
„A ze nei mû al ko tás je len va ló sá gá hoz el len ben  
[a fes té szet tel, szob rá szat tal], mint lát tuk,  

hoz zá tar to zik az elôadó mû vész mint cse lek vô,  
mint ahogy a drá mai köl té szet ben is az egész em ber  

lép fel áb rá zo lóan tel jes ele ven sé gé ben,  
s ön ma gát te szi át szel le mült mû al ko tás sá.”1  

 

J e len dol go zat Franz Schu bert dal cik lu sai nak (és 
ezen ke resz tül a dal mint mû vé szi for ma) szín -
pa di le he tô sé geit kí ván ja vizs gál ni, kü lö nös te-  

  kin tet tel a kor társ in terp re tá ciók ban meg je le nô, 
a hoz zá juk kö tô dô kon ven ció kat és tra dí ció kat 
meg kér dô je le zô stra té giák ra, két konk rét elôadás 
rész le tes elem zé se (a Da vid Al den ál tal 1997-ben 
rende zett Win ter rei se-filmfel dol go zás és a zü ri chi 
Schau  s piel haus 2001-ben be mu ta tott, Chri stoph 
Martha ler ren dez te Die schö ne Mül le rin elôadá sa) 
ré vén. 

Ahogy a fen ti He gel idé zet is jel zi, a szín pa di –
 és ezen be lül a ze nei – elôadá sok elôadói, a „nyers -
anyag” ter mé sze té bôl kö vet ke zôen, ön mguk vál -
nak a mû vé szi al ko tás sá. Az em lí tett nyers anyag 
jel leg ze tes sé ge, hogy nincs (he ge li szó hasz ná lat -
ban) ob jek tív, vagyis ma te riá li san meg je le nô, ál -
lan dó for má ja, csakis a je len ben lé te zik, az elôadás 
ak tu sa kö vet kez té ben: „Mi vel ugyanis a han gok -
nak nincs ma guk ban tar tós, ob jek tív fennál lá suk, 
mint az épü le tek nek, szob rok nak, fest mé nyek nek, 
ha nem gyors el hang zá suk kal el is tûn nek új ra, azért 
a ze nei al ko tás nak egy részt már eme pusz tán pilla -
nat nyi eg zisz ten cia miatt is ál lan dóan megis mé telt 

rep ro duk ció ra van szük sé ge. (…) Mert ha a ze ne 
ma gát a szub jek tív ben sôt ve szi tar tal mul az zal a 
cél lal, hogy ne mint kül sô ala kot és ob jek tí van 
fennál ló mû vet, ha nem mint szub jek tív ben sô sé -
get je le nít se meg, ak kor a meg nyi lat ko zás nak köz -
vet le nül is egy ele ven szub jek tum köz lé sé nek kell 
bi zo nyul nia, amely be a szub jek tum be lead ja egész 
sa ját ben sô sé gét. Legin kább az em be ri hang éne -
ké ben van ez így…”2 En nek az ál lan dó „rep ro duk -
ció nak” a kény sze re több kér dést is fel vet. Va jon a 
gé pies is mé tel ge tés fo lya ma tá ról van-e szó? Le het -
sé ges-e tö ké le te sen egy for ma al ko tá sok lét re ho za -
ta la es té rôl es té re, és ez-e va lójá ban a cél? Az el -
lent mon dá sok ért he tô vé vál nak, ha Pe ter Brook 
szín ház- defi ní ci ó ját al kal maz zuk. „Szín ház = R r 
a.”3 Ré pé ti ti on, rep ré sen ta ti on, assis tan ce, azaz is -
mét lés, meg je le ní tés és né zôi rész vé tel. Az is mét -
lés Brook sze rint az egyet len út a vál to zás hoz, amely 
nem zá rul le a pró ba fo lya mat vé gé vel, ha nem 
elôadás ról elôadás ra megis mét lô dik, és újabb ered -
mény re ve zet. Az is mét lés te hát al ko tó te vé keny -
ség, amely nek so rán a szí nész „el ha tá roz za, hogy 
meg ra gad va la mit s azt meg je le níti.”4 Ez a meg je -
le ní tés, amely „nem va la mely múlt bé li ese mény 
után za ta vagy leírá sa, és (…) ta gad ja az idôt”,5 egy -
fe lôl a szí nész ál tal ját szott sze re pet, más fe lôl ma -
gát az elôadást érin ti. Ám a meg je le ní tés „lég üres 
tér ben ér tel met len né vál na,”6 azaz ha nem len ne 
je len a sze re pét „ak tív ér dek lô dés sel be töl tô” kö -
zön ség. „Ami, je len van az egyik nek [elôadó nak], 
az je len van a má sik nak [kö zön ség nek] is.”7 Így, az 
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„Gu te Nacht! Gu te Nacht! / Bis al les wacht” 
Schu bert dal cik lu sai nak szín re vi te li le he tô sé gei rôl

1 Ge org Wil helm Fried rich He gel: Esz té ti kai elôadá sok II I. Bu da pest, Aka dé miai, 1980. 168. (Kieme lés tô lem – N. Gy.) 
2 Uo. 122. 
3 Pe ter Brook: Az üres tér. Bu da pest, Eu ró pa, 1973. 194. 
4 Uo. 197. 
5 Uo. 196. 
6 Uo. 197. 
7 Uo. 198.
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is mét lés és a né zôi rész vé tel min den ko ri „ak tua li -
tása” kö vet kez mé nye kép pen – kü lö nös te kin tet tel 
ar ra, hogy az is mét lés so ha sem le het iden ti kus – 
lét re jön va la mi, ami el vá lik az al ko tó tól, vagyis a 
meg je le ní tés, az elôadás. Eb ben az ér te lem ben a ze -
nei elôadást is szín há zi hely zet ként te kint het jük, 
hi szen az elôadó, a he ge li ér te lem ben vett cse lek -
vô mû vész és elôadás dis tan ciá ja ugyanígy fennáll.  

A dal cik lu sok elôadá sa ese té ben per sze fel merül 
a kér dés, tény le ges sze rep ját szás ról van-e szó. A fo -
ga lom ha gyo má nyos ér tel mé ben nem, ugyanis a 
tex tus nem drá mai for mát je lez, hi szen nincs név-
szö veg-szer zôi uta sí tás ke re tei be szo rí tott konk rét 
dra ma ti kus szö veg.8 A nem ha gyo má nyos (mert 
nem pó dium-jel le gû) szín pa di meg va ló su lás, ami -
lyen a két vizs gált fel dol go zás, vi szont egyér tel mûen 
„szce ná rium ként” ke ze li az adott dal cik lust, és nem 
ke vés bé az an nak meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó, 
el sô pil lan tás ra ma guk tól ér te tô dô szo ká so kat, köz -
he lye ket, füg get le nül at tól, hogy eh hez az alap hoz, 
„szö veg könyv höz” ho gyan vi szo nyul. Pél da ként 
tekint het jük Mar tha lert, aki de konst ruktív kri -
tikával te kint vissza a tra dí ciók ra, a be vett elôadási 
formákra, ám az, hogy az alap mû és az an nak elô -
adásá hoz kap cso ló dó meg szo kott for mák ne ga tív 
vi szo nyí tá si pont ként je len nek meg, szük sé ges sé 
te szi az eh hez (a dal cik lus hoz és an nak ko ráb bi 
meg va ló su lá sai hoz) va ló sa já tos vi szo nyu lást. Szö -
veg könyv ként, szce ná rium ként te kin tem te hát 
mind a dalcik lust (ver sek és ze ne), mind pe dig az 
an nak szo ká sos szín re vi te lé rôl és ér tel me zé sei rôl 
szó ló tu dá sun kat és (a ga da me ri ér te lem ben vett) 
elôíté le tein ket.9  

Az elôadás – be leért ve az elôadót is – szín pa di 
mû ként jön lét re, és mint ilyen, a to tá lis je len al -
ko tá sa ként hoz za lét re ön ma gát. En nek kö vet kez -
té ben min den egyes pil la na tá val a már el is múlt 
„most hoz” kö tô dik, az zal foly tat fo lya ma tos ver -
seny fu tást. Eh hez a „most hoz”, tá gabb ér te lem ben 
a je len hez fû zô dô vi szo nyát (amennyi ben egyál ta -
lán le het sé ges) az mu tat ja, hogy mi lyen re lá ció ba 
lép ve le: elis me ri-e, reflek tál -e rá, és ha igen, lé te -
zik-e (lé tez het-e) kom mu ni ká ció köz tük. A meg -
szo kott, be vett (ké sôbb rész le te zett) elôadás for mák -
kal kap cso lat ban fel ve tô dik a kér dés, mi lyen kap -

cso lat ban áll nak a je len nel és a „most tal”, amelyben 
szü let nek, pon to sab ban áll nak-e bár mi lyen kap -
cso lat ban az zal. Ez a kap cso lat nem az ak tua li tás 
kér dés kö rét imp li kál ja, in kább ar ra utal, kom mu -
ni kál-e az elôadás sa ját je le né vel, tör té nik-e va la -
mi lyen in for má ció áram lás (nem ki mon dot tan je -
len tés), vagy az elôadás her me ti ku san zárt, ön ma -
gá ba zá ró dó ér te lem mel, mú zeu mi kiál lí tás ra in -
kább meg fe le lô jel lem zôk kel „lé te zik”.  

Az ön ma gá ba zá ró dás fo lya ma tá nak fon tos „bás -
tyái” a meg kér dô je lez he tet len ér té kû nek tar tott, 
kor szak al ko tó je len tô sé gû nek ítélt meg kö ze lí té sek 
és elôadá sok (pél dául: Diet rich Fi sher- Dies kaué), 
me lyek nek jel lem zôi dog ma ként ér tel mez ve jut nak 
el min den ki hez a szín pa don, a mé dia és a hang -
hor do zók asszisz tá lá sá val. Ily mó don aka rat la nul 
is (bár ter mé szet sze rûen) min tá kat, nor má kat ala -
kí ta nak ki el vá rá si ho ri zon tun kon, a va la ha új szerû 
for ma le het sé ges in terp re tá ciói nak kor pu sza pe dig 
össze zsu go ro dik, s a kiala ku ló „ör dö gi kör” ered -
mé nye képp az ér tel me zé sek irá nyai meg me re ved -
het nek. 

