenés-dalos színdarab volna,
úgy a zenét, amely eredetileg nem más, mint a dráma
lelke, akusztikus háttérré fokozzuk le, és ezzel meg-
fosztjuk lényegi jelentésének és hatásának dimenzió-
jától, azaz végsô soron megsemmisítjük az opera tek-
tonikáját és mechanikáját”.

Mindeközben az opera egyik problémája a repertoár
rendkívüli korlátozottságában rejlik. Megint csak el-
lentétben a prózai színházzal, ahol folyamatosan új,
attraktív színdarabok íródnak, az opera a legmesz-
szebbmenôkig arra kényszerül, hogy újra meg újra
egy viszonylag szûk és zárt történelmi kánont re pro -
dukáljon. A mûfaj minden jel szerint legalábbis a má-
sodik világháború óta – kevés kivételtôl eltekintve – el-
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vesztette szerzôit, akik inkább az üzleties és ezért a tö-
megízlést megcélzó musical területére tették át szék-
helyüket. A kortársi opera egyidejûleg merô insider-
diskurzussá vált, amely alig nyújt a mûfaj számára
esztétikai impulzusokat, s ha mégis, korántsem kielé-
gítô mennyiségben. Ezért nem tekinthetô véletlennek,
ha az operaházak szunnyadó történelmi tipológiák-
hoz, illetve azok spontán újjáélesztéséhez folyamod-
nak, amint ez például a barokk operák jelenlegi rene-
szánszában megfigyelhetô.

Az opera-elôadás esztétikáját mindig is befolyásolta
az a nyomás, melyet a progresszívebb színházesztéti-
ka az esztétikai újítások érdekében kifejtett. Ezt a nyo-
mást tovább erôsítette az éppen idôszerû, szenzációér-
tékû újdonságok vonzása, azzal a céllal, hogy a mûfaj
a nyilvános média harsány és rikító diskurzusaiban is
hallasson magáról. Az operarendezés tendencia jel-
legû esztétikai elmaradottsága talán azzal is összefügg,
hogy a szakmát nem tekintik önálló, specifikus képzé-
si követelményeket támasztó mesterségbeli diszciplí-
nának. August Everding már évekkel ezelôtt felismer-
te ezt, és hogy az áramlattal szembeszegüljön, Mün-
c henben kísérletképpen „operarendezés” néven
spe ci fikus tanszakot hozott létre. Általában azonban
elmondható, hogy – néhány kivételtôl ismét eltekintve
– az operarendezés területén mutatkozó mûvészi-
mesterségbeli vákuum szívó hatást gyakorolt a kör-
nyezetre, és a kívánatos újító impulzusokat a színházi
rendezéstôl, a festészettôl, az irodalomtól vagy a film-
tôl szerezte be. 

Egyes „Werktreue”-apologéták fennen hirdetett köve-
telményeivel ellentétben az operarendezés természe-
tesen nem egyértelmû konvencionális ikonográfiai

sab lonok reprodukálásával. A kanonizált történelmi
elô adásmodellek konzerválása mindenekelôtt és ko-
rántsem véletlenül az Egyesült Államok operaszínpa-
daira jellemzô, ahol – sokkal nagyobb mértékben,
mint Európában – gazdasági okokból a többnyire felü-
letes recepciós elvárások kiszolgálására törekednek.*

Az opera történetiségéhez való visszatérés azonban
ezeket az intézményeket végsô soron önmaguk múze-
umaivá avatja, és legitimitásukat, az eleven, autonóm
mûvészet címére formált igényüket legalább annyira
aláássa – ha az ellenkezô oldalról is –, mint a „rende-
zôi színház”. 

Éppily kevéssé üdvözít a konkrét állásfoglalásoktól
vagy idôszerû jelenkori vonatkozásoktól óvakodó apo-
litikus esztéticizmus is. Mert még az aktuális vonatko-
zásokat kerülô, eltökélten hirdetett esztéticizmus is
nolens volens politikai állásfoglalás – sôt talán még in-
kább az. Ugyanakkor, tekintettel a politikai diskurzus
növekvô teatralizálódására, az illuzionista mechaniz-
musok, a kulisszatologatás, a szerepjátékok stb. egész
skálájának felvonultatására, a felszínesen politizáló
„aktualizálások” a színpadon erôltetett idézetekként
hatnak, és nagyon hamar kiüresednek.

