
 T u do má nyos ku ta tá saim cél ja a kor társ eu ró -
pai ope ra ját szás kér dés kö ré nek vizs gá la ta. Az 
eh hez a mun ká hoz kap cso ló dó elôadá sok 

elem zé se, azok (új ra)ér tel me zé se csak ak kor lesz 
tel jes, ha meg je lö löm azt a kiin du lá si pon tot, 
amely hez vi szo nyít va át te kint he tôek lesz nek a ren -
de zôi ope ra szín ház mû vé szi és esz té ti kai fej lô dé -
sei, jel leg ze tes sé gei. Írá so mat az ope ra szín ját szást 
a 20. szá zad kö ze pén Né metor szág ban meg re for -
má ló Wal ter Felsenstein új raol va sott és ál ta lam 
újra ér tel me zett mun kás sá gá nak szen tel ve hiány -
pót lás nak szá nom, mi vel ró la szó ló, több év ti zed -
nyi gya kor la tát, a rea lis ta ope rai szín ját szás ta pasz -
ta la tát össze fog la ló szak iro da lom még nem lá tott 
nap vi lá got. Mun ká mat a be szé dei bôl, tár sa sá gi 
elôadá sai ból meg je len te tett Ze nés szín ház cí mû kötet 
fel hasz ná lá sá val vé gez tem.2 Cé lom, hogy a ren de -
zôi ope ra szín ház, a Mu sik the a ter ál ta la, mint iskola -
 te rem tô ál tal ki dol go zott me to di ka több el vi és 
mód szer ta ni kér dé se be mu ta tás ra ke rül jön, ami az 
ad di gi ha gyo má nyok tól elérôen már az ope ra ese -
té ben is min den más részt ve vô nél ma ga sabb rangra 
emel te a ren de zôt. 

 
Kér dés fel te vés 

 

 Az ope ra ren de zés mint ön ál ló mû vé szi gya kor -
lat má ra sem tel je se dett ki, de a múlt szá zad 
kö ze pén még in kább új ke le tû do log nak szá -

mí tott. Az Eu ró pa szín há zai ban hosszú idôn ke -
resz tül ural ko dó pa ra dig ma sze rint – amely szín -
há zon a sza vak és cse lek mé nyek után zó dra ma ti -

kus já ték ré vén tör té nô szín pa di meg je le ní té sét ér -
tet te – tu da tos és ön tu dat lan elô fel té te le zett mo tí -
vu mok kap cso lód tak össze. Felsenstein ze nés szín -
há za a ze ne ural ma alatt állt – be leért ve a hoz zá 
kap cso ló dó, an nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zô 
lib ret tót is –, ren de zé sei az ér tel me zés ré vén a kül -
dô és be fo ga dó kö zös pro duk tu ma ként al kot ták 
meg az új, ön ál ló je len tést. A ko ráb bi elô a dás mód -
be li sza bá lyok és kö tött sé gek fel rú gá sa, a kor lát lan 
sza bad ság gal lét re ho zott je len tés tar tal mak, az úgy -
ne ve zett „új raér tel me zé sek” legin kább a má so dik 
vi lág há bo rú utá ni mun kás sá ga so rán lát tak nap vi -
lá got, és ter jed tek el Eu ró pa szer te. Az ope ra te rén 
ál ta la pro vo kált újí tá sok már az ed dig szent ként 
ke zelt zenét, a par ti tú rát sem hagy ták érin tet le nül, 
a hú zá sok, transz po ná lá sok, más mû faj jal va ló ke -
ve re dé sek azóta is a na pi gya kor lat ré szé vé vál tak 
az új raér tel me zett ope ra ol va sa tok sû rí té se, rö vi dí -
té se, ak tua li zá lá sa köz ben.3 

