
 Az utób bi évek ben két nagy vissz han got ki váltó 
pro duk ció új ra ráirá nyí tot ta a fi gyel met Mozart 
egyik fél be ha gyott, Zaide (Das Se ra il) cí men 

em le ge tett ope rá já ra. Pe ter Sel lars és Claus Guth 
ren de zé se egyaránt a 2006-os Mo zart-év ben ké szült 
Bécs ben, il let ve Salz burg ban, fesz ti vál be mu ta tóik 
után Auszt rián kí vül (Fran ciaor szág ban, illetve 
Svájc ban) is ját szot ták ôket, majd fel vé te lei ket kiad -
ták DVD-n. Ha mindeh hez hoz zá vesszük, hogy 
2006-ban je lent meg CD-n a Zaide Ni ko laus Har non -
 co urt ál tal ve zé nyelt kon cert fel vé te le is, jog gal nevez   -
het jük a kom po nis ta szü le té sé nek 250. év fordulóját 
az alig is mert al ko tás új ra fel fe de zé sé nek és a já ték -
ká non ba eme lé sé nek éve ként. Ezt so káig épp az hát -
rál tat ta, ami ma ösz tön zô leg hat: a da rab töredé kes -
sé ge. Azaz mû e gész ként nem, in kább csak a gada -
me ri kép zôd mény-fo ga lom je gyé ben el gondol ható 
ka rak te re. Olyan ként, amit „nem az elô re meg ter -
ve zett kész-mi vol ta” alap ján ér tünk meg, hi szen azt 
a felada tot ró ja ránk, hogy „ön ma gá ban fel épít[sük]: 
va la mit, ami nem »konst ruált«, meg konst ruál[juk]”, 
és ez ma gá ban fog lal ja azt is, hogy „valamennyi 
konst ruk ciós kí sér let is mét ér vé nyét vesz ti”.2 A Zaide 
az ope ra ját szás ha gyo má nya fe lôl néz ve hul la  dék, 
tor zó ban ma radt vég ter mék, a ze nés szín ház kortárs 
kí sér le tei nek ho ri zont já ban azon ban ideá lis alap -
anyag, to vábbal ko tás ra serken tô kiin du lá si pont. 

Ha e kép zôd mény rôl sze ret nénk be szél ni, konfe -
ren ciánk cí me ál tal ve zé relt kér dé sünk az le -
hetne: ho gyan hasz no sít ha tó új ra egy Mo zart-o pe -

ra tö re dék? Ho gyan te he tô alap já vá a re cyc ling me ta -
fo ri ku san ér tett, az ipa ri tech no ló gia te re pé rôl a kul -
tú ráé ra átemelt és ott átér tel me zett fo lya ma tá nak? 
A le hetsé ges vá la szo kat egy részt az eu ró pai drá ma- 
és opera tör té net tra dí ció ja, más részt a kor társ mise -
en-scène gya kor la ta kí nál ja. Egy részt te hát tény leges 
át dolgo zás, új ra fel dol go zás ré vén, amely re meg annyi 
példát kí nál a nyu ga ti drá ma- és ope ra iro da lom nak 
akár a re cyc ling par ex cel len ce meg nyil vá nu lá si for -
mája ként is fel fog ha tó vo nu la ta, kü lö nös te kin tet tel 
a klasszi ku sok iránt spe ciá lis szen zi bi li tást ta nú sí tó 
poszt mo dern drá má ra és Mu sik the a ter re. Más részt 
„a meg ha tá ro zat lan ság új zó nái nak” fel tá rá sa és a 
„kö zöt tük le het sé ges je len tés-nyom vo na lak” szerve -
zé se ré vén, amely Pat ri ce Pa vis újra  hasz no sí tás ról al -
ko tott el kép ze lé se sze rint ké pes visszaad ni az egy -
ko ri al ko tá sok nak „a mú ló idô ben és a ba ná lis inter -
p re tá ciók so rán meg ko pott fé nyét”.3 Az el sô reakciót 
lát szó lag ki zár ja Mo zart ope rái nak ma gas kul tu rális 
stá tu sza és esz mény kép sze rû ze ne esz té ti kai fel fogá -
sa, jól le het nem te szi le he tet len né, amint a Moz gó 
Ház Tár su lás 1003 szív, avagy tö re dé kek egy Don Juan-
 ka ta ló gus ból (2001) cí mû elôadá sa pél dáz za.4 Rá adá -
sul a Zaide ese té ben alig is mert, rit kán ját szott frag -
men tum ról van szó, amely már sa já tos struktu ra li -
tá sá ból fa ka dóan is elô hív ja az új ra fel dol go zás igé -
nyét, hi szen ah hoz, hogy játsz ha tó vá vál jék, újra kell 
gon dol ni/al kot ni az egé szet. Fel té ve, hogy a meg ér -
tés tét jé nek az egé szet te kint jük, eb bôl kö vet kezôen 
pedig a frag men ta li tást hiá nyos ság nak, hibának.5  

1 A ta nul mány megírá sát az OT KA tá mo gat ta (81400-as pá lyá zat). 
2 Hans- Ge org Ga da mer: Szö veg és in terp re tá ció. In. Szö veg és in terp re tá ció. (Szerk. Ba csó Bé la) Bp., Cse rép fal vi, é. n. 38. 
3 Pat ri ce Pa vis: A mo dern drá ma klasszi kus örök sé ge: a poszt mo dern szín ház ese te. Szín ház. 1998/3. 13. 
4 Az elôadás „(re)konst ruál ja és új raír ja az eu ró pai kul tú ra egyik alap tör té ne té nek tar tott Don Ju an- mí tosz ka no ni kus értel -

me zé seit”, pre tex tu sa i ként pe dig Tir so de Mo li na, Mo lière és Mo zart mû vei szol gál nak. Im re Zol tán: A szín ház szín pad ra 
ál lí tá sai: el mé le tek, tör té ne tek, al ter na tí vák. Bu da pest, Rá ció Kiadó, 2009. 220. 