Dol go za tom azt vizs gál ja, mi lyen le he tô sé gei, 
stra té giái és irá nyai le het nek kor társ kö zeg ben a 
Schu bert-da lok szín re vi te lé nek a ha gyo má nyok -
ból, köz he lyek bôl va ló ki tö rés re. Eh hez hí vom 
se gít sé gül a két em lí tett elôadást. 

 
I.  

A ro man ti kus máz 
 

F ranz Pe ter Schu bert 1797. ja nuár 31-én lát -
ta meg a nap vi lá got Bécs egyik kül vá ro sá ban, 
egy ta ní tó ti zen ket te dik fiaként. 21 éve sen 

sza kí tott ad di gi élet mód já val és fel té tel nél kül vá -
lasztotta a mû vész pá lyát. A klasszi ciz mus és a ro -
man ti ka ha tá rán ô te rem tet te meg (töb bek kö zött 
Bee tho ven, és több ki sebb szer zô nyom do kain ha -
lad va) a ro man ti kus dalt, mint ön ál ló, a töb bi 
mûfaj jal egyen ran gú ki fe je zé si for mát.10 Goe the 
és Hei ne mû vek re írott da lai után Die schö ne Mül -
le rin cí mû dal cik lu sát Wil helm Mül ler ver sei re 
1823-ban, a Win ter rei set pe dig, ugyan csak az em -
lí tett köl tô mû vei re, 1827-ben kom po nál ta. Mû -
veit, mû vé szi tel je sít mé nyeit éle té ben nem kí sérte 

18A drá mai for ma e ke re tei nek meg ha tá ro zá sá hoz lásd Bé csy Ta más: A drá ma esz té ti ká ja. Bu da pest, Kos suth, 1998. 
19Eh hez bô veb ben lásd Hans- Ge org Ga da mer: Igaz ság és mód szer. Bu da pest, Gon do lat, 1984. 195.-198. Ford. Bony hai Gábor. 
10A né met Lied mû fa já nak tör té ne ti meg kö ze lí té se újabb kér dé se ket vet ne fel, ame lyek kel itt nem kí vá nok fog lal koz ni, csu -

pán jel zem, hogy Haydn, Bee tho ven és érin tô le ge sen Mo zart mo dell jei mel lett J. A. Hil ler, J. A. Schultz és több ki sebb 
szer zô is ha tot tak a mû faj ala ku lá sá ra, csakúgy, mint a né met, és fô leg oszt rák nép dal kincs.
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elis me rés és fi gye lem: 1828. no vem ber 19-én halt 
meg Bécs ben, 31 év nyi sze gény ség és nél kü lö zés 
után. Élet mû ve nem sok kal ha lá la után ke rült nap -
vi lág ra az íróasz talfiókból, nagy sze rû sé gét és je -
len tô sé gét csak ezután kezd ték felis mer ni. Ne ve 
vég  ér vé nye sen össze forrt a ro man ti kus, nincs te -
len mû vész min den ki ál tal is mert szte re o ti pi kus 
alak já val, aki ma gát mû vé sze té nek alá vet ve min -
den há nyat ta tást és nél kü lö zést vál lal azért, hogy 
be tel je sít hes se kül de té sét, s ma gát és má sok ál tal 
fel nem is mert zse nia li tá sát felál doz has sa a Mû vé -
szet ol tá rán. 

Az itt fel vá zolt, jól is mert kép, amely Schu bert -
rôl a köz tu dat ban él szül te azt a meg kö ze lí tést, 
amely alap ján ér tel mez ni „szo kás” a kom po nis ta 
mû veit. Da lait az utó kor áhí tat tal és ál mél kod va 
hall gat ta, azon me reng ve, miért nem nyert te ret 
szer zô jük zse ni je a 19. szá zad Bé csé nek pezs gô 
kul tu rá lis éle té ben. (Va ló szí nû leg épp e pezs gés 
miatt nem.) S mi köz ben tisz tel jük és di csôít jük e 
da lo kat, ész re vét le nül is egy re több el vá rást tá -
masz tunk elôadá suk kal szem ben: a ro man ti ká ról 
és a ro man ti kus dal ról kiala kí tott ké pün ket és gon -
do la tain kat gúzs ba kö tik a köz he lyek, szte reo tí -
piák. Tud juk mit „szo kás” gon dol ni egy-egy dal -
ról, dal cik lus ról, még rosszabb eset ben tud ni vél -
jük, mi rôl szól nak, és ezt a ge ne rá ció kon át meg -
ma ra dó és új ra képzô dô, meg kö ze lít he tet len 
bel se jû gon do lat hal mazt va riál juk az una lom leg -
vég sô ha tá ráig, a Mû vé szet magas la tai fe lé tör ve 
gör get jük ma gunk elôtt, mint Sziszü phosz a szik -
lá ját. Ráadá sul, ha ko mo lyan vesszük e ro man ti -
ku san túl haj tott kép za vart, azt kell vél jük, e szikla 
még csak nem is ne héz. A ké szen ka pott ér tel me -
zést, gon do la to kat a legkönnyebb (per sze nem 
tech ni kai ér te lem ben) és a leg ké nyel me sebb dolog 
el fo gad ni, nem koc ká ra ten ni a „most tal” tör té nô 
pár be széd je gyé ben, ám ezt meg tud ja ten ni he -
lyet tünk egy gép, egy vi deo fel vé tel, vagy akár egy 
CD is, ame lyek tö ké le te sen ké pe sek rep ro du kál ni 
azt az ér tel met, amely re mi csak tö re ked nénk. 
A kö vet ke zô két fe je zet ben rö vi den ezen ér tel me -
zé sek alap jait pró bá lom szó ra bír ni és vizs gál ni. 
Fon tos nak tar tom elöl já ró ban le szö gez ni, hogy 
nem az ér té kes vagy ér ték te len kér dés kö rét kí -
vá nom bon col gat ni, sem mit nem kí vá nok ér ték -
te len nek te kin te ni.

A dal mû fa ja, ze ne és szö veg kap cso la ta 
 

Amû faj jel lem zé se kor fô leg He gel – Schu bert 
dal cik lu sai val kö zel egy idô ben ke let ke zett – 
esz té ti ká ját ve szem kiin du ló pont nak, mert ez 

se gít he ti a Schu bert ko rát át ha tó esz té ti kai lég kör 
fel vá zo lá sát. Lé nyeg te len, hogy Schu bert ma ga is -
mer te-e eze ket a gon do la to kat (va ló szí nû leg nem), 
hi szen nem al ko tá si tech ni kát vizs gá lok, ha nem 
esz mei áram la to kat, ér tel me zé se ket. 

„Egy dal pél dául mint köl te mény és szö veg ön -
ma gá ban fog lal hat ja ugyan vál to za to san ár nyalt 
han gu la tok, szem lé le tek és kép ze tek egé szét, alap -
hang ja mégis több nyi re ugyanaz a min de nen vé -
gig vo nu ló ér ze lem, s ezál tal a ke dély nek ki vált -
képp egy han gu la tát szó lal tat ja meg. En nek meg -
ra ga dá sá ban és han gok ban va ló visszaadá sá ban 
van az ilyen dal me ló dia fô ha tá sos sá ga.”11 Amint 
az idé zet bôl ki de rül, He gel úgy vé li, a dal ban meg -
va ló su ló egy ség két mû vé szi for ma egy más ra és 
egy más mel lett ha tá sá nak kö szön he tô. Ez a két 
forma a szö veg és a ze ne. A szö veg konk re ti zál, a 
zene pe dig más meg vi lá gí tás ba he lye zi, ki tel je sí ti 
a konk ré tu mot, s mind vé gig egy egy sé ges han gu -
lat meg te rem té sén mun kál ko dik. Ez az egy egy sé -
ges han gu lat az, amely a dalt ön ma gá ban egésszé 
és tel jes sé teszi, még ak kor is, ha egy dal cik lus ré -
sze ként is te kint he tô.  

He gel to váb bá meg jegy zi: „a szö veg áll a ze ne 
szol gá la tá ban, s csu pán az a ren del te té se, hogy a 
tu dat nak kö ze leb bi kép ze tet ad jon ar ról, amit a 
mû vész mû vé nek meg ha tá ro zott tár gyául vá lasz -
tott.” A ze ne ezután „a tar tal mat nem úgy fog ja fel, 
aho gyan azt a szö veg meg mu tat ja, ha nem olyan 
ele met ra gad meg, amely nem tar to zik a szem lé -
let hez és a kép ze let hez.”12 E megál la pí tás sal He -
gel ön kén te le nül is idô be li egy más utá ni sá got és 
ok-o ko za ti vi szonyt fel té te lez, amely sze rint a szö -
veg elôbb hat a tu da tunk ra, és a ze ne csak ezután 
ké pes ár nyal ni a kiala kult ké pet. Eb ben az ér te -
lem ben te hát a ze ne vi szo nyul a szö veg hez, mi -
köz ben mindegyik egy szer re fej ti ki ha tá sát. 
A „most” fo gal mát He gel így ra gad ja meg: „elô ször 
az idô meg sem mi sí ti a tér be li nek kö zöm bös egy -
más mel let ti sé gét, s a tér kon ti nui tá sát az idô pont -
tá, a »most«-tá von ja össze. Az idô pont azon ban 
má sod szor nyom ban ön ma ga ne gá ció já nak bi zo -

11Ge org Wil helm Fried rich He gel: i. m. 155. 
12Uo. 148.
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nyul, mert ez a most, mi helyt van, azon nal meg -
szû nik egy má sik most tá, s ezál tal meg mu tat ja ne -
ga tív te vé keny sé gét.”13 A fen tiek kö vet kez té ben ez 
a fo lya ma to san el mú ló, tu laj don kép pen nem is lé -
te zô „most” ke rül ne felosz tás ra, ami még el mé le ti 
sí kon is le he tet len. Kér dés te hát, hogy ki zá ró la go -
san helyt ál lóak-e azok a fel té te le zé sek, in terp re tá -
ciók, me lyek in di rekt mó don is a szö ve get te kin -
tik el sôd le ges nek, vi szo nyí tá si pont nak. 