Az ope rát olyan mû al ko tás nak te kin tet te, amely -
ben min den össze te vô nek dra ma ti kus funk ció ja 
van. Az ab szo lút ér te lem ben szín pa di mû faj nak te -
kin tett ope ra rea li zá lá sa is ezt az el vet kö vet te mun -
kás sá gá ban. Már a pró bák so rán, sôt azt megelô -
zôen ele mez te és ren de zé sei ben ér vény re is jut tatta 
a mû va la mennyi cse lek mény szá lát. El mé le ti írá -
sai nak, el mé le ti elôadá sai nak gon do lat me ne te, alap -
el ve az ál ta la lét re ho zott elôadá sok ban iga zol ta té -
zi seit. A Ko mis che Oper 1957-es pá ri zsi ven dég já -
té ká nak al kal má val ren de zett vi ta es ten olyan kér -
dé se ket fo gal ma zott meg, mint az éne kes já té ká ban 
az ala kí tás, vagy az ének lés kap jon-e na gyobb hang -

1 Wal ter Felsenstein: Ze nés szín ház. Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1979. 76. 
2 I. m. 
3 Pél da ként em lí tem Mar co Tu ti no La Lu pa cí mû ope rá ját, mely nek ze nei szö ve té ben jól meg fi gyel he tôk könnyû ze nei ele -

mek is, sôt ön ál ló be tét szám is he lyet ka pott a par ti tú rá ban.
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súlyt, vagy az ope ra e lô a dás a ze nét szol gál ja-e, vagy 
ren del je alá azt a drá mai egész nek?4 

Ezek a kér dé sek az el kü lö ní tés miat ti elé ge det -
len ség bôl szár maz tak és fô képp azért vol tak ak tuá -
li sak, mert a szín há zat és az ope rát alap ve tôen kü -
lön bö zô mû fa jok nak te kin tet ték, utal va ar ra, hogy 
összes sé gé ben va la mennyi az ope ra ját szás nak a 
szín ját szás szem pont já ból is ér vé nyes re form ját kí -
ván ták. Olyan em be rek tôl in dul tak ki, akik az ope -
rá ban is a „tisz ta” szín há zi él ményt ke res ték. Ôket 
ne vez te Felsenstein „új kö zön ség nek”. 

 
Új kö zön ség 

 

 Az el múlt év szá zad kö ze pé nek ha gyo má nyos 
ope ra kö zön sé ge an nak el le né re, hogy egy ele -
ve mû velt ség gel ren del ke zô ré teg volt, ke vés 

ki vé tel tôl el te kint ve megelé ge dett a ki vá ló nak nem 
min dig ne vez he tô mû al ko tá sok kal. A si ker te len 
ope rai kí sér le tek kel szem ben, ame lyek meg kö ve -
te lik a szín ház mû vé szet szi go rú tör vé nyei nek mun -
ka mód sze rét, azo kat az él ve ze te ket ré sze sí tet te 
elôny ben, ame lye ket egy ope ra e lô a dás az iga zi szín -
há zi él mény tôl füg get le nül is nyúj ta ni tu dott. 
A zenés szín ház kö zön sé gé nek megada tik ugyanis 
egy más faj ta él ve zet, mint pél dául az ének hang 
szép sé ge, a tánc rit mu sa és moz gal mas sá ga, a re vü 
lát vá nya, amely iránt több sé gük ak kor is fo gé kony, 
ha egyéb ként hiá nyoz nak az elôadás ból az iga zi 
szín há zi él mény elô fel té te lei. Felsenstein ha mis gya -
kor lat nak, fél re ve ze tô ered mény nek tar tot ta azt a 
ko ráb ban al kal ma zott mód szert, an nak fel té te le zé -
sét, hogy a kö zön ség már ele ve, akár év ti ze dek óta 
is me ri a „hí res” ze ne mû ve ket, ugyanis a már meg -
lé vô sab lo nok, elôadá si ha gyo má nyok el tor zít ják 
az „iga zi” mû meg lá tá sát. Ah hoz, hogy az em be rek 
el fo gult ság nél kül, fo gé ko nyan jöj je nek el az elô -
adás ra, „min den mû vet vissza kell he lyez ni a tel jes 
is me ret len ség ál la po tá ba”.5 A ren de zô nek a partitúra 
ala pos megis me ré sé vel fel kell fed nie a ze ne szer zô 
szán dé kait és an nak meg fe le lôen ér zé kel tet ni a mû 
lé nye gét. Mez te len va ló sá gá ban, hi te le sen meg kell 
mu tat nia a mû és a sze rep mon da ni va ló ját, mellôzve 
a za va ros sá got, a meg té vesz tést és a tet te tést. 