5 Így kö ze lí tett a Zaide jó né hány ko rai kom men tá to ra, akik leér té kel ték a mû vet, sôt még 1923–24-ben is azt ír ta Her mann 
Abert, hogy az ope ra „tel jes ség gel naiv”, sôt „eset len és íz lés te len”. Vö.: Lin da L. Tyler: „Zaide” in the De ve lop ment of 
Mozart’s Ope ra tic Lan gu a ge. Mu sic and Let ters. LXXI I. (1991) 214.

KÉKESI KUN ÁRPÁD 

Zaide,  
avagy a nem iden ti kus is mét lés drá má ja1
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A Zaide át dol go zói ál ta lá ban ezt az utat jár ják, azaz 
tel jessé igye kez nek ten ni, kiegé szí tik a tö re dé ket.6 
Ami nek ne héz sé gét nem csu pán az je len ti, hogy a 
par ti tú ra nem egész, mert van ugyan kö ze pe, de 
nincs kez de te, se vé ge, ha nem az is, hogy nem ma -
rad tak ránk a dia ló gu sok, azaz Jo hann And re as 
Schacht ner lib ret tó ja.7 

Vol ta képp az 1779 nya rán el kez dett és 1780-
ban be fe je zet le nül ha gyott, te hát Mo zart utol só salz -
bur gi évei ben írt ope ra cí me sem te kint he tô bi zo -
nyos nak: a Zaide cím ként épp annyi ra kon ven cio -
ná lis, mint Pur cell ope rá já nál a Di do és Ae neas vagy 
Cse hov szín mû vé nél a Pla to nov. A ké zi ra tát nyolc 
évvel fér je ha lá la után ta lál ta meg Con stan ze, s no -
ha a par ti tú rá ban hiány ta la nul kö ve ti egy mást ti -
zen öt szám, a nyi tány és az ul ti ma sce na va ló szí nû -
leg nem ke rült meg kom po ná lás ra, a pár be szé dek -
nek pe dig nyo ma ve szett. A mû vet elô ször Jo hann 
An ton André, az a kiadó je len tet te meg 1838-ban, 
aki nek Cons tan ze elad ta Mo zart ha gya té kát, sa ját 
ma ga kom po nál va meg a nyi tányt és a fi ná lét, a 
pró zai dia ló gu so kat pe dig Carl Goll mick ál lí tot ta 
hely re Franz Jo sef Se ba sti a ni 1779-ben Bol za nó -
ban meg je lent, Jo seph von Frie bert dal já té ká hoz 
ké szí tett, Das Sera il cí mû lib ret tó ja alap ján.8 Pusz -
ta fel té te le zés azon ban, hogy a né met nyel vû Sings -
piel mû fa já ban ké szült Mo zart-mû szö veg könyv -
író ja szo ro san kö vet te vol na Se ba sti a ni mû vét, ha -
son lóan a Mo zart-fi lo ló gia min den, a kom po ná lás 
fél be sza kí tá sá ra vo nat ko zó megál la pí tá sá hoz. A ze -
ne szer zô nek a Zaidét te kint ve rend kí vül szûk sza -
vú le ve lei bôl ugyanis csu pán annyi va ló szí nû sít he -
tô, hogy im már Bécsre, II. Jó zsef nem ze ti dal já ték -
szín há zi kez de mé nye zé sé re elô re te kint ve, nem pe -
dig (mint a ko ráb bi ku ta tás vél te, s oly kor még a 
mai is vissz han goz za)9 a Salz burg ban 1779–80 so -
rán ven dé ges ke dô két szín tár su lat va la me lyi ke szá -