A he ge li el mé le ten ala pu ló gon do lat me net per -
sze szem be náll az zal, amely Ar thur Scho pen hauer 
ne vé hez fû zô dik, aki a ze nét min den más mû vé -
sze te ken kí vül ál ló nak, és azok hoz ké pest fel sôbb -
ren dû nek te kin ti, mi vel a ze ne „so ha nem a je len -
sé get, ha nem pusz tán a je len ség bel sô lé nye gét, 
ma gá ban vett vol tát, ma gát az aka ra tot fe je zi ki.”14 
Még in kább el len tét be ke rült vi szont He gel lel a 
ze ne és szö veg kap cso la tá nak vizs gá la ta kor, hi -
szen a ze nét mint az ál ta lá nost tár gyal ta, a szö ve -
get pe dig mint a konk ré tat. „Az em be ri élet egyes 
ké pei a ze ne ál ta lá nos nyel vé vel összeegyez tet ve 
so ha sin cse nek ab szo lút szük ség sze rû ség gel ve le 
össze köt ve, sem ne ki meg nem fe lel nek, ha nem 
ve le csak oly vi szony ban van nak, mint egy tetszés -
sze rin ti pél da egy ál ta lá nos fo ga lom hoz.”15 A sza -
vak nak te hát „tel je sen alá ren delt he lyet kell el fog -
lal niuk.”16 Eb bôl kö vet ke zik, hogy „a ze ne az iga -
zi ál ta lá nos nyelv, me lyet min de nütt ér te nek; azért 
min den or szág ban va la mennyi szá za don ke resz -
tül nagy ko moly ság gal és buz ga lom mal be szé lik 
és egy je len té keny, so kat mon dó dal lam csak ha -
mar az egész föld ke rek sé gén is me re tes lesz, míg 
egy ke vés ér tel mû, sem mit mon dó azon nal el hang -
zik és el hal. Ez bi zo nyít ja, hogy a dal lam tar tal -
ma na gyon is ért he tô. De nem dol gok ról be szél, 
ha nem csakis jó- és rosszul lét rôl, mint ame lyek 
az aka rat szá má ra egye dül va lók.”17 A ze ne te hát 
– scho pen haue ri ér te lem ben – a be szélt nyelv tôl 
füg get len, nem fo gal mak ban ki fe je zés re ju tó, saját 
nyel vet al kot, felada ta pe dig ko ránt sem a szö veg 
bi zo nyos szem pon tok ból tör té nô meg vi lá gí tá sa. 
Lé tét nem le het a szö veg hez ké pest meg ha tá rozni, 

mi vel „a ze ne ál ta lá ban az a dal lam, mely hez a vi -
lág a szö veg.”18 

Ezt a né zô pon tot konk re ti zál ja az a nietz schei 
fel fo gás, amely a ze nét mint ön ál ló szö ve get tár -
gyal ja, s eb bôl kö vet ke zôen nem is szö veg rôl és 
ze né rôl, ha nem szö veg rôl és szö veg rôl, vagyis ze -
né be írt szö veg rôl be szél. „A ze ne bel sô vi lá gunk 
szem pont já ból nem olyan je len tôs és mély rôl jö -
vô, hogy az ér ze lem köz vet len nyel ve le het ne; ha -
nem a köl té szet tel va ló ôs ré gi kap cso la ta annyi 
szim bo li kát vitt a hang rit mi kus moz gá sá ba, ere -
jé be és gyön ge sé gé be, hogy mi most úgy érez zük, 
hogy a ze ne köz vet le nül bel sô vi lá gunk hoz be szél 
és bel sô vi lá gunk ból szár ma zik.”19 Eb ben az ér -
te lem ben két „szö veg” hat ránk egyazon idô pont -
ban és az egyik nek nem szük ség sze rû vo nat koz -
ta tá si alap ja a má sik. Nem egy más utá ni ság ról van 
te hát szó, ha nem egy más mel lett lé te zés rôl, mely az 
egy más sal foly tat ha tó fo lya ma tos kom mu ni ká ció le -
he tô sé gét te rem ti meg. Ez sem mi kép pen sem je len -
ti azt, hogy min den ze né nek egyet len, konk ré tan 
leír ha tó, egy az egy ben pár hu zam ba ál lít ha tó szö -
veg meg fe le lô je len ne. Stra tos E. Con stan ti ni dis 
szó hasz ná la tát idéz ve és ala kít va át a vizs gált hely -
zet re, in kább ar ról van szó, hogy ha a ze nét – itt 
már a szín pa di in terp re tá ció vi szo nyai ra vo nat -
koz tat va – mint je lö lôt te kin tem, ak kor ah hoz 
szám ta lan vagy in kább vég te len szá mú je lölt kap -
cso lód hat.20 Ugyanez a megál la pí tás ér vé nyes a 
„szó sze rin ti ér te lem ben vett” szö veg re, je len eset -
ben a da lok ban meg je le nô dal szö ve gek re is. Eb -
ben az eset ben mind két „szö ve günk” csak a jég -
hegy csú csá nak te kint he tô, és bár mi lyen konk rét 
ér te lem be pró bál nánk is azt be le pré sel ni, szük -
ség kép pen le ha tá rol nánk, élet te len né ten nénk, és 
el ven nénk tô le a kom mu ni ká ció le he tô sé gét. Ha 
te hát nem sze ret nénk be ha tá rol ni, mind két „szö -
veg” ha tá sát úgy le het ne jel le mez ni, ahogy Nietz -
sche a re lief ben rej lô le he tô sé ge ket di csé ri: „A re -
lief ala kok azért hat nak olyan erô sen a fan tá ziá ra, 
mert mintegy úton van nak afe lé, hogy le lép je nek 
a fal ról….”21 

13Uo. 120. 
14Ar thur Scho pen hauer: A ze ne esz té ti ká ja. Bu da pest, Hat ágú Síp Ala pít vány, 1992. 17. 
15Uo. 20. 
16Uo. 30. 
17Uo. 47. 
18Uo. 48. 
19Fried rich Nietz sche: Ván dor és ár nyé ka. Bu da pest, Gön cöl Kiadó, 1990. 215.  
20Stra tos E. Con stan ti ni dis: Szín ház de konst ruk ció alatt? The at ron, 2004/Nyár-ôsz. 3–16. Ford. Le po sa Ba lázs. 
21Fried rich Nietz sche: i. m. 155. (178. pont)
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Szte reo tí piák és el lent mon dá sok 
 

Amá so lás, az is mét lés, a reflexió nél kü li kon ven -
ciók ba me re ve dés min den mû vé szi al ko tás ha -
lá la. Ahogy Pe ter Brook, a szín pa di mû vé sze tet 

szem elôtt tart va, fel hív ja a fi gyel met az is mét lés – a 
fent em lí tett, al ko tó ter mé sze tû is mét lés sel szem -
beál lí tott au to ma ti kus is mét lés – ve szé lyei re: „Az is -
mét lés ve zet el oda, ahol a ha gyo mány [ami ter mé -
keny] tel je sen ér tel met len né vá lik: a lé lek ölô, hosszú 
szé riák (…) mind az, ami tôl az ér zé keny szí né szek 
ir tóz nak. Ezek az in di gó nyo ma tú után za tok élettele -
nek. Az is mét lés ta gad ja az élôt.”22 A szte reo típiákban 
gon dol ko dás csu pán új ra má so lást tesz le he tô vé. 

Ám hogy is ne es nénk be le a csap dá ba, ami kor 
már a ro man ti ká ról al ko tott fo gal munk is szte reo -
tí piá kon nyug szik. Ez ön ma gá ban ter mé sze tes, sôt 
(Ga da mer elôíté let-fo gal ma nyo mán) akár ked ve -
zô is le het ne, a prob lé ma azon ban az, hogy eze ket 
ál ta lá ban, mint örök igaz sá go kat, el szi ge telt és ön -
ma guk ban ér vé nyes ér té ke ket ke zel jük, s nem 
hagy juk, hogy a szte re o ti pi kus, jól be vált ké pet és 
ér tel met bár mi meg kér dô je lez ze. Nem hagy juk, 
hogy a meg lé vô kép kom mu ni ká ció ba lép jen bár -
mi lyen, kö rein, ke re tein kí vül esô te rü let tel (pél -
dául a je len nel vagy a múlt és a je len kö zöt ti tá vol -
ság gal), mert érez zük, hogy eb ben az eset ben a té -
tel, a megin gat ha tat lan nak vélt ér te lem fo rog koc -
kán. Te hát nem hagy juk, hogy jól be vált ké pünk a 
szük ség kép pen köl csö nös ha tá sok, vagyis a kom -
mu ni ká ció kö vet kez té ben el moz dul jon, ki bil lenjen, 
vagy még rosszabb eset ben meg for dul jon. Rész vé -
te lünk és fo gal munk te hát sta ti kus.  