Másfelôl a hetvenes–nyolcvanas évek politikai-ideo-
lógiakritikai rendezôi színháza ugyanazon okokból
vált be, amelyek miatt ma már nem mûködôképes.
Annak idején új diszkurzív értelmet lehelt egy hagyo-

FENT: Marton Éva és James Morris A walkürben 
(Lyric Opera, Chicago, rend. August Everding)

JOBBRA FENT: Janis Martin Az istenek alkonyában 
(Théâtre de la Monnaie, Brüsszel, rend. Herbert Wernicke)

JOBBRA: Philip Kang és Deborah Polaski 
Az istenek alkonyában (Bayreuth, rend. Harry Kupfer)

* A „rendezôi színház” megnyilvánulásait odaát elôszeretettel minôsítik

„euro-trash”-nek.
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mányok béklyózta mûfajba; elôadásai számos új értel-
mezési impulzust sugároztak, addig ismeretlen szem-
léletmódokat tártak fel, és ekként, ahelyett hogy muze-
ális szerepre kárhoztatták volna a partitúrájukban
megnyilatkozó történelmi mûveket, a szó eredeti értel-
mében teatralizálták a repertoárt, amennyiben a régi
mûveket az elôadás kizárólagos „itt és most”-jában te-
remtették újjá, természetesen szigorúan ideiglenes ér-
vénnyel. Végtére a „contrat théâtral” nem tiltja az el-
lentmondást, és még kevésbé követel dogmatikus hi-
tet; ehelyett a társadalmi valóságban folytatott
dis kurzust kritikai, történeti-társadalomtörténeti dia-
lektikával telíti, és így teremt párhuzamos esztétikai
megfelelést – ugyanúgy, ahogy ezt a XIX. század fran-
cia nagyoperája oly tökéletes sikerrel és meggyôzôerô-
vel véghezvitte.

Az opera tehát minden kétséget kizárón társadalom-
politikai diskurzus, és ezt széles körben el is ismerik.
Ám a felszínesen politikus, társadalom- vagy ideológia -
kritikai színpad éppen ebbôl következôen már elvesz-
tette újdonságértékét, és a remélt provokáció vagy irri-
táció helyébe a kifáradás lép. Amennyire némely „ak-
tualizálás” mint a drámai helyzet kifejezése a jelenkor
ikonográfiai felleltározása révén a mondanivaló felôl
nézve immanensen érvényes lehet, egyidejûleg épp-
annyira elavultnak mutatkozhat mint képi kifejezés.
Nem egy látszólagos színpadi újdonság ezért mégsem
több, mint az elmúlt évszázad színházának megköve-
sedett hagyatéka. Elviselhetetlenné váltak az olyan,
dramaturgok szájába való klisék, mint „a mû megis-
mertetése ellentmondásainak szemléltetése által”, a
mû „feltörése” vagy „kifaggatása”; ezek újabban látvá-
nyos ellentmondásba kerültek az általuk megcélzott
esztétikai hatásokkal. A közönség igényei eközben ko-
rántsem szorítkoznak konzumálásra és kedélyességre;
nem az „unatkozó nézôk szórakoztatásáról” van szó (a
kifejezés Wagnertôl ered), hanem új, kötelezô erejû ér-
telmezésrôl. Nem a zenés színház kritikai potenciáljá-
nak felfüggesztését hirdetjük, hanem e potenciál újra-
szabályozását. Az operára is igaz, hogy a politikai ha-
táshoz és jelentôséghez vagy a társadalmi relevancia
igazolásához ma már nincs szükség a politika és a
mindennapi élet ikonográfiai felleltározására. „A szín-
házat mint erkölcsi intézményt” többé már nem a
mûvelôdni akaró polgárság (Bildungsbürgertum) re-
cepciós szokásainak és látási konvencióinak moralizá-
ló kritikája élteti, hanem egy olyan új és konstruktív ér-
telmezés, amely valóságkritikai alapon álló befogadói
alternatívákra teremt lehetôséget. Így például Wagner
mitikus-mondai alakjai éppen nem akkor válnak ért-
hetôvé, ha kortársi figurákként jelenítik meg ôket, ha-
nem akkor, ha mint „mai emberek” inkább eltávolod-
nak a maguk identitásától és annak érzékelésétôl.
Lényegük szerint eleven archetípusok ôk, akik a mai
nézôk számára érvényes üzeneteket közvetíthetnek
magunkról, világunkról és világunk természetérôl – és
ehhez még csak nem is kell lemondaniuk a maszkról
meg a koturnusról.