má ra ké szült az ope ra – pe dig az egyik a Zau -
berflötét szö veg író ként jegy zô Ema nu el Schi ka ne -
de ré volt. Ar ra a Bécs re elô re te kint ve, „wo man lie -
ber Com mis che stü cke sieht”, amely meg jegy zés a 
Schacht ner rel va ló együtt mû kö dés meg hiú su lá sá -
ra, a jó egy év vel ké sôbb be mu ta tott Ent füh rung aus 
dem Se ra il szö ve gét jegy zô Jo hann Gott lieb Ste pha -
nie- val foly ta tott mun ká ra tör té nô uta lás sal együtt 
akár szo kat lan kö vet kez te tés le vo ná sá ra is kész tet -
het.10 No ha nem tud juk, hogy kül sô vagy bel sô té -
nye zôk miatt ma radt be fe je zet len a Zaide, az idé -
zett fél mon dat elál lást sejtet a bé csi kö zön ség íz lé -
sé vel tör té nô szem be me ne tel tôl, eset le ge sen a bol -
dog vég fe lé ten dá ló cse lek mény ve ze té si sé ma 
al kal ma zá sá tól. A be fe je zés, a „ki  bé kí tô le ke re kí -
tés” (Goe the) hiá nyá ban ugyanis nem zár ha tó ki, 
hogy az ope ra tra gi ku san vég zô dött vol na. Azaz 
nem úgy, mint a pre tex tus nak tar tott Se ba sti a ni- li -
bret tó, amely nek vé gén ki de rül, hogy Zaide és Go -
matz test vé rek, Al la zim pe dig az ap juk, majd egy -
más nya ká ba bo ru lá suk megin dít ja és meg bo csá -
tás ra kész te ti a szul tánt. Fô leg annak tu da tá ban, 
hogy az ef fé le, a szen ti men ta liz mus sensus com mu -
ni sá nak meg fe le lô, mégis hi tel te len be fe je zést Mo -
zart né hány hó nap pal ké sôbb, az Ent führung aus 
dem Se ra il kom po ná lá sa kor eluta sí tot ta.11 E má sik 
tö rö kös ope rá ban ugyan Sze lim ba sa meg bo csát a 
sze rel me sek nek, a csa lá di idill azon ban el ma rad, 
hi szen Bel mon te nem ta lál ap já ra a ba sá ban, mint 
Chri stoph Fried rich Bretz ner Bell mont und Con stan -
ze (1781) cí mû Lip csé ben meg je lent, a dal já ték 
alap jául szol gá ló szö veg köny vé ben. 

Az Il Re pa sto re (1775) és az Ido me neo (1781) 
kö zött ke let ke zett Za i de-f rag men tum új ra fel dol go -
zá sá nak le het sé ges mód ja te hát a hiány zó dia ló gu -
sok megírá sa (töb bé-ke vés bé a pre tex tus ra vo nat -
koz tat va), il let ve más Mo zart-kom po zí ciók beil -

16 A szö veg köny vet ját szot ták már töb bek kö zött Ita lo Cal vi no (Bat ti gna no, 1981), il let ve Ire ne Dis che és Hans- Ma gnus En -
zens ber ger (Ber lin, 1996), a mu zsi kát Lu ci a no Be rio (Fi ren ze, 1995) kiegé szí té sé vel is, az em lí tett 2006-os CD-n pe dig 
To bi as Mo ret ti mint el be szé lô iro ni kus szö veg ré szei kö tik össze az (elô ze te sen csu pán a K. 184. Esz- dúr szim fó niá val 
meg tol dott) ze ne szá mo kat. 

17 Vö.: „Egész pe dig az, ami nek kez de te, kö ze pe és vé ge van.” Arisz to te lész: Poé ti ka. Bu da pest, Pan nonK lett, 1997. 41. 
18 Töb ben még ma is a Goll mick- fé le cse lek mény és dia ló gu sok alap ján hi vat koz nak a Za i dé re, így pél dául Ste fan Kun ze 

nagy ha tá sú mo no gráfiája is, ami kor megál la pít ja: „Auch der Sul tan in Mo zarts Za i de-F rag ment gibt nach ei nem miß lun -
ge nen Flucht ver such das Lie bes pa ar frei mit dem Hin weis, daß »nicht nur Eu ro pa, son dern auch Asien ed le Se e len her -
vor brin gen« kön ne.” Ste fan Kun ze: Mo zarts Opern. Stutt gart, Rec lam, 1996. 178. 

19 Ezt te szi pél dául Da vid Ca irns: Mo zart és ope rái. Bu da pest, Park Könyv kiadó, 2008. 46. 
10 Mo zart le ve le ap já hoz, 1781. áp ri lis 18. In: Die Brie fe W. A. Mo zarts und sei ner Fa mi lie. Bd 2. Mün chen und Leip zig bei 

Ge org Mül ler, 1914. 62. 
11 Vö.: Tho mas Betz wie ser: Das Ge heim nis des Frag ments. Zaide, Mo zarts er ste Tür ke no per. In: Pro gramm buch Zaide/Adama 