Ma gány, el vá gyó dás, fe hér sál, mû vé szi zse nia -
li tás, vi szon zat lan sze re lem és még so rol hat nánk 
azo kat az asszo ciá ció kat, me lyek a „ro man ti kus” 
jel zô höz kap cso lód nak. A lai kus ér tel me zés eb be 
az ér tel me zé si tar to mány ba pró bál ja szo rí ta ni a ro -
man ti ka al ko tá sait, s ha ez si ke rül, az al ko tás meg -
hal. Ha nem si ke rül, ter mé keny elôíté le teink kér -
dé se ket vet nek fel, és kom mu ni kál ni kez de nek a 
szín pa di al ko tás sal, ön ma guk és az elôadás ap ro -
pó ján. Pa ra dox mó don, rész ben épp e ro man ti ka 
ho  ri zont já ban ma ra dó meg kö ze lí tés bel sô el lent -
mon dá sa ve ti fel a ké sôb biek ben di na mi kus ként 
meg kü lön böz te tett kom mu ni ká ciós vi szo nyok által 
meg ha tá ro zott szín há zi ke re tek igé nyét. A te kin -
tély el vû elôíté le te ket – ame lye ken a ro man ti kus 

meg kö ze lí tés ala pul – a zse ni kép ege kig ma gasz ta -
lá sa le gi ti mál ja; a szer zô zse ni jé vel mint ha nem le -
het ne egy szint re emel ked ni, hi szen ô egy ma gá ban 
gyôz le min dent és sem mi sem le he tet len szá má ra. 
Im ma nu el Kant sza vai val: ô a lé lek erôi nek egye -
sü lé se, „a ter mé szet ke gyelt je.”23 Ám ha már a sta -
 ti kus vi szo nyu lás fo gal mai val kö ze lí tünk, a zse ni -
vel (?) kap cso la tos kér dés így szól: va ló já ban mit 
tud le gyôz ni a mû vész, és ami még fon to sabb: mi 
je lent het aka dályt szá má ra? A vá lasz hoz fon tos 
annak megér té se, hogy ez a min den ha tó ság kom -
pen zá ció. An nak a bel sô fe szült ség nek a kom pen -
zá ció ja, amely ab ból a ro man ti kus el lent mon dás -
ból (iró niá ból) fa kad, hogy az al ko tás so rán, az „Én” 
meg fejt he tet len, fo gal mak fe let ti vég te len sé gé vel 
fo lya ma to san a kül sô vé té tel kö nyör te len ha tá raiba, 
rend sze rei be üt kö zik. A fo gal ma kat nem is me rô 
bel sô kép te len a kül sô vé ala kí tás fo gal mai ban ki -
fe je zés re jut ni. A fo lya ma tos mû vé szi erô fe szí té sek 
ez zel az el lent mon dás sal küz de nek, és csak a be -
fo ga dó ban nyer het nek el új ra fo gal ma kon tú li „tar -
tal mat”. E „tar ta lom” azon ban ter mé sze te sen már 
tel je sen el kü lön bö zött az al ko tó tar tal má tól az 
elôadó és mû ve kö zöt ti át hi dal ha tat lan sza ka dék 
kö vet kez té ben. A lét re jött mû, je len eset ben a szín -
pa di in terp re tá ció az, ami kap cso lat ban áll a be fo -
ga dó val, s csak úgy ké pes kom mu ni kál ni a kö zön -
ség gel, ha nyi tott er re a kom mu ni ká ció ra: ha nem 
sta ti kus, ön ma gá ba zá ró dó ér tel met kép vi sel, ha -
nem egy di na mi kus, fo lya ma to san új jáala ku ló értel -
me zé si me zôt. A kom mu ni ká ció mégis egy ol da lú 
ma rad, ha a be fo ga dó fo gal mai sta ti ku sak: a brooki 
ér te lem ben vett „ak tív asszisz tá lás” elen ged he tet -
len fel té te le e kom mu ni ká ció nak. Mind az elôadás, 
mind pe dig a né zô ha son lóan vi szo nyul ön ma gá -
hoz is és vi szony(oka)t ala kí ta nak ki ön ma gá val, 
egy más sal, a ket te jü ket el vá lasz tó dis tan ciá val, a 
szer zô tôl el vá lasz tó dis tan ciá val, az elôadó tól el vá -
lasz tó dis tan ciá val és a foly ton vál to zó ér tel me zé si 
me zô vel is. Az itt fel vá zolt di na mi kus vi szo nyok 
kö zött egyér tel mû: a sta ti kus ér te lem a mû ha lá la.  

A meg va ló sí tan dó di na mi kus vi szony a mû vé -
szek szá má ra ké nyel met len, mi vel a meg szo kot tól 
el té rô, sok ré tû, ak tív hoz záál lást kö ve tel. Is mét 
Nietz sche sza vait idéz ve: „A mû vé szek nek ér de kük 
fû zô dik ah hoz, hogy az em be rek higgye nek az 
idôn ként fel vil la nó be nyo má sok ban, az úgy ne vezett 
ins pi rá ciók ban; mint ha a mû al ko tás, a köl té szet, 

22Pe ter Brook: i. m. 195. 
23 Im ma nu el Kant: Az íté lô e rô kri ti ká ja. Bu da pest, Aka dé miai, 1966. 284–285.
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va la mely fi lo zófia alap esz mé je a ke gye lem fény su -
ga ra ként vi lá gí ta na alá a mennyek or szá gá ból.”24 
A di na mi kus vi szo nyok kö zött könnyen le lep le -
zôd het a mû vé szet önál ta tá sa, s a mû vész igaz ság -
ér zé ke is meg kér dô je le zôd het. A mû vész „lát szólag 
az em be ri mél tó sá gért küzd; va ló já ban nem akarja 
felad ni a mû vé sze te szem pont já ból leg ha tá so sabb 
kö rül mé nye ket, te hát a fan tasz ti kus, mi ti kus, bi -
zony ta lan, szél sô sé ges dol go kat, a szim bo li kus ér -
tel met, a sze mély túl zott becs ben tar tá sát, a gé niusz 
cso da te vô ere jé be ve tett hi tét.”25 

Ze nei leg és tech ni kai lag a Schu bert-da lok persze 
két élûek. Egy szer re van meg ben nük (mind tech -
ni kai lag, mind ze nei leg) a le tisz tult egy sze rû ség és 
a be lát ha tat lan mély sé ge ket ön ma gá ban hor do zó 
komp li kált ság. Alap ve tô né zet, hogy han gu la tu kat 
és pri mer té mái kat te kint ve bal la daiak, ko mo rak 
és köz pon ti mo tí vu muk az el mú lás. Ta lán e két té -
nye zô ered mé nye ként ala kul ha tott ki pél dául az ál -
ta lá nos vé le ke dés, hogy nem il do mos Schu bert-dalt 
túl fiata lon éne kel ni. Ami az ének tech ni ka szem -
pont já ból ért he tô, itt vi szont nem tech ni kai kérdés -
rôl van szó, ha nem ar ról, hogy ál lí tó lag az elôadó 
ak kor még sem lel ki leg, sem fi zi ka i lag nem érett 
rá. Ál ta lá nos elôíté let pél dául, hogy a Win ter rei se 
dal cik lus a fér fi kor de lén már túl ha la dott „ván dor” 
bo lyon gá sait és ön ma gá ba for du lá sát te ma ti zál ja. 
Ha son ló képp meg me re ve dett el kép ze lés az em lí -
tett mû kap csán a ro man ti kus, fi zi ka i lag is átélt téli 
uta zás ké pe, ben ne a ki ta szí tott mû vésszel a hóesés -
 ben, az is me ret len fe lé bo tor kál va. Eh hez ha son ló 
pél dá kat még le het ne so rol ni, ám a kér dés fon to -
sabb: mi re ala poz zuk eze ket a né ze te ket, me lyek 
leg több ször ki bú vó ként funk cio nál nak.  

El vég re ki tud ja, mi lyen le he tett egy Schu ber -
tia da? Kell-e tud nunk egyál ta lán, mi lyen volt? Ami 
meg ma radt szá munk ra az a par ti tú ra, az óriá si tá -
vol ság és né hány men de mon da: ez min den, amit 
szó ra bír ha tunk. Ám egy faj ta „ha gyo mány” mégis 
to vábbadó dik, a hang hor do zók pe dig egy adott kö -
zeg szá má ra hosszú idô re kon zer vál hat nak egy-egy 
elôadá si for mát, me lyen be lül per sze le he tô ség nyí -
lik az egyé ni mû vé szi meg kö ze lí tés ár nya la tai val 
szí nez ni, a kör vo na lak azon ban egy re vas ta gabb, 
fe ke te kon túrt kap nak.  

A 20. szá zad egyik leg je len tô sebb Schu bert-éne -
ke se, Diet rich Fis cher- Dies kau A Shu bert- da lok nyo -
má ban cí mû köny vé ben tö ké le tes sé csi szolt rend -
szert vá zol fel ar ról, ho gyan is kell (vagy in kább le -
het) egy-egy dal hoz vi szo nyul ni, il let ve a da lok ho -
gyan vi szo nyul nak egy más hoz és szer zô jük höz. 
Fis cher- Dies kau kor szak al ko tó mun kás sá ga ab ból 
az im pe ra tí vusz ból in dul ki, hogy a cél „az egy sé -
ges elôadói stí lus [és] a lel ki tör té nés kü lön bö zô 
stá diu mai nak be leér zô átélé se.”26 „Schu bert ko mo -
lyan vet te a ver se ket [ír ja a köl tô ál tal va ló szí nû leg 
pa ró diá ra szánt Die schö ne Mül le rin cik lus ról], hogy 
ze nei esz méit meg va ló sít has sa ál ta luk; s azóta is ko -
mo lyan ve szik ôket éne ke sek és ze ne ra jon gók egész 
nem ze dé kei.”27 Fis cher- Dies kau ezen né ze te ala -
kít ja ma is a dal ének lés alap el vét, amely ar ra irá -
nyul, hogy a szer zô úgy ne ve zett „mon da ni va ló ját” 
a leg tö ké le te seb ben rep ro du kál juk. Kér dés per sze, 
hogy a fent vá zolt, di na mi kus nak ítélt kom mu ni -
ká ciós vi szo nyok kö zött be szél he tünk-e egy sé ges 
stí lus ról, be leér zô átélés rôl, a szer zô(k) in ten ciói -
nak irány mu ta tó je len tô sé gé rôl, kér dô je lek tôl men -
tes „ko mo lyan vé tel rôl” vagy mon da ni va ló ról, s kér -
dés az is, hogy a her me ti ku san zárt ér te lem mel ren -
del ke zô, in kább mú zeum ba, mint sem szín ház ba 
va ló elôadá sok so rán mi tör té nik a né zô vel. Ez 
azon ban már át ve zet a kö vet ke zô prob lé ma kör höz. 