Új feladat nak te kin tet te, hogy az ope ra – a po -
li ti kai, mû ve lô dés po li ti kai prog ram tól, vagy dog -
mák tól füg get le nül – a dol go zó nép egé szé vé váljon, 
az új mód szer a há bo rú utá ni tár sa dal mi vi szo nyok 

kö ze pet te az em be rek mi nél szé le sebb kö ré nek és 
dif fe ren ciál tabb ré te gé nek köz ve tít se a ze nés szín -
ház ál tal nyúj tot ta él ményt. A hall ga tó ság szem lé -
lô dô passzi vi tá sa he lyett el kel lett ér ni a kö zön ség 
ak tív rész vé te lét. 

 
Mód szer: em ber és ének egy sé ge 

 

 Az ope ra iro da lom szá mos olyan je len tôs mû vet 
is mer, amely szín pa di lá to má son, el kép ze lé -
sen ala pul. En nek felidé zé se tö ké le te sen meg -

fe lel a szín ház tör vé nyei nek. Ze né je ki zá ró lag a drá -
mai cse lek mény, a drá mai hely zet szol gá la tá ban áll. 
Hi te les tol má cso lá suk hoz mû vé szi egyé ni sé gek re, 
mun ka mód sze rek re van szük ség, olya nok ra, ame -
lyek az ope rai üzem ben rit kák. 

Sok ren de zô stí lus kér dé sek re, szce ni kai és vi -
zuá lis prob lé mák ra össz pon to sí tot ta fá ra do zá sait 
ahe lyett, hogy ser ken tet te, tá mo gat ta vol na az igazi 
ze nei-szín há zi él ményt, mely nek hor do zó ja Felsen -
stein sze rint a mu zsi ká ló és egy ben szín ját szó em -
ber. Vé le mé nye sze rint a ze ne és ének lés ál tal szín -
pa di va ló ság gá és hi te les sé tett cse lek mény ma ga a 
ze ne drá mai funk ció ja, ami ma ga a szín há zi él mény. 
Le gyen a ze ne (az ének) meg gyô zô, va ló sá gos em -
be ri meg nyi lat ko zás, amellyel szem ben a szín re al -
kal ma zás esz té ti kai és mû sza ki prob lé mái csak má -
sod la gos jel le gûek. Ki mond ta, hogy a szín ját szás 
nem rep ro du ká ló, ha nem al ko tó mû vé szet, az elô -
adó nem a mu zsi ka esz kö ze, ha nem a szín ház te -
rem tô je. A mû vész ne azért éne kel jen csu pán, mert 
szép a hang ja, ha nem mert egy adott drá mai hely -
zet ben a szö ve get és ze nét „új ra meg kom po nál va” 
éne kel nie kell. A né zô így drá mai és ze nei al ko tó -
nak fog ja fel ôt. 

Mód sze ré nek legalap ve tôbb cél ja, hogy a kö -
zön ség együt tér zô fe szült ség ben él je át a cse lek -
ményt. A né zôk be vo ná sá hoz, ak ti vi zá lá sá hoz, 
a nézô  tér és szín pad kö zöt ti drá mai fe szült ség eléré -
sé hez be kell vet ni az ad dig csak a pró zai szín ját -
szás ál tal hasz nált esz kö zö ket is. Az éne kes nek nem 
csak szó la mot kell éne kel nie kü lön fé le jel me zek -
ben, masz kok ban, ha nem szín pa di ala kot kell te -
rem te nie. Nem sza bad, hogy az ének re és szí né szi 
já ték ra egyide jû leg tör té nô össz pon to sí tás meg ha -
lad ja az éne kes erôit. Az ének lés és szín ját szás fo -
gal ma nem ket té vá laszt ha tó, a szín pa di ének lés 
nem más, mint ala kí tás, az ének pe dig nem más, 

4 Felsenstein: i. m. 6. 
5 I. m. 104.
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mint bel sô, lel ki fo lya mat ál tal lét re ho zott em be ri 
meg nyi lat ko zás. 