der Salz bur ger Fests pie le 2006. 24.
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lesz té se. E kiegé szí tés azon ban épp az ope ra fô sa -
já tos sá gát, a nyi tott sá gát tün te ti el, amely a leg me -
ré szebb ér tel me zés sze rint ko ránt sem a vé let len 
mû ve: Ni ko laus Har non co urt a Za i dét a „mi nek nyi -
tány, mi nek a bol dog vég?” kér dé sé re rend kí vü li 
vá laszt adó, ra di ká lis kom po zí ció nak vé li.12 Ál lás -
pont já val nem fel tét le nül ért he tünk egyet, mégis 
se gít sé günk re le het ab ban, hogy ne azt ku tas suk, 
ami hiány zik, ha nem ami adott ság ként ben ne fog -
lal ta tik az ope rá ban. Ha a tö re dé kes sé get nem de -
fi cit ként, ha nem kü lön le ges apó ria hor do zó ja ként 
von juk vizs gá lat alá, fényt de rít he tünk „a meg ha -
tá ro zat lan ság új zó nái ra”, ame lyek az új ra hasz no -
sí tás ak tuá lis mû vé sze ti stra té giáit elô le ge zik meg 
a mi se -en-scène szá má ra. Ha azt kér dez zük, hogy a 
Za i dé ben mi tart ja fenn a bi zony ta lan ság Pa vis ál -
tal kér dô re vont for máit, fi gyel mün ket azon nal ma -
gá ra von ja (az ope ra egye dü li túlélôi nek te kint he -
tô) ze nés szá mok el lent mon dá sos drá mai lo gi kát 
imp li ká ló so ra. Nem csu pán ar ról van szó, hogy 
Zaide fé lel me és két sé gei az el sô fel vo nás ban már-
már vissza fog ják a me ne kü lést, má so dik fel vo nás -
be li el szánt sá ga azon ban a szul tán el le ni ese mé nyek 
fô mo tor ja lesz. Il let ve, hogy az el sô rész szá mai -
ban mar káns sze re pet ját szó Go matz a má so dik rész 
ese mé nyei ben im már alig vesz részt. Ha nem ar ról, 
hogy az ope ra egy rop pant sú lyos hely zet kel lôs kö -
ze pén ér vé get, amely nek utol só moz za na tá ban, a 
Nr. 15 Kvar tett ben Zaide, Go matz és Al la zim hiá -
ba kö nyö rög nek ke gye le mért, Szo li mán a szö ve get 
és a ze nét te kint ve egyaránt kér lel he tet len ma rad, 
miu tán elô zô két áriá ját (Nr. 9 és Nr. 11) is át ha -
tot ta a bosszú és a gyû lö let. Az ope ra el vá rás ho ri -
zont ja és struk tu ra li tá sa te hát ki vé te les fe szült sé get 
te remt. Egy fe lôl a Zaide mö gé/kö ré he lyez he tô a 
Das Se ra il, amely ba ná li san jól vég zô dik, va la mint 
a kor szá mos olyan al ko tá sa, amely dra ma tur giai 
sé má vá me re ví tet te a ke le ti fog ság ból va ló meg me -
ne kü lést a ka taszt ró fa ket tôs ana gnó ri szi sze ré vén: 
az apa felis me ri el ve szett nek hitt gyer me keit, a ke -
le ti des po ta pe dig a jó cse le ke det er köl csi fenn sôb -
bren dû sé gét. Az utób bi moz za nat Voltaire Zaïre 
(1732) cí mû tra gé diá já tól – itt még a meg sza ba du -
lás sze ren csés vol ta nél kül – Mo zart Ent füh rung aus 

dem Se ra il (1782) cí mû dal já té kán át Goe the Iphi -
ge nie auf Tau ris (1786) cí mû szín mû véig több al -
ka lom mal vál toz tat ta az ide gent bar bár ból olyan 
lénnyé, aki a „hu ma ni tás szub jek tu ma ként” cse -
lek szik, mégis an nak ob jek tu ma ma rad.13 Más fe -
lôl a Zaide ze nés szá mai nem a nagy lel kû ség és a 
meg bo csá tás irá nyá ba mu tat nak, amely ért he tô vé 
te szi a szö veg nek és a ze né nek egyaránt in kább az 
opera se ri á ból, nem pe dig az is mert Sings pie lek bôl 
épít ke zô vol tát. A konflik tus itt nem kon ven cio -
ná lis nak, in kább ko moly nak és va ló di nak tû nik, 
az elsô fel vo nás ban szó hoz sem ju tó Szo li mán pe -
dig a má so dik ban min den együtt ér zést nél kü lö zô -
nek. Jól le het az el várt be fe je zés a bosszún tör té nô 
fe lül emel ke dés és a sza bad ság visszaadá sa: a fel vi -
lá go sult tö rök ural ko dó ké pé nek megerô sí té se len -
ne, a Za i dé ben nincs alap ja an nak, hogy ez meg -
va ló sul jon, leg fel jebb erô sza kos dra ma tur giai csa -
var ral. Ráadá sul az ope ra má sik tö rök je, az Ent füh -
rung ha son ló név vel és sze rep kör ben fel buk ka nó 
basszu sá val ro kon sá got tar tó Oz min sem ko mi kus 
fi gura: Nr. 10 ne ve tô áriá ja nem az öröm, ha nem 
az (akár a fog lyai nak, akár az urá nak szó ló) rossz -
in du la tú gú nyo ló dás ki fe je zô dé se. A Zaide nem 
kö ve ti a kora  be li tö rö kös ope rá kat (Gluck: La Ren -
cont re imprévue, 1764; Haydn: L’in cont ro imp rov -
vi so, 1777 stb.) ab ban sem, hogy a ben ne meg je -
le nô ke le tiek nem mel lé kes buf fó fi gu rák, szá maik 
pe dig nem az eg zo ti kus ko lo rit, nem a bé csi 
klasszi ka ked velt „Alla- tur ca” idió má já nak fog la -
la tai.14 Szo li mán és Oz min itt egy má sik kul tú ra 
kép vi se lôi, ame lyet át hat az ide gen gyû lö let, és 
amely nek meg nyil vá nu lá sai men te sek a ko mi kum-
eg zo ti kum min den fel hang já tól. A Zaide ezért nem 
te kint he tô az Ent füh rung elô ké pé nek, amint pél -
dául Ma y nard So lo mon mérv adó Mo zart- bi o -
gráfiája ál lít ja, in kább a nem sok kal ké sôbb ke let -
ke zett, ha son ló té má jú dal já ték tra gi kus ki me ne -
te lû, legalábbis azt sej te tô ver zió já nak.15 A Zaide 
te hát nem a Mo zart-é let mû egyik csúcs tel je sít mé -
nyé re va ló ké szü lô dés am bi va lens pró bál ko zá sa, 
ha nem az Ent füh rung nem iden ti kus is mét lé se: az 
ite ra bi li tás drá má ja. Sôt két sze re sen is az, ha fi gye -
lem be vesszük a tö re dé kes sé ge ál tal ki kény sze rí -