Ugyanak kor fon tos meg je gyez nünk: az imént 
meg kér dô je le zett fel fo gás bel sô fe szült sé geit jel zi, 
hogy Fis cher- Dies kau lát szó lag több ször is el lent -
mon dás ba ke rül sta ti kus szem pon tú né ze tei vel, s 
imp li cit mó don ugyan, de mégis a di na mi kus kom -
mu ni ká ció ér vei nek mal má ra hajt ja a vi zet. „A haj -
da ni, egy sze ri in terp re tá lá sok rög zí té se ko ránt sem 
elég, egyet len pil la na tot, egy adott éne kes-e gyé nisé -
get rög zí te nek csak, nem a min dig új és ele ven ér -
tel me zé si le he tô sé get.”28 Ez zel in di rekt mó don arra 
az „ele ven ér tel me zé si le he tô ség re” hív ja fel a fi gyel -
met, amely ké pes ön ma gát fo lya ma to san megújí -
ta ni, a di na mi kus kom mu ni ká ciós vi szo nyok és a 
vál to zó ér te lem fel té te leit meg te rem te ni. Ha son ló -
kép pen, Fis cher- Dies kau is meg kí ván ná a kö zön -
ség broo ki ér te lem ben vett asszisz tá lá sá nak ak tív 
jel le gét: „kí vá na tos, hogy a fiatal éne ke sek (…) új 
esz mé ket ho no sít sa nak meg, pél dául a dal es tek dra -

24Fried rich Nietz sche: i. m. 150. (155. pont) 
25 I. m. 148. (146. pont) 
26Diet rich Fis cher- Dies kau: A Schu bert-da lok nyo má ban. Bu da pest, Gon do lat, 1975. 315, 21. 
27 I. m. 212. 
28 I. m. 373. 
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ma tur giá já nak té ma kö ré ben. Ez sza ba dít hat ja meg 
a kö zön sé get is a kon ven cio ná lis él ve zet re-beál lí -
tott ság tól, mely nek je gyé ben új ra meg új ra a már 
is mer tet-hal lot tat kö ve te li.”29 Mindezt azon ban 
csak nagy sza bá sú mû ve utol só fe je ze té ben jegyzi 
meg, már-már túl lép ve az in terp re tá ció sa ját 
maga ál tal ad dig rög zí tett ke re tein.  

 
II.  

A szín pa di in terp re tá ció le het sé ges ki tö rés pont -
jai, kér dé sei és irá nyai 

 

N yil ván le het sé ges el mé le te ket al kot ni a kol lek -
tív ér te lem re ala poz va, s azt fel té te lez ni, hogy 
a be fo ga dóink él vez ni fog ják a to tá lis je len tôl 

el sza kadt, vagy in kább a je len(é)tôl to tá li san el sza -
kadt mú zeu mi elôadás szép sé gét, ám fennáll annak 
a ve szé lye, amely tôl Scho pen hauer a na gyo pe ra kap -
csán óvott: „A drá má hoz szük sé ges fi gyel messég és 
szel le mi fe szült ség to vább tart, sok kal ke vés bé fe -
szí ti meg fi gyel mün ket, mint a foly to nos ze ne, amely 
a vé gén ideg kín zás sá lesz – ezért az ope ra utol só fel -
vo ná sa most sza bály sze rint a hall ga tók gyöt ré se és 
még in kább az éne ke se ké és ze né szeké. E sze rint 
azt hi het nôk, hogy itt egy nagy gyü le keze tet lá tunk, 
mely az ön sa nyar ga tás vé gett egy be gyûlt, a dol got 
ki tar tás sal kö ve ti a vé géig, amely után már ré gen 
mindegyik hall ga tag só haj tott.”30 

De mi lyen stra té giák mû köd nek, és mi lyen meg -
vál to zott kö rül mé nyek kel kell szá mol nunk a fent 
vá zolt di na mi kus kom mu ni ká ciós vi szo nyok kö -
zött?31 Nyil ván több fé le „megol dás” lé tez het, ám 
mindegyik nek szá mol nia kell va la mi lyen for má ban 
a je len re reflek tá lás kö ve tel mé nyé vel, a szín pa di 
elôadás je le ni de jû sé gé vel, és an nak meg ha tá ro zó 
kö rül mé nyei vel.  

Eb bôl kö vet kez het pél dául a posztd ra ma ti kus je -
gye ket ma gu kon vi se lô elôadá sok32 ese té ben – mint 
ami lyen ként a Die schö ne Mül le rin zü ri chi elôadá sát 
is ér tel mez ni kí vá nom – a tu da to sí tott tra dí ciók 
nega tív vi szo nyí tá si pont ként va ló ér tel me zé se, és 
azok nak tu da tos ki ját szá sa, azaz an nak fe sze ge té se, 
hogy az elôadás ho gyan kom mu ni kál a je le ne és a 

mû ke let ke zé sé nek múlt ja kö zött fennál ló idô be li 
és tér be li dis tan ciá val. Nem va lószí nû ugyanis, hogy 
a mû ve ket ki zá ró lag a szer zô nek és ko rá nak a hori -
zont já ból le het sé ges ér tel mez ni, egy részt mi vel az 
adott kon tex tus fel tá rá sa tel jes ség gel le he tet len, más -
részt mi vel már a mû és szer zô je kö zött is dis tan cia 
ke let ke zik. Ahogy Nietzsche mindezt az írás sal kap -
cso  lat ban kons ta tál ta: „Min den írót új ra meg új ra 
meg lep a tény, hogy mi helyt meg vá lik köny vé tôl, 
az mind járt a ma ga éle tét kezdi él ni; mint ha azt lát -
ná, hogy egy ro var nak le vá lik va la me lyik test ré sze, 
s megy to vább a ma ga út ján. (…) Ezen köz ben a 
könyv ke re si ol va só ját.”33 Ezt a sza ka dé kot, a mû és 
a ke let ke zé se kö zöt ti, idô- és tér be li dis tan ciát nem 
cél sze rû né mi ak tua li zá lás sal be te met ni, in kább a 
meg szó lí tá sá ra vol na szük ség, a je len kö rül mé nyei -
nek fi gye lem be vé te lé vel. Ez eset ben egé szen egy -
sze rû, a min den na pi éle tünket meg ha tá ro zó, szin te 
ész re vét len kö rül mé nyekre is gon dol ha tunk, melye -
ket itt – evi den ciá juk miatt – csu pán megem lí tek. 

A meg vál to zott akusz ti kai vi szo nyok egyér tel -
mûek. Gu stav Le on hardt, a ré gi ze ne egyik tu dó sa 
és elôadó ja is fel hív ta rá juk a fi gyel met. „Egy nagy 
te rem ben ját szott hang ver seny el sô szá ma min dig 
el ve szett, mert a fül nek be kell áll nia er re az ala -
cso nyabb hang zás szint re. Az em ber au tó ban, lár -
má ban jön a kon cert re. (…) Fé lig sü ke tek let tünk. 
Már egy sze rûen az a tény, hogy au tó ban vagy busz -
ban jö vünk ide, megöli az el sô da ra bot – de hát saj -
nos ját sza ni kell el sô da ra bot is…”34 Eh hez hoz zá -
já rul az is, hogy egy-egy na punk so rán ren ge teg ze -
nét hal lunk, ami szá munk ra már ter mé sze tes, de 
kép zel jük csak el, két száz év vel ezelôtt mi lyen ese -
ményt je lent he tett egy-egy dal est vagy kon cert, 
amely a ze ne hall ga tás majd hogy nem egyet len al -
kal mát kí nál ta. Nem volt hang rög zí tés, nem szólt 
éj jel-nap pal a rá dió, nem le he tett film- és rek lám -
ze né ket vagy szig ná lo kat hal la ni a té vé ben. S akkor 
még a sok fé le ér te lem ben vett szö ve gek min dent 
át ha tó ára da tá ról nem is be szél tünk. 

A szín pa di elôadá sok te kin te té ben ha son ló kép -
pen meg ke rül he tet len a min ket kö rül ve vô vi zuá lis 
kul tú ra fi gye lem be vé te le. Éle tün ket fo lya ma tos vi -

29 I. m. 374. 
30Ar thur Scho pen hauer: i. m. 57. 
31No ha a kom mu ni ká ció ki fe je zés egy meg ha tá roz ha tó ér te lem köz lé sét fel té te le zi, jobb hí ján mégis e ki fe je zést va gyok 

kény te len hasz nál ni a meg kü lön böz te tô és rész ben spe cifi ká ló „di na mi kus” jel zô vel. 
32Vö.: Hans- Thies Leh mann: Postd ra ma tis ches The a ter. Frank furt am Main, Ver lag der Au to ren, 1999. 
33Fried rich Nietz sche: i. m. 159. (208. pont) 
34Bu da pes ti be szél ge tés Gu stav Le on hardt tal. In. Pé te ri Ju dit (szerk.): Ré gi ze ne. Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1982. 25.
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zuá lis ha tá sok ára da tá ban él jük: bár hol va gyunk, 
ké pek, rek lá mok, filmek, di gi tá lis szö ve gek bombáz -
nak min ket még ak kor is, ha en nek leg több ször tuda -
tá ban sem va gyunk. Emel lett fon tos a tem pó, amellyel 
eze ket au tó ban, bu szon, vo na ton vagy met rón ész -
lel jük, nem is be szél ve a vi de ók lip pe krôl vagy a 
gyors vá gá sok kal ope rá ló rek lá mok ról, fil mek rôl. 
E pör gô, klipp sze rû vi zuá lis be fo ga dói szo kás tól totá -
li san el té rô hoz záál lást kö ve tel egy színpa don végig -
né zett dal est, mely nek fo lya mán csu pán egy szmo -
king ba rej tett tes tet és egy zon go rát szem lél he tük órá -
kon át. Eh hez a vi zuá lis tét len ség hez leg több ször 
alig tu dunk meg fe le lôen vi szo nyul ni, és sok esetben 
unal mas ként él jük meg a lá tot tak egé szét, an nak el -
le né re, hogy tud juk, mit vár ha tunk e mû faj tól, s 
hogy jobb hí ján in kább a „lel ki tör té nést” ke res sük 
az elôadók ar cán. Ugyan ez áll a szo ká sos na gyo pe -
rai elôadá sok ra is, mi vel itt nem ruhák és dísz le tek 
utá ni áhí to zás ról, ha nem kü lön bö zô vi zuá lis szo ká -
sok összeüt kö zé sé rôl van szó. Is mét Scho  pen hauer 
ki fo gá sai hoz csat la kozva: „Egyál ta lán a na gyo pe ra, 
mi vel már há rom órá nyi hosszú sá gá val ze nei fo gé -
kony sá gun kat mindin kább el tom pít ja – s köz ben 
egy rend sze rint igen unalmas cse le ke det csi ga moz -
du la tai tü rel mün ket pró bá ra te szik – ma gá ban vé -
ve és lé nye gi leg is un ta tó termé sze tû, amit csakis az 
egyes pro duk ció tö ké le tes ki vá ló sá ga te het jó vá.”35 

E – ko ránt sem át fo gó, in kább jel zés ér té kû – gon -
do lat me net csu pán ar ra kí ván ta fel hív ni a fi gyel met, 
hogy mi köz ben a jel zett kö rül mé nyek je len tô sen 
meg vál toz tak, a dal cik lu sok, a ze nei mû fa jok formai 
ke re tei, vi szo nyai vál to zat la nok ma rad tak. E ki bé -
kít he tet len el len té tet igyek szik felol da ni a posztd -
ra ma ti kus meg kö ze lí tés vagy a film; az adott mé -
diu mo kon ke resz tül meg va ló su ló stra té giá kat a 
kö vet ke zô két elem zés ben kí vá nom vizs gál ni.  