Valóban szükség van tehát egy olyan színházmûvé-
szetre, amely a hagyomány reflektált összefüggései
alapján, a kommunikatív újraértelmezés organonja-
ként, a mai világ semmire sem kötelezô, érték- és ori-

entációs problémákkal tarkított háttere elôtt jelenté-
keny mértékben kompenzálhatja társadalmi, történel-
mi, politikai és kulturális azonosságunk deficitjét.
Nemrég még a Német Szövetségi Köztársaság elnöke
is megfogalmazta ezt a követelményt, amelyhez bíz-
vást csatlakozhatunk:

„Korábban egy ideig valóban szükség volt a klasszi-
kusok portalanítására és problematizálására. De hogy
ezt még ma is folytassuk, szerintem újfajta, pökhendi
nyárspolgáriasságra vall. […] Nyilvánvaló, hogy napja-
inkban nehezen birkózunk meg a magasztos nyelvvel,
sôt Schiller pátoszával is – de okot ad-e ez arra, hogy
Schillert szûk méretekre zsugorítsuk? ]…] Klasszikus
drámáink évtizedeken át védtelenül tûrték, hogy dara-
bokra szabdalják, majd tetszés szerint újra összerakják
ôket. Kétlem, hogy ily módon termékenyen adhatnánk
tovább a kultúrát az eljövendô nemzedékeknek.”*. 

A 2005-ös Schiller-év kapcsán talán azt sem fölösle-
ges megjegyezni, hogy hasoncímû tanulmányában
Schiller nem véletlenül hivatkozik „a tragikus témák
nyújtotta élvezetre”, sôt mintegy a szépmûvészetek cél-
ját látja abban, hogy „élvezetet szerezzenek és boldoggá
tegyenek”. Ettôl azonban az önreferenciális „rendezôi
színház” igencsak távol áll. Schiller a továbbiakban így
ír: „Egyedül a mûvészet nyújt számunkra olyan élveze-
tet, amelyet nem kell elôbb kiérdemelni, amely nem
követel áldozatot, és amelynek megszerzéséhez nem
kell bûnbánatot gyakorolnunk.” Az ember legszíveseb-
ben sóhajtva tenné hozzá: „Bárcsak így volna!”

Opera és politika címû tanulmányában írja Udo
Bermbach: minden azon múlik, hogy „a rendezés be-
hatoljon a mû mélységi struktúráiba, kerülje a geget,
és elhatárolja magát a puszta provokációtól, amely
többnyire igen hamar kifullad, ha lényegét tekintve
nem magában a mûben gyökerezik. Ahhoz, hogy saját
korunk politikai feszültségeinek terébe behatolhas-
sunk, szükség van erre a fajta »Werktreué«-ra; az adott
opera »narratív magvát« kell tisztáznunk magunkban,
hogy aztán korszerû formában kifejtsük, és a színpa-
don vizuálisan megelevenítsük.”

Ott azonban, ahol minden mindent – vagy semmit –
vagy annak az ellenkezôjét jelentheti, a kommuniká-
ció értelmét veszti, az esztétikai teljesítmény pedig ön-
referenciális jelek értelmetlen játékává, narcisztikus
rendezôfejedelmek önkielégítésévé fajul. Ha a felüle-
tes provokáció, a bohóckodás, az elitista hermetizmus,
a diskurzus elutasítása vagy sajnos mindinkább az
egyszerû szakmai dilettantizmus révén ünneprontó-
ként szétverjük a színház tényezôinek cinkos összeját-
szását, akkor a színház hiú, öntetszelgô látványosság-
gá válik. Az embernek ilyenkor önkéntelenül eszébe
jut a Hans von Bülow-nak tulajdonított anekdota, mely
szerint a mester egy fiatal zeneszerzônek egy ízben
megjegyezte: „Uram, az ön mûvében sok szép és új
dolog van, sajnos azonban ami szép benne, az nem új,
és ami új, nem szép…” 

A „dekonstruktív” elôadásmód ma esztétikai ellent-
mondásban van mindazzal, amit a hetvenes–nyolcva-
nas évek politikai elôadásstílusa nyújthatott. A „rende-

* Horst Köhler köztársasági elnök üdvözlôbeszéde 2005. április 17.-én, a

Berliner Ensemble Schiller-matinéja alkalmából
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Lehetnék bárakárhol, mármint a világ gazdagabbik fe-
lében. Ahogy esténként baktatok a harsogóan színes
fényreklámok között, ahogy elsuhannak mellettem az
ilyen-olyan kocsik, hömpölyög a tömeg, könnyeden és
elegánsan öltözött férfiak és nôk serege ebben a korai
tavaszban, kellemes kávézók, vonzó éttermek és gaz-
dag üzletek sora jobbra is, balra is, Mc Donalds’ és Piz za
Hut feliratok körös-körül, szerencsére a cirill betûk el-
igazítanak: lehetnék Londonban, New Yorkban, ne -
talán tán Budapesten, de nem, most Moszkvában va-