12 Vö.: Ein Ver such über Be zie hun gen und Di a lo ge. Cha ya Czer no win, Claus Guth und Chri sti an Schmidt im Gesp räch. 
In: Pro gramm buch Zaide/Adama der Salz bur ger Fests pie le 2006. 29. 

13 The o dor Ador no meg lá tá sát idé zi Hans- Ro bert Jauss: A re cep ció esz té ti kai meg kö ze lí tés rész le ges sé ge. (Racine és Goe the 
Iphi ge ni á ja) In: Goe the: Iphi ge nia Tau risz ban. Ta nul má nyok. (Szerk. Vi téz Il di kó) Pécs, JPTE BTK, 1996. 51. 

14 Vö.: Betz wie ser: i. m. 25. 
15 Vö.: Ma y nard So lo mon: Mo zart. Budapest, Park Könyv kiadó, 2006. 262.
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tett in terp re tá ciók azo nos mó don meg nem is mé -
tel he tô vol tát. 

Ha a to váb biak ban azt a kér dést tesszük fel, mi -
ként ak náz hat ja ki a mi se -en-scène a meg ha tá roz -
(hat)at lan ság fel tárt té nye zôit, el té rô vá la szok kal 
ta lál ko zunk Pe ter Sel lars és Claus Guth ren de zé -
sei ben. A 2006-os bé csi Zaide meg tart ja az ope ra 
vé gé nek nyi tott sá gát: nem tel je se dik be Szo li mán 
bosszú ja, de nem va ló sul meg a konflik tus felol dá -
sa sem, mert a las san beál ló sö tét elôtt a kvar tett 
részt ve vôi a föld re tér del nek, Zaide és Go matz egy -
más fe lé for dul va, Szo li mán ma gá ba ros kad va, Alla -
zim a ke zét fe lé kér le lôn ki nyújt va. Az elôadás nem 
pó tol ja a lib ret tó hiány zó ré szeit, ám a par ti tú ráét 
igen, hi szen az (1776-ban írt, majd a Za i dé vel egy 
idô ben át dol go zott) Tha mos, Kö nig in Ägyp ten öt 
inst ru men tá lis rész le tét il lesz ti be a ze nés szá mok 
so rá ba, ame lyet li neá ris cse lek mény fe szes ke re tei 
kö zé he lyez. No ha kér dé ses az ope ra tör té né sei nek 
egye nes vo na lú sá ga, Sel lars ren de zé se egyet len tör -
té net olyan moz za na tai ként tár ja elénk ôket, ame -
lye ket fô ként az éne ke sek és a sta tisz ták já té ka 
konk re ti zál. Az in ten zív test nyel vi je lek old ják fel 
a dra ma tur gia el lent mon dá sait is, és te szik kér lel -
he tet le nül ért he tô vé a né zôk szá má ra a poszt ko lo -
niá lis rab szol ga ság szín pa di drá má ja ként konfi gu -
rá ló dó tör té ne tet.16 Az in ter na cio ná lis (de nem in -
ter kul tu rá lis) sze rep osz tás ered mé nye ként itt épp 
annyi ra vi tat ha tó el nyo mók és el nyo mot tak vi szo -
nya, mint Sel lars más ren de zé sei ben, pél dául az 
1994-es chi ca gói The Mer chant of Ve ni ce ese té ben, 
a swe at shop bel sô vi szo nyai nak ak tua li zá ló meg mu -
ta tá sa mégis rö vid re zár ja a tes ti-lel ki ki zsák má nyo -
lás prob le ma ti ká ját.17 An nak el le né re te hát, hogy 
a pro duk ció nem vo nat koz tat ja ma gát Se ba sti a ni 
lib ret tó já ra, és az ope ra szín re vi te li szo kás rend jét 
te kint ve rend ha gyó el já rás sal él, szín pa di megol -
dá sai a vég ki me ne tel ki vé te lé vel bi zo nyos sá gok ká 
egy sze rû sí tik a Zaide bi zony ta lan sá gi té nye zôit. 