 
II I. 

Win ter rei se – filme lem zés 
 

Vi szony a kon ven ciók hoz 
 

Adal cik lus ön ma guk ban is helyt ál ló da lok ból 
áll. E da lok Da vid Al den 1997-es filmjé ben 
ké pi leg is el kü lö nül nek, ugyanak kor cik lus sá 

áll nak össze, ha együtt te kin tem ôket. A he ge li „egy 
dal – egy ural ko dó han gu lat” kon cep ció ja alap ján, 
mint ha da lok hoz kap cso ló dó vi de ók lip pe ket lát -

nánk. Pop kul tú ránk már az 1950-es évek óta is -
me ri és hasz nál ja a né zôk nagy több sé gé re erô teljes 
ha tást gya kor ló klipp mû fa ját. Mint a min den na pi 
kor társ kul tú rá ban gyö ke re zô mû vé szet, ma gá tól 
ér te tô dôen és ter mé sze te sen hasz nál ja és ki hasz -
nál ja a kor társ kö rül mé nyek ad ta le he tô sé ge ket, 
ezen be lül ter mé sze te sen a filmét is. Él a vi zuá lis 
nyelv hasz ná lat min den faj ta le he tô sé gé vel és így 
nagy ha tást gya ko rol a je len be fo ga dói ra, el vég re 
azt az esz közt hasz nál ja a be fo ga dó szá má ra tel je -
sen ért he tô mó don, mellyel a 21. szá za di em ber 
szü le té se óta szim bió zis ban él.  

Ezek kel ope rál a tár gyalt fel dol go zás is. Bi zo -
nyos szem pont ból klip pe ket for gat a da lok hoz – 
per sze nem a pop kul tú ra stí lu sá ban – pon to sabban 
azok (he ge li ér te lem ben vett) ural ko dó han gu la tá -
hoz oly mó don, hogy a vi zua li tás sík ján nem egy -
sze rûen le má sol ja a han gu la tot, ha nem olyan ké -
pe ket mu tat, me lyek a da lok kal és szö ve gük kel 
együtt al kot nak tel jes ér té ket. A ké pek és (az el sô 
fe je zet ben ki fej tett fo ga lom ér tel mé ben vett) szcená -
rium fo lya ma to san rá kér dez nek, rá ját sza nak egy -
más ra: vi szo nyuk di na mi kus. Ugyanez ér vé nyes 
ab ban az eset ben is, ha „fe lül rôl néz ve”, egész dal -
cik lus ként és össze füg gô filmként te kin tem az al -
ko tá so kat. A fel dol go zást te hát a kép és a szce ná -
rium kom mu ni ká ció ja te szi iga zán ér de kes sé. 

A film fe ke te, ug rá ló koc kák kal kez dô dik, mint -
ha arc hív te ker cset lát nánk. A stáb lis ta ré gi be tû tí -
pus sal szed ve tün te ti fel a szer zôk és az al ko tók ne -
vét. A moll ak kor dok megál lít ha tat lan me ne te lé sét 
hall juk, míg be tört üve get, kor hadt, ko szos pad lót, 
le vert va ko la tú fa la kat lá tunk. A ka me ra moz gá sa 
nem sta bil: re meg, ug rál, ahogy az ké zi ka me rás fel -
vé te le ken rend sze rint szo kott. Kí vül rôl be fe lé halad 
(itt még bi zony ta la nul) egy el ha gyott, hi deg tér be. 
Re cse gô pad ló, a Schu bert be teg sé gek kel te li éle tét 
is em lé ke ze tünk be idé zô, egy kor „kór ház zöld” fa -
lak ról hul lik a va ko lat, a ha tal mas üveg ab la ko kat 
szür ke füg gö nyök fe dik, a le pusz tult, üres, óriá si tér 
pe dig szin te rög tön a ma gány és el ha gyott ság ér ze -
tét kel ti a né zô ben. A gyen ge meg vi lá gí tás ban této -
ván ha la dó ka me ra elô ször egy össze tört fénykép, 
majd egy ré gi tü kör fe lett ha lad el, míg a terem leg -
tá vo lab bi sar ká ban las san ki nem raj zo lód nak egy 
gub basz tó alak kör vo na lai. Ha eh hez hoz zá vesszük 
fent már em lí tett elôíté le tein ket és azt, hogy az el -
hang zó dal cí me: Gu te Nacht, ak kor min den le het -

35Ar thur Scho pen hauer: i. m. 56.
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sé ges ér zé künk az el mú lást, a vég fe lé kö ze ledést, 
a bú csú zást, a lel ki és fi zi kai öreg sé get ta pasz tal ja.  

A kö ze le dô ka me ra azon ban las san ként egy 
fiata lem bert mu tat be ne künk. A gye rek ar cú, szôke, 
ma gas, vé kony te nor éne kes sem mi lyen szem pont -
ból sem az, akit a fen tiek sze rint vár ni le het, így el -
vá rá si ho ri zon tunk fô bás tyái már a film ele jén meg -
kér dô je le zôd nek. Azt, hogy ki ô, és mit ke res itt, 
nem le het tud ni. De nem is e két kér dés vá lik lé -
nye ges sé, mi vel már lát szik, hogy a „tör té net” nem 
konk rét idô, hely és cse lek mény kö ré fog épül ni. 
Ezt tá maszt ja alá az is, hogy az ala pot nem va la mi -
lyen drá mai mû ké pe zi, ha nem egy vers fü zér és ez -
zel együtt a szce ná rium, ame lyet hiá ba va ló és fe -
les le ges pró bál ko zás is len ne „drá ma ként” fel fog -
ni. A film sok kal in kább han gu la to kat, be nyo má -
so kat pró bál meg ra gad ni, mint sem dra ma ti zál ni, 
ami azon ban nem je lent egyet a fe lü le tes, imp resszi -
o nisz ti kus meg kö ze lí tés sel és ön ké nyes ség gel. 

A filmben meg je le nô if jú mint ha bú csúz na vala -
mi tôl, amit épp most pró bál el hagy ni. A le pusz tult, 
öreg kör nye zet, po ros han gu lat tel je sen el len té tes 
a fiatal, élet erôs sze mé lyi ség ter mé sze tes él ni akará -
sá val. Mint ha le ve gô höz akar na jut ni, ta lán épp 
fiatal ko ra ön fe ledt sé gé tôl bú csúz va, me lyet (mint 
a kí gyó ré gi bô rét) le kell dob nia, és ré misz ti a rá 
vá ró jö vô is me ret len sé ge. A sze re lem és a há zas ság 
sza vak kont raszt ja jól pél dáz za a két fé le vi szonyulás, 
az ön fe ledt ben sô és az in téz mé nyes kül sô kö zöt ti 
kü lönb sé get. Az egyik be lül rôl jö vô, sza bad érzelem, 
a má sik en nek kül sô for má ban, ke ret ben meg jelenô 
di men zió ja. „Das Mäd chen sprach von Lie be/ Die 
Mut ter gar von Eh’.” Ezt kö ve tôen a jö vô be lát ha -
tat lan sá ga ala kul konk rét kép pé: „Nun ist die Welt 
so trü be/ Der Weg ge hüllt in Schne e.” Eb ben az ol -
va sat ban te hát rög tön egyér tel mû, miért is nem, 
vagy nem ki zá ró la go san az élet bôl már in kább ki -
fe lé tar tó fér fi él mény vi lá ga ez. En nek, il let ve az 
„én re” vá ró jö vô ijesz tô nyomá sá nak és két sé geinek 
má sik, éke sebb bi zo nyí téka a szö veg szint jén – tehát 
nem csak az adott elô adás kon tex tu sá ban ér tel mez -
he tôen – a Der greise Kopf cí mû dal ban ke rül a kö -
zép pont ba, a fiatal ság és a ha lál mo tí vu má nak csu -
pán el sô lá tás ra bi zarr össze kap cso lá sá val. „Doch 
bald ist er hin weg ge taut,/ Hab’ wie der schwar ze 
Ha a re,/ Dass mir’s vor meiner Ju gend graut – / Wie 
weit noch bis zur Bah ne!” Ebben az ér tel me zés ben 
te hát a „je le net” a fiatal és a fel nôtt kor kö zöt ti 

transz for má ció di lem mái nak sú lyát, és az az zal já -
ró ke gyet len felis me ré se ket is te ma ti zál ja. 