Min de nekelôtt az éne kes nek meg kell is mer nie 
az ál ta la áb rá zolt sze mély elô tör té ne tét. Ez in do -
kol ja és ha tá roz za meg ugyanis szín pa di ma ga tar -
tá sát éle té nek a mû ál tal áb rá zolt sza ka szá ban. Saját 
szó la mán túl is mer je to váb bá a tel jes ze nei szö vetet, 
be leért ve a hang sze res anya got is, hogy ne a di ri -
gá ló/uta sí tó kar mes ter rab já vá vál jon. Tud ja su gal -
maz ni a ze nét, azaz ne csu pán en ge del mes ked jen 
a mu zsi ká nak, ha nem ô ma ga vált sa ki azt. 

Szá mom ra egyik legér de ke sebb, gya kor la ti pá -
lyám so rán is al kal maz ha tó mód szer ta ni el ve, hogy 
az éne kelt frá zis ki fe je zé se, mon da ni va ló ja nem 
szink ron ban, azaz csak a szó lam be lé pé sé vel egy -
ide jû  leg jön lét re, ami ál tal az a be nyo má sunk, hogy 
az éne kes a di ri gens és a ze ne kar függ vé nye, hanem 
ze nei meg szó la lá sát már a par ti tú ra azt meg elô zô 
ré sze ké szít se elô. Ha az elôadó is me ri és ural kodik 
a be lé pé sét megelô zô ze nei tar ta lom fö lött, ki fe je -
zés mód ban elôadá sá ba beol vaszt ja az adott hang -
sze res részt, kül sô szem lé lô ként, a né zô sze mé vel 
néz ve dra ma tur giai lag megelô zi mind a kar mes tert, 
mind a ze ne kart. Ha mindezek mel lett a szce ni kai 
és dísz le te zé si ele me ket is ala kí tá sá nak ren de li alá, 
a já ték és ze ne egy más mel lett egy sé ges egé szet al -
kot. Ez csak ott si ke rül het, ahol a ze nés szín ház az 
„üze mi ope rá tól” füg get len, ön ál ló mû faj já fej lô dik. 

Ter mé sze te sen az ének tech ni ká nak a sze rep vo -
ká lis kö ve tel mé nyei hez va ló al kal ma zá sa kez det -
ben tisz tán tech ni kai fo lya mat. Ezt kö ve tôen a ren -
de zô megis mer te ti az elôadót kon cep ció já val, ami -
kor tól az ének lés és a szí né szi feladat már sok szor 
összeegyez tet he tet len né vá lik. Va la me lyest ugyan 
egyen súly ba le het hoz ni a ket tôt, de meg gyô zô egy -
sé get csak rit kán al kot nak. A drá mai ki fe je zô erô 
ugyanis leg több ször hang be li ne héz sé ge ket okoz, 
az ad dig el gon do lás ban ki dol go zott ének szó lam a 
drá mai ki fe je zés aka ra ta miatt/mel lett tisz tán és ön -
ál lóan már nem ér vé nye sül het. En nek el ke rü lé se 
vé gett az éne kes nek aján la tos mie lôbb, még a szö -
veg és hang je gyek em lé ke zet be vé sé se elôtt a ren -
de zô és kar mes ter kö zös mû vé szi el gon do lá sát sa -
ját kon cep ció já val összeegyez tet ni. Így a szín pa don 
nem for dul hat majd elô ze né nek el lent mon dó 
akció, min den, ami lát ha tó, az ép pen annyi ra mu -
zsika lesz, mint aho gyan min den hang jegy cse lek -
ménnyé vá lik. 