Sok kal ter mé ke nyebb mû vé sze ti stra té giát alkal -
maz a 2006-os salz bur gi Zaide, amely úgy egé szí ti 
ki a frag men tu mot, hogy a tö ré sek és in kon zisz ten -
ci ák, mint az ope ra adott sá gai to vább ra is ér zé kel -
he tôek ma rad nak: li neá ris cse lek mény hiányá ban 
nem te remt mes ter sé ge sen má si kat. A kiegé  szí tés 
ez eset ben nem a tel jes sé té telt, nem egy új egész 
lét re ho zá sát cé loz za, ha nem a Zaide el lent mon dá -
sai nak ki tá gí tá sát, sza ka dé kai nak el mé lyí té sét. Pró -
zai dia ló gu sok he lyett itt egy má sik kom po zí ció, 
Cha ya Czer no win Adama cí mû mun ká ja ke rül 
beéke lés re a Mo zart-mû ze nész szá mai kö zé. A nézô 
elôbb kü lönál ló nak ér zé ke li a két al ko tást, ám Czer -
no win mu zsi ká ja és Guth ren de zése olyan per cep -
ciós me cha niz must imp li kál, amely nek so rán fo -
ko za to san egy más ba ját szik (egy más ba lép át) a 
Zaide és az Adama. Ez azon ban nem sér ti az elôbbi 
tö re dék jel le gét, amely konf ron tá lás ra ke rül egy 
má sik tö re dék kel, hi szen az Adama ré szei a Zaide 
ze nés szá mai kö zött kap nak he lyet, Guth ren dezése 
pe dig osz cil lál a ket tô kö zött. A kez det ben vég le -
tes nek tû nô akusz ti kai él mény úgy vá lik mind meg -
szo kot tab bá, azaz úgy épí ti ki a „szem fü le lô” (Pavis) 
el vá rá sait, ahogy mé lyül az ide gen és di ver gens 
zenei anya gok kö zöt ti pár be széd, va ló ság gal kény -
sze rít ve a be fo ga dót ar ra, hogy he gyez ze a fü lét. 
A salz bur gi elôadás konk rét dia ló gu sok he lyett me -
ta fo ri ku san ér tett dia ló gust lé te sít a ré gi és az új kö -
zött: a ket tô „tö ké let len egy sé get” al kot, meg tart va 
sa ját jel leg ze tes sé geit, sa ját nyel vén fe le sel ve a má -
sik kal. Olyan, a gon dol kodás új te reit meg nyi tó 
mû vé sze ti stra té giát vá laszt, amely legin kább a kor -
társ épí té szet „po lig lott al ko tá sai ból” le het is me rôs, 
ame lyek nem a ré gi re konst ruá lá sát, ha nem az újjal 
üt köz te té sét cé loz zák, ago ná lis komp le xi tást te -
remt ve az arc hi tek tú ra tra dí ciói és a nem meg ha la -
dás ra vá ró, ha nem folytatandó ha gyo mány ként ér -
tett mo der ni tás for mái kö zött.18 Konk rét pél da ként 
nem annyi ra a ber li ni Sony Cent re fém-ü veg kupo -

16 A sze rel me sek sze re pé nek el sô és má so dik fel vo nás be li pa ra do xon jait pél dául az te szi ért he tô vé, hogy a meg hiú sí tott 
szaba du lá si kí sér let után Szo li mán fo lya ma to san üti a tel je sen elalé ló Go ma tzot, amely a vég le te kig fo koz za Zaide dü hét 
és el szánt sá gát. 

17 A pro duk ció se géd ren de zô jé nek fel jegy zé sei sze rint Sel lars a 2008-as Aix-en-P ro ven ce-i felújí tás ra ké szül ve Ke vin Ba les 
En ding Sla ve ry: How We Free To day’s Sla ves (2007) cí mû köny vét osz tot ta ki az éne ke sek nek, akik meg döb ben ve ol vasták, 
hogy még ma is mintegy 27 mil lió em bert dol goz tat nak rab szol ga ként a vi lág szá mos or szá gá ban. Vö.: Ave ry T. Wil lis: 
Zaide Re he ar sal Di a ry. Az elôadás fel vé te lét tar tal ma zó DVD mel lék le te. EDV 1333 Me di ci Arts International 3078358, 
2009. 3. 

18 A poszt mo dern épí té szet sa já tos ek lek ti kus sá gát el sô ként Charles Jencks The Lan gu a ge of Post- Mo dern Ar chi tec tu re cí mû 
1977-es köny ve ér tel mez te „ket tôs kó do lás ként”, amely az elit és a po pu lá ris mel lett a ha gyo má nyos és a mo dern, az 
inter  na cio ná lis és lo ká lis arc hi tek tú ra nyel vei nek kom bi ná lá sá ra is vo nat ko zik, te hát nem csak a mo dern ség mo no li ti kus 
épí té sze ti nyel vét kö ve ti.
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lá ja alat ti épü let be in teg rált Ka i ser sa al, a haj da ni 
Grand Ho tel Esp la na de ét ter me idéz he tô. In kább 
a má so dik vi lág há bo rú ban le bom bá zott és Da vid 
Chip perfield ál tal 2003–2009 kö zött kiegé szí tett 
Neu es Mu seum, amely a vi lág örök ség ré szét képezô 
ob jek tum res tau rá lá sán messze túl mu tat va kü lön -
le ges kap cso lat ba lép te ti egy más sal az épü let részeit, 
sôt az épü le tet és an nak kör nye ze tét (a vá rost) is.19 