A fel dol go zás ter mé sze te sen tel jes mér ték ben fi -
gyel men kí vül hagy ja a meg szo kott dal ének lés hez 
kö tô dô kül sô po zí ció kat és for má kat. Az éne kes 
kosz tüm be öl töz ve, fek ve, fut va, kü lön bö zô test -
hely ze te ket fel vé ve éne kel. A lé nyeg eb ben a te kin -
tet ben az, hogy az elôadó – a mot tó ban idé zett He -
gel-i dé zet re rí mel ve – tu laj don kép pen szó sze rin -
ti ér te lem ben is cse lek vô vé vá lik. Tes té nek já té ka 
új nyel vet dol goz ki ma gá nak, min den moz du la tá -
nak sú lya lesz, amely így sa já tos vi szony ba tud lép -
ni a szö veg gel és a ze né vel. Ha a már em lí tett Nietz -
sche-gon do la tot is fi gye lem be vesszük: tes té vel a 
ze ne szce ná riu mát szó lít ja meg: tu laj don kép pen a 
ze ne szö ve ge vissz hang zik a moz du la tai ban. 
Mindezt azon ban ne tánc ként (rit mi kus gim nasz -
ti ka ként) kép zel jük el: nem konk rét fo gal mak ra 
uta ló for mák ban moz gat ja a tes tét, ha nem olya nok -
ban, me lyek csak felidéz nek egy-egy fo gal mat, és 
a kö vet ke zô pil la nat ban már szin te ész re vét le nül 
más ér tel me zé si le he tô sé gek irá nyá ba foly nak. Eb -
ben az ér te lem ben az elôadó cse le ke det té for dít ja 
a ze ne ál ta lá nos nyel vét. Mindeh hez ter mé sze te sen 
hoz zá já rul nak a filmes le he tô sé gek, me lyek ké pe -
sek ezt a me di a ti zált tes tet újabb és újabb kon tex -
tus ba, abszt rakt kö rül mé nyek kö zé he lyez ni, és ké -
pe sek e kö rül mé nyek tet szô le ges vál toz ta tá sá ra is.  

 
A film mint iden ti tás vál tás 

 

Afilm a tér ke ze lés szem pont já ból há rom erô tel -
je sen el kü lö nü lô rész re osz lik. Az el sô, bel sô 
tér ben a szín pa di alak bú csú zik va la hon nan, 

a kö zép sô, üres, fe hér tér ben – amely alatt az el -
hang zó ver sek is egy re el von tab bak ká vál nak – kü -
lön bö zô hely ze tek ben pró bál ja ki ma gát, a har ma -
dik, megint bel sô tér ben pe dig pró bál új ra beil lesz -
ked ni a kö zép sô sza kasz ta pasz ta la tai val. A dal cik lus 
így a fischer- lich tei ér te lem ben vett iden ti tás  vál tás -
ként,36 és an nak filmen meg je le nô le nyo ma ta ként 
is fel fog ha tó. Ha in nen kö ze lí tünk, a fen ti hár mas -
ság ban felis mer he tô nek kell len nie a transz for má -
ló dás há rom fá zi sá nak: az el vá lasz tás, a transz for -
má ló dás és a be ta go zó dás fá zi sá nak.37 E gon do lat -
me ne tet kö vet ve az el sô fá zis nak a ben ti tér ben ját -
szó dó rész fe lel meg, mely ben az „én” le szá mol 
ed di gi iden ti tá sá val és fel ké szül a kö vet ke zô fá zis -

36Eri ka Fis cher- Lich te gon do lat me ne te (A drá ma tör té ne te. Pécs, Je len kor, 2001. Ford. Kiss Gab riel la) alap ján ér tel mez ve 
37Vö.: Ar nold van Gen nep: Über gangs ri ten. Frank furt am Main, Cam pus- Ver lag 1986.



147

ba lé pés re. Ezt tá maszt hat ja alá a film ele jén meg -
je le nô két re kvi zí tum: a fény kép és a tü kör. Az 
össze tört fény kép – akár az el ha gyott ked ve sé, akár 
nem – a múlt és az „én”, a kül vi lág és az „én” kap -
cso la tá nak el lent mon dá sos vi szo nyait konk re ti zál -
ja, a tü kör pe dig az „én” ön ma gá val tör té nô szem -
be né zé sét jel zi egyér tel mûen. No ha csak egy pil la -
nat ra tûn nek fel, a két szim bó lum re le van ciá ja a 
film vé géig ér vé nyes és irány adó ma rad.  

A kö zép sô, min den le het sé ges ál la pot kö zöt ti tar -
to mány az át me net rí tu sá nak má so dik, a transz for -
má ció fá zi sá val azo nos sza ka sza, mely ben az egyén 
kü lön bö zô iden ti tá so kat „pró bál gat” va lósá gos tét 
nél kül (bár a film szem pont já ból kér dé ses, hogy 
meg te he ti-e ezt tét nél kül), köz ben akár meg rá zó 
ta pasz ta la tok ra is szert té ve, amint majd a követ ke -
zô fe je zet ben lát juk. A jel lem zôen szim bo li kus ké -
pe ket hasz ná ló, ugyanak kor nem konk rét je len tés -
sel bí ró da lok köz ben az „én” a tes té vel kí sér le te zik: 
tel jes test nyel vet dol goz ki ma gá nak (lásd Die Krähe, 
Die Post, Der Weg wei ser). Így a ké pi sík és a szö veg 
új ból kom mu ni ká ció ba lép nek egy más sal.  

Új iden ti tá sát ezután a be ta go zó dás fá zi sá ban is -
mer te ti, vagy in kább is mer tet né el a vi lág gal és ön -
ma gá val. Ez a fá zis (a har ma dik) ak kor kö vet kez -
ne, ami kor vissza té rünk a bel sô tér be, ám eb ben az 
eset ben ez nem va ló sul hat meg, hi szen az „én” tel -
jes ma gány ra van kár hoz tat va a vi lág ban: nincs kö -
zös ség, mellyel vi szonyt tud na kiala kí ta ni. Egye dül 
van azok kal a felis me ré sei vel, me lye ket a transz -
for má ló dás fá zi sá ban szer zett, és ezek a – ké sôb -
biek ben ki fej tett – felis me ré sek több szö rö sen alá -
húz zák te he tet len sé gét, ma gá nyát.  

Ezen ér tel me zé si irány jel zé se pe dig azért lé -
nye ges, hogy a kö vet ke zô fe je zet ben vizs gált és 
kér dé ses sé tett ro man ti kus ho ri zon tú meg kö ze -
lí tés ön reflexi ó ja, tu laj don kép pe ni iden ti tás vál -
tá sa ért he tô vé vál jon. 

 
Vég te len ben sô ség – vé ges kül sô ség: a ma gány  

és a ro man ti kus ér zés a film tük ré ben 
 

F el kell ten nünk a kér dést: va jon a ro man ti ka 
él mény vi lá ga va ló ban olyan tá vo li szá munk -
ra, hogy csu pán a „ró zsa szín köd” ha tá roz za 

meg asszo ciá cióin kat? Va jon a Schu bert-fo ga lom 
több-e mint sze re lem, ha lál, fáj da lom és a pa tak 
cso bo gá sá nak tá vo li hang za va ra? 

Az el sô, Gu te Nacht cí mû dal ban a már em lí tett 
fiata lem ber ma gá nyo san éne kel egy sze re lem rôl (és 
egy élet rôl), me lyet épp el hagy. Va la mi lyen is me -
ret len bel sô kény szer ha tá sá ra in dul va la ho vá. 
Vagyis in kább in dul na va la ho vá! Az „Ich kann zu 
mei ner Rei sen/ nicht wäh len mit der Zeit” sor nál 
hir te len feláll, megin dul, majd meg tor pan. Kö nyör -
te le nül szem be sül a „ho vá” kér dés sel (át vitt ér te -
lem ben) és át ha tó ma gá nyá val: az zal, hogy egyedül -
lét re van kár hoz tat va. („Muss selbst den Weg mir 
wei sen/ In die ser Dun kel heit.”) 

Ezt kö ve tôen konk rét ké pek egész so ra je le nik 
meg a szö veg ben, mindegyik az elôbb „el ha gyott”, 
meg ha la dott múlt ele me. Ro man ti kus ké pek a szél -
ka kas ról, fa gyott könnyek rôl, hárs fá ról. A vers ben 
is meg je le nô, konk rét ké pi ele mek azon ban ér zé -
sek moz dít ha tó sír kö vei vé vál nak a ma gány ra ítélt, 
be zárt alak szá má ra. Mint ha eze ken a sír kö ve ken 
vé gig te kint ve szem be sül ne az „Én” ed di gi éle té vel, 
tet tei vel, ér zé sei vel. Van va la mi vég zet sze rû és va -
la mi hát bor zon ga tó a film ké pei ben, hi szen az el -
ke rül he tet len szem be sü lés ra cio na li tá son tú li lel -
ki ál la po tok ban nyil vá nul meg. Az Er star rung cí mû 
dal köz ben elô ke rü lô kés egy for mán hor doz za a 
hely zet hi deg sé gét, a sa rok ba szo rí tott „én” két ség -
be esé sét és ki szá mít ha tat lan sá gát. Sa rok ba szo rí -
tott ság alatt ér tem a min den lé te zô mu lan dó sá gá -
nak, a tett fe les le ges sé gé nek és eb bôl kö vet ke zôen 
a lét tra gi ku má nak felis me ré sét, me lyet Au gust 
Wilhelm Schle gel a kö vet ke zô kép pen fo gal ma zott 
meg: „Csak hogy ami kor szám adást ké szí tünk sa ját 
te vé keny sé günk rôl, az ész ar ra ser kent, hogy ezt a 
célt megint va la mi ma ga sab bren dû re, vé gül is léte -
zé sünk leg ma ga sabb ál ta lá nos cél já ra vo nat koz tas -
suk: és itt üt kö zik a lé nyünk ben la ko zó igény végte -
len sé ge a ben nün ket fog va tar tó vé ges ség kor látaiba. 
Min den, amin mun kál ko dunk és amit al ko tunk, 
mu lan dó és sem mi ség csu pán; min den mö gött ott 
áll a ha lál, és fe lé ve zet min den pil la na tunk, akár 
jól, akár rosszul hasz nál tuk fel; a leg sze ren csé sebb 
eset ben is, ami kor egy em ber elér he ti éle te ter mé -
sze tes cél jait, ak kor is az kö vet ke zik, hogy mindent, 
ami ér té kes volt szá má ra, el kell hagy nia, vagy az 
hagy ja el ôt.”38 E „tra gi kus” te he tet len ség- és fe -
lesle ges ség-ér zést fo gal maz za meg ké pi leg a film, 
ami kor az Er star rung és a Der Lin den baum cí mû da -
lok alatt a sze rep lô rô zsét vesz elô és meg gyújt ja 
azt, mi köz ben elôbb a sze re lem alak já nak em lék -

38Au gust Wil helm Schle gel: A drá mai mû vé szet rôl és iro da lom ról In: A. W. S. és Fried rich Schle gel: Vá lo ga tott esz té ti kai 
írá sok. Bu da pest, Gon do lat, 1980.
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ké fa gyá sá ról, majd a sa ját könnyei ál tal oko zott ol -
vadás ról és eb bôl kö vet ke zôen az em lék fáj dal mas 
eltûné  sé rôl éne kel: a ké pen lát ha tó tûz a szö veg -
ben meg  je le nô jég kép ze té vel vá lik tel jes sé. Ez után 
valóban nem ma rad más, csak az él mény bôl for -
mált em lék sír kö ve. Ez az em lék már rég nem élô 
él mény, a le szá mo lás kö vet kez té ben azon ban még 
ez az em lék is csu pán ön ma ga tá vo li láb jegy ze te 
ma rad (lásd Er star rung, Der Lin den baum, Was -
serflut). Ez a véges ség gel tör té nô szem be sü lés azon -
ban nem le het kor hoz kö tött: felis me ré sé nek ki ke -
rül he tet len sé ge ugyanolyan szük ség sze rû min den -
ki szá má ra, aki két, vi szony lag sta bil ál la pot kö zöt -
ti bi zony ta lan és ve szé lyek kel te li transz for má ciós 
fá zis ba lép. 