gyok, ebben az új világvárosban, mely várost az elmúlt
évtizedben telenyomhatták pénzzel, nekem, errefelé
ritka idegennek ez az elmúlt évtized a viszonyítási
alap, mert nem tudom felejteni, akkoriban jártam itt
legutóbb és legelôször, egy lassan a múltba veszô
Szentivánéji álom naiv tartozékaként, és Udvarossal,
Mucsival, Schererrel, másokkal egy frissen létrehozott
budapesti színházról ábrándoztunk a Mûvész Színház
teraszán, miközben mélán kavargattuk a neszkávét,
minthogy egy itt meg nem nevezendô kávéscég akkor

zôi színház” a maga hermetikus, kizárólag önmagára
vonatkoztatott és elutasító üzeneteivel nem képes rá,
hogy ideológiákat tárjon fel, bíráljon és tegyen átlátha-
tóvá; esztétikai tekintetben csak irracionalizmust és
ideológiát fejez ki, és ezzel a propagandisztikus elkö-
telezettség státusába hanyatlik vissza. Ezen belül esz-
tétikailag merôben közömbös, mibôl fakad a mûvé-
szetnek ez a funkcionális megalázása: hogy vajon kétes
értékû politikai hatalmaknak avagy egyes sze mélyek
éppily kétes értékû önmegvalósítási és önábrázolási
szándékainak akar-e megfelelni. 

A mûvészet és a kultúra tárgyában érvényesülô tár-
sadalmi konszenzus mindeközben éppúgy fogyatko-
zóban van, mint a pontosan meghatározható és azo-
nosítható mûvelt polgári (bildungsbürgerliche) operakö-
zönség. A mai publikum többé-kevésbé diszperz
csoport, része egy olyan „élménytársadalomnak” vagy
„eseménykultúrának”, amely immár semmilyen álta-
lános érvényû recepciós és befogadói kánont nem
mondhat magáénak. Más szóval: a szemantikus hitel,
az elôadás értelmének megelôlegezése, amelyet a ré-
gebbi közönség még sokkal nagyobb mértékben ho-
zott magával a színházba, legalább olyan mértékben
zsugorodott össze, mint általában a kulturális javak be-
cse. Ugyanakkor és látszólag paradox módon – illetve
talán éppen ebbôl az okból – megnôtt és minden ed-
diginél érezhetôbbé vált az általános igény a parancso-
ló erejû újjáértelmezésre. Ennélfogva valósággal vég-
zetesnek tekinthetô, ha az opera elutasítja a közönség
mondanivalóra és újjáértelmezésre irányuló várakozá-
sait, és távol tartja magát vagy éppen menekül a dis-
kurzustól. Akárhogy is van: a mai közönség észlelési

mechanizmusai és képességei, kulturális tapasztalata
és felkészültsége többé nem teszi lehetôvé, hogy ma-
gától értetôdônek tételezzük részérôl a tartalmak alap-
vetô és elôzetes megértését. Annál inkább az elôadás
dolga, hogy hidat verjen a történelmi mû és befogadó-
inak aktuális megértési horizontja között. Ennek so-
rán a rendezésnek újra el kellene határoznia, hogy ne
az uralkodást, hanem a szolgálatot tekintse magától ér-
tetôdônek. A rendezés létjogosultsága az elôadásból
ered, nem pedig megfordítva.

Az elôadás sugallatos érvényû, értelmet teremtô üze-
neteinek és az operával szemben támasztott esztétikai
követelményeknek arrogáns megtagadása úgyszólván
önerôbôl segíti elô a mûfaj hanyatlását: a vonakodók
azt az ágat fûrészelik, amelyen ülnek. Jogosnak tûnik
tehát az aggodalom, miszerint a legitimáció kérdése
mind hangosabban vetôdik majd fel, az állami támo-
gatás jogosultságát egyre élesebben fogják vitatni, és
így végül szétfoszlik „az opera nevû lehetetlen mûal-
kotásnak” (Oscar Bie) akár csak társadalmi értéke kö-
rüli konszenzus is; követôi elfogynak, és legvégül lét-
alapja is kicsúszik alóla. Túl egyszerû volna, ha az ope-
rát már csak azért is örök életûnek feltételeznénk,
mivel éppoly régóta nyilvánítják halottnak, mint ami-
lyen régóta létezik. Semmi kétség: akinek halálhírét
költik, tovább él – de ô sem él örökké.

Részlet a Schwerpunkt / focusing on Regietheater – Wagner spect -
rum (Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg,
2005) címû gyûjteményben megjelent tanulmányból.
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