Claus Guth ren de zé sé ben al ter nál nak a Zaide és 
az Adama rész le tei: az elôb bi ti zen öt ze nés szá ma 
kö zött az utób bi ki lenc vo ká lis és két inst ru men -
tá lis da rab ja hang zik fel, idôn ként át fe dés be ke rül -
ve, a szink ro ni zá ló dás pil la na tai pe dig meg za var -
ják az egy más ba ka pasz ko dó két kom po zí ció el vá -
lasz tott sá gá nak la bi lis egyen sú lyát. To váb bá hozzá -
 se gí tik a né zôt an nak be lá tá sá hoz, hogy az Adama 
a Zaide tük re ként funk cio nál, hi szen a szö ve get és 
a ze nét te kint ve egyaránt a Mo zart-mû bôl épít ke -
zik. Czer no win al ko tá sá nak tex tu á lis alap ja a Zaide 
áriái nak bi zo nyos sza vait eme li ki, és il lesz ti egy -
más mel lé úgy, hogy az ere de ti kon tex tu su kat el -
ha gyó ki fe je zé sek összes sé ge a her me ti kus lí ra pél -
dá já nak tû nik. A mon da tok ká össze nem ál ló szó -
fo lyam – pél dául „fühl los, ama lun / von mor gens 
bis abends / Ar beit, / sa ba xan ha ta el ma sai / Ar beit 
von mor gens bis A” – erô tel jes kép ze te ket kelt, a 
je lö lôk és je löl tek szint jén egy for mán mû kö dés be 
lé pô va ria bi li tá sát pe dig csak fo koz za a né met, a 
hé ber és az arab sza vak ele gyí té se.20 E több nyel vû -
ség ab ból fa kad, hogy a Zaide há rom fô té má já ból: 
a sze re lem bôl, az erô szak ból és a kul tu rá lis kü lönb -
ség bôl kiin dul va az Adama olyan tör té net fosz lá -
nyai val szem be sít, amely egy iz rae li nô és egy pa -
lesz tin fér fi kap cso lat ba bo nyo ló dá sát, sza kí tá sát és 
a kö zös ség ál tal tör té nô meg bün te té sét te ma ti zálja. 
Elô te ré ben te hát a ben sô sé ges ér zel mi vi szony le -
he tet len sé ge áll, bru tá lis ki me ne te lét pe dig a sors -
sze rû nek tet szô tra gé dia me ta fo rá ja ként ért he tô 
címe is jel zi, amennyi ben a föld re vo nat ko zó héber 
ki fe je zés (ada ma) ma gá ban hor doz za a fér fit/em -
bert (adam) és a vért (dam).21 (Per sze ma gá ban hor -
doz za Mo zart má so dik ke reszt ne vét is, amely több 
há zas sá gi do ku men tu má ban, pél dául a bé csi 

Stephans dom anya köny vé ben Adam ként sze re pel. 
E tényt egyes biog rá fu sok a ze ne szer zô misz tifi káló 
haj la má nak, má sok a név/adás ha tal má nak je gyé -
ben ér tel me zik.22) A hall ga tót ön kén te len össze rez -
ze nés re kész te tô ütô sök és a vo nó sok fe nye ge tô, at -
mosz fé ri kus hang jai ban gaz dag ze nei kom po zí ció 
pe dig a Zaide két kü lön le ges rész le té bôl, Go matz 
(Nr. 2) és Szo li mán (Nr. 9) me lo lóg já ból – nem 
éne kelt, ha nem be szélt, de ze ne kar ál tal kí sért mo -
no lóg já ból – in dul ki: olyan ele ve tö re dé kes és csa -
pon gó for má ból, amely a Czer no win ál tal te rem -
tett akusz ti kus tér kí sér le ti jel le gét mo ti vál ta. A zenei -
 leg Ja nus-ar cú Zaide • Adama, amely a klasszi kus 
és a mo dern ope ra ha tár vi dé kén kö ve tel he lyet ma -
gá nak, min den as pek tu sá ban a vi szo nyok drá máját 
te szi ér zék le tes sé, töb bek kö zött múl tét és je lenét, 
Guth ren de zé se pe dig épp azon imp li cit kér dé sét 
erô sí ti fel, hogy mit je len te nek ma a Zaide konflik -
tu sa i. Czer no win mû vé nek éppúgy meg van nak a 
ma ga kli sé sze rû kon túr jai, mint a Mo zar té nak – til -
tott sze re lem a ke le ti fog ság ban, il let ve két el len sé -
ges nép tag jai kö zött –, ám eze ket fe lülír ja a funda -
men ta liz mus, va la mint egyén és tö meg vi szo nyának 
sú lyos prob lé má ja. Az Adama szte reo tip alap hely -
ze tét az iz rae li-pa lesz tin szem ben ál lás spe cifi kál ja, 
amely nem csak mé lyen pesszi mis tá vá, ha nem kí -
mé let le nül va ló ság ra vo nat koz ta tot tá is te szi a naiv -
nak tet szô ke le ties me se szín pa di ol va sa tát. 