Felsenstein egyik kol lok viu mán utal ar ra, hogy 
„rég tôl fog va csak ki vé te le sen te het sé ges em be rek -
ben si ke rült a szín pa di ének lés köl tôi funk ció ja 
irán ti ér zé ket már ta nul má nyi ide jük ben fe léb resz -
te ni és ki fej lesz te ni, és csak az ilyen te het sé gek ben 
ele gen dôen erôs a mon da ni va ló ki fe je zé sé nek szán -
dé ka ah hoz, hogy ének tech ni ká ju kat fá rad ság nél -
kül ké pe sek le gye nek alá ren del ni a ki fe je zés nek.”6 
Bi zo nyít va lát ja azon ban, hogy a ze nei leg va ló ban 
te het sé ges, át la gos kép ze let tel, ala kí tó kész ség gel 
és ér te lem mel ren del ke zô éne ke sek meg sze rez he -
tik a hi te les ki fe je zés és az az zal egyide jû pro fesszio -
ná lis hang adás kész sé gét is. Cél, hogy az éne kes a 
hang adás sal egy be kö tött tech ni kát hoz zá tud ja for -
mál ni a min den ko ri ér zel mi tar ta lom hoz, ami ál tal 
hang já nak csen gé se meg szé pül, hang fek vés és di -
na mi ka te kin te té ben olyan tel je sít ményt ér el, ame -
lyek pusz tán ének tech ni ka út ján nem sze rez he tôk 
meg. A ze ne és szín ját szás egy sé ge ilyen úton vá lik 
a ki fe je zés és a tech ni ka egy sé gé vel azo nos sá az éne -
kes ala kí tás ban. Az egy ség csak ak kor va ló sul meg, 
ha egye dül a drá mai cse lek mény ha tá roz meg min -
den tes ti és vo ká lis – sôt: hang sze res – meg nyi lat -
ko zást, ahol az ének lesz ki fe je zé sé nek leg meg gyô -
zôbb esz kö ze. 

 
Össze fog la lás 

 

 F elsenstein má so dik vi lág há bo rú utá ni mun -
kás sá gá nak nagy ré szét olyan for ra dal mian új 
ope ra ját szás ki mun ká lá sá nak szen tel te, ame -

lyet az ak kor kor sze rû ope rai elô a dó mû vé szet alap -
fel té te lé nek is te kin tett, ahol a szín pa di ze ne és szín -
pa di ének a va lós em be ri meg nyi lat ko zás tar tal má -
val te lí tô dik meg. Be szé dei ben öröm mel és há lá san 
em lí ti, hogy mód sze reit a fiatal Né met De mok ra ti -
kus Köz tár sa ság ban, sôt Eu ró pa más ré szein is több 
szín ház át vet te, na pi mun ká ja so rán ma gáé vá tette. 
El veit ugyan fo ko zó dó tá ma dá sok és hi tel ron tó nyi -
lat ko za tok meg kér dô je lez ték, de ezek egy ré sze a 
kon ven cio ná lis ope rai szak ma mû vé szei, más részt 
azon ze ne tu dó sok kö ré bôl ke rül tek ki, akik az ope -
rák par ti tú rá já ban nem lát tak egye bet, mint ab szo -
lút ze nét. Mun kás sá gát elem zô vi ták is kí sér ték, 
ame lyek a kri ti ku sok, dra ma tur gok és írók kö zött 
zaj lot tak. Ren de zô és di ri gens tár sai – akik legin -
kább gya kor la ti teen dôk kel van nak el fog lal va – 
csak igen rit kán vet tek részt ben nük, míg az éne -

6 I. m. 39.
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ke sek és ének pe da gó gu sok – akik ál ta lá ban ma sem 
ér dek lôd nek el mé le ti kér dé sek iránt – szin te so ha -
sem, an nak el le né re, hogy bár mennyi re el té rôek 
vol tak is a kor sze rû ope ra ját szás ra vo nat ko zó ak -
ko ri fel fo gá sok, az ének lô em ber köz pon ti je len tô -
sé ge nem le he tett két sé ges. 

A tár su lat ban mint zárt mû vé szi al ko tó kö zös -
ség ben fo lyó mun kát ô ma ga így fog lal ta össze: 
„(…) meg gyô zô, igaz és nél kü löz he tet len em be ri 
meg nyi lat ko zás sá kell ten ni a szín pa di ze nét és 

éneket. Eh hez ké pest min den dra ma tur giai és insz -
ce ná lá si prob lé ma má sod ren dû. Az a ze nés szín -
ház, ha az ének lô em be rek ál tal el ját szott ze nei cse -
lek mény szín pa di va ló ság gá és fel tét le nül hi te lessé 
vá lik. A drá mai cse lek mény nek ér zel mi, emo cio -
ná lis sí kon kell le zaj la nia, ahol a ki fe je zés egyet -
len eszkö ze a ze ne. A sze rep lô ne esz köz ként, báb -
ként, vagy egy már ele ve adott mu zsi ka ré sze ként 
has son, hanem al ko tó meg for má ló ja le gyen a cse -
lek mény nek.”7
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