A Sal zach par ti elôadás ban az em be ri ará nyok -
hoz ké pest túl mé re te zett szo bát és be ren de zé si tár -
gya kat lá tunk, amely nek kaf kai han gu la ta és vi szo -
nyai egyaránt idéz nek bör tönt, val la tó szo bát és 
pszi chiát riát, a bal ra ma ga san tá ton gó ab lak nyí lás 
pe dig kap cso lat ba lép te ti a pro duk ciót Guth má -
sik 2006-os salz bur gi ren de zé sé vel. (A Le Noz ze di 
Fi ga ro szin tén Chri sti an Schmidt ter vez te mo nu -
men tá lis lép csô há zá ban az ab la kon be szû rô dô fény 
ál tal jel zett kül vi lág ha son ló képp elér he tet len 
messze ség ben ma rad mind vé gig.) A kí sér te ties séget 
a hát só fal ra ve tí tett las sú, kö zel-ke le ti vi lá got és 
em be re ket lát ta tó moz gó ké pek fo koz zák, va la mint 
azok a sö tét öl tönyt és ha tal mas fe jet vi se lô ala kok, 
akik a má so dik fel vo nás ban már ural ják a helyisé -

19 Vö.: Bern hard Schulz: Da vid Chip perfield: Er hal tung, Re stau rie rung und Er gän zung. In. Das Neue Mu seum. Ei ne Ru i ne 
wird zum Ju wel. (Hrsg. von Ca ro la We del) Ber lin, Ja ron Ver lag, 2009. 37–55. 

20 Pro gramm buch Zaide/Adama der Salz bur ger Fests pie le 2006. 88. (Az Ada má ból vett idé ze tek a salz bur gi elôadás mû sor fü -
ze té bôl va lók.) 

21 Vö.: Max Nyffe ler: Ei ne Fra ge oh ne Ant wort. Zaide • Adama und die Un mög lich keit der Ver söh nung. In: Pro gramm buch 
Zaide/Adama der Salz bur ger Fests pie le 2006. 36. 

22 Vö.: Ma y nard So lo mon: i. m. 315–323.
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get. A szin tén fe ke té be öl töz te tett, öt ta gú fér fi kó -
rus tag jai val együtt ôk hajt ják vég re a meg tor lást, 
ame lyet egy fe lôl Szo li mán, más fe lôl az Apa kö vetel 
a Zaide és Go matz, il let ve a Nô és a Fér fi sze rel mé -
nek me rész sé ge lát tán. A két párt elô ször még csak 
idôn ként iden ti kus sá vá ló po zi tú ráik és moz du la -
taik, a tes tek tü kör já té kai ro ko nít ják, ké sôbb azon -
ban már egyaránt ki szol gál ta tott jai vá vál nak az erô -
szak túl ten gé sé nek. Guth ren de zé se te hát et ni kai 
konflik tus ban konk re ti zál ja az Adama ál tal a Zaide 
alap ján imp li kált prob lé má kat – s no ha lát szó lag 
nem az, in kább in ter kul tu rá lis, mint Sel lars mun -
ká ja –, az abszt rak ció fe lé haj ló meg je le ní tés azon -
ban a vi sel ke dés ar che ti pi kus for mái val, a cse lek -
vés fun da men tá lis for mái val szem be sít. A ren de zô 
más mun káit is át ha tó trau ma ti zált ság min den tö -
rö kö set, ro man ti kust és me seit el tün tet a gyo mor -
ba vá góan is me rôs nek tet szô kö zel-ke le ti ké pek ré -
vén, a két ze nei vi lág min tá já ra egy más ba ha to ló 
arab és zsi dó vi lág megidé zé se pe dig a to tá lis bi -
zony ta lan ság és megold ha tat lan ság fe lé tol ja el a 
tör té né sek nek az elô re ha la dás be nyo má sát szétosz -
la tó me ne tét. Az elôadás utó pia ként lep le zi le a pár -
kap cso la tok bol dog sá gát, a sze rel met pe dig fel sza -

ba dí tó ér zés he lyett fruszt rá ciót kel tô vágy nak, féle -
lem és ve szély for rá sá nak mu tat ja. A sze re lem és 
sza bad ság gát ja pe dig itt már nem is annyi ra Szo -
li mán – a két ol dal ról dü hön gô ôrü let egyik rep re -
zen tán sa a sok kö zül –, ha nem az a tes te ket gyakori 
rán gás ra kény sze rí tô bel sô erô, amely fo lya ma tos 
fruszt rá ciót ge ne rál, s amely elôl alig ha lé te zik me -
ne kü lés. E patt hely zet bôl Guth ren de zé se lo gi ku -
san konk lu dál a sza bad já ra en ge dett gyû lö let ki tá -
gí tott fi ná lé já ba, majd vé ge el len pont ját ké pe zi a 
Zaide azon be fe je zé sé nek, ame lyet a Se ba sti a ni lib -
ret tó ját a Mo zart-mû mö gé ve tí tôk va ló szí nû sítenek. 
Az em ber sé ges ural ko dót di csôí tô ének he lyett, az 
Adama „Te ars” cí mû inst ru men tá lis ré szét kö ve tô 
Nr. 15 Kvar tet tet a kol lek tív in to le ran cia vi zuá lis 
fék te len sé ge egé szí ti ki, amely min den idea lis ta pá -
tosz tól, hu ma nis ta il lú zió tól meg foszt ja a be fe je -
zést. A Zaide • Adama me ta fo ri kus dia ló gu sá nak le -
zá rá sa kor pe dig mint ha már nem két, ha nem csak 
egy han got hal la nánk, amely ugyan fel füg gesz ti 
a mû vé sze ti stra té giát, mégis fá jóan ak tuá lis ma -
rad, és Mo zart, il let ve Czer no win té pett, zi lált hô -
seit a sza bad ság vagy pusz tu lás, sze rel mi be tel je se -
dés vagy kö zös ha lál al ter na tí váin túl ra so dor ja.
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