A múlt tól (tet tek tôl, vá gyak tól, ér zé sek tôl) tör -
té nô el kü lön bö zés után az „én nek” szem be kell néz -
nie ön ma gá val, és fe lel ni a kér dés re: egyál ta lán lé -
te zik-e még az, amit „ön ma gá nak” ne vez. Ami pedig 
most jön, egy „min den kö zöt ti” ál la pot: az ed di gi 
tér bôl egy hó fe hér tér be vet te tünk, ahol min den 
ed dig ér vé nyes nek hitt fo gal mi és ké pi rend szer 
meg szû nik irány adó nak len ni, hi szen az elô zôek -
ben meg kér dô je le zô dött min den faj ta ál lan dó ság, 
örök ér vé nyû ség az il lé kony ság, pil la nat nyi ság felis -
me ré se ál tal. In nen tôl fog va nem mû kö dik sem mi -
lyen, az em be ri ér te lem és kon tex tu sá nak le ha tá -
ro lá sá ra tö rek vô vágy ál tal élet re hí vott ké pi, nyelvi, 
fo gal mi rend szer. Az „én” kö nyör te le nül szem besül 
(minded dig fennál ló) egye dül lé té vel, a fo gal mai által 
felépí tett vi lág nem lé te zé sé vel és eb bôl kö vet kezôen 
ön hitt sé gé vel. Amint Nietz sche meg fo gal maz za: 
„Úgy hisszük, hogy ma guk ról a dol gok ról tu dunk 
va la mit, (…) pe dig sem mi egye bünk, mint a dol -
gok me ta fo rái, ame lyek azok ere den dô lé nye gé nek 
a leg ke vés bé sem fe lel nek meg.” 39 Az ember te hát 
szük ség sze rûen a „va ló ság tól” tá vo li fo gal mak ból 
épít vá ra kat, me lyek be vissza vo nul va képes ér té -
ke lés re, ön ér té ke lés re és bár mi lyen dön tés hoza tal -
ra. Ezt a vá rat ve szí ti el a jel zett sza kasz ban az „én”.  

„Az em ber te hát, mint eszes lény, az abszt rak -
ciók ural ma alá ren de li cse lek vé seit; nem en ge di 
töb bé, hogy pil la nat nyi be nyo má sok, ér zék le tek ra -
gad ják ma guk kal, mindeze ket a be nyo má so kat szín -
te le nebb és sze mély te le nebb fo gal mak ká ál ta lá no -
sít ja, hogy ezek hez kös se éle té nek és mun kál ko dá -

sá nak sze ke rét.”40 A ve le tör tént szem be sü lés követ -
kez té ben e mes ter sé ges ál la pot ból tör té nô ki sza ka -
dást je le ní ti meg az Irr licht cí mû dal tól a Das Wirt -
shau sig tar tó tel je sen ste ril, min den fo gal mi, ké pi 
rend szer fe lett „ál ló”, hó fe hér tér. Szük ség sze rû te -
hát, hogy eb be a tér be be le vet ve az „én” szem be sül -
jön rend sze rei nek szük ség sze rû sé gé vel és ön nön 
va ló já val: lé nyé nek ed dig ha tár ta lan nak és meg fog -
ha tat lan nak hitt, fo gal mi rend sze re ken kí vül tu laj -
don kép pen nem is lé te zô va ló já val. „… vagy is rö -
vi den csak az ön ma gát, mint szub jek tum ról, még -
pe dig mû vé szi mó don al ko tó szub jek tum ról va ló 
el fe led ke zés nek kö szön he tôen él het az em ber va la -
me lyes nyu ga lom ban, biz ton ság ér zet ben és kö vet -
ke ze tes ség gel; amint egy pil la nat ra ki sza ba dul hat -
na e hiede lem bör tön fa lai kö zül, rög vest oda len ne 
az »ön tu da ta«.”41 Ezt a nietz schei gon do latot for -
mál ja képpé a jel zett sza kasz, mely ben a ro man ti -
kus ho ri zon tú, schle ge li fel fo gás bel sô el lent mon -
dá sa vá lik nyil ván va ló vá. Lé te zik-e va ló já ban a vég -
te len ben sô, ha az – a kül sô vé ges ség kor lá tai ra 
hivat koz va – nem kerül ki fe je zés re? Vagy eset leg 
csu pán em be ri lé tünk vég te len ben sô kor lá tait pró -
bál juk kül sô nek, lé nye gün kön kí vül ál ló nak beál -
lí ta ni? A ben sô, hó fe hér tér sem mi, lég üres tér, lát -
ha tat lan, ha az „én” nem teszi va la mi mó don kül -
sô vé, ér zé kel he tô vé. Ám ez csak úgy le het sé ges, ha 
ez a tér el ve szí ti az ôt meg ha tá ro zó jel le get, ne ve ze -
te sen azt, hogy minden nek po ten ciá lis le he tô sé gét 
– nem pe dig ma gát a konk rét dol gok vég te len sé gét 
– fog lal ja ma gá ban, s így – mi vel ez ben sô lé nye ge 
– szük ség képp le ha tá ro ló dik. 

Az „én” ma gá ra van utal va: amint felis mer te ed -
di gi lé té nek visszás sá gait, máris a kö vet ke zô ijesztô 
felis me rés ál do za tá vá vá lik. Rá kell éb red nie új ra, 
hogy bár mit tesz, bár mit gon dol, bár mit érez, az 
aka rat la nul is újabb ké pi-fo gal mi rend sze rek be 
kény sze rí ti ôt, és e rend sze re ken kí vül tu laj don -
kép pen nem is lé te zik, nincs „ben sô tar tal ma”. 
Minden nek mér té ke így ma ga az „én”, vagyis a ki -
fe je zés ben meg je le nô „én” lesz. Fich te a kö vet kezô -
kép pen reflek tál er re az em ber lé nye gé hez tar to zó 
kény szer re: „Ki zá ró lag ön ma gam ál tal kell fo gal -
ma kat al kot nom. (…) Fel te szem ma gam ról, hogy 
ké pes va gyok egy sze rûen azért al kot ni va la mi lyen 
fo gal mat, mert megal ko tom.”42 Így a fe hér tér a sze -

39Fried rich Nietz sche: A nem-mo rá li san föl fo gott igaz ság ról és ha zug ság ról. Athe naeum, 1992/3. 6. 
40 I. m. 8. 
41 I. m. 10. 
42 Jo hann Gott lieb Fich te: Az em ber ren del te té se. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1976. 142.
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rep lô szá má ra vég te len lesz, ha be fut ja, ugyan ak -
kor min den hol fal ba üt kö zik, ha ér zel mei eb be a 
zsák ut cá ba haj szol ják. Leg jobb pél dá ja en nek a Die 
Post cí mû dal. Szö veg és kép szint jén a kül vi lág gal 
lé te sít he tô kap cso lat le he tô sé gé re iz ga tot tan rea gál 
az „én”, hi szen elô re fut, majd ab ban a pil la nat ban, 
ami kor felis me ri en nek szük ség szerû ku dar cát és 
fe les le ges sé gét, ne ki zu han a vá rat la nul fal lá tor nyo -
su ló fe hér vég te len nek. Az „én” te hát rend szer-, tá -
gab ban vi lág te rem tés re van kár hoz tat va, ez lé té nek 
szük ség sze rû kö vet kez mé nye. A Die Post cí mû dal 
köz ben szén da rab bal fe ke te vo na lat, „koor di ná ta-
rend szert” ké pes húz ni a fe hér ség be, ám tra gi ku -
má nak és ör dö gi kö ré nek új bó li felis me ré se kö vet -
kez té ben le ha nyat lik a ke ze és a két, egye nes bôl le -
fe lé ha la dó vo nal az em be ri küz dés zsák ut cá já nak 
ikon ja ként ég be le a nagy fe hér „sem mi be”.  

Má sik pél dá ja en nek az ön tu dat lan, csak ön ma -
ga szá má ra ér vé nyes szim bó lum te rem tés nek a Die 
Krä he cí mû dal, mely ben ma ga az em be ri test, a 
test nyelv vá lik rend szer ré. Uta zá sa so rán az „ént” 
egy hol ló kí sé ri vé gig, hû sé ge sen a sí rig: „Treue bis 
zum Gra be”. E ha lál ma dár eb ben az ér te lem ben 
azo no sít ha tó az em be ri lét fo gal mi sá gá nak szükség -
sze rû sé gé vel, mely bár mi lyen sza bad nak is ér zi ma -
gát tô le az em ber, ott le beg fö löt te a sí rig. Eköz ben 
a vi zua li tás sík ján megint csak az „ént” lát juk, ahogy 
ön ma ga vá lik aka rat la nul is az imént ki fejtett tar -
ta lom szim bó lu má vá, pon to sab ban ké pi je lé vé: tes -
té vel és ru há já val a ma da rat idé zô pó zo kat vesz fel.  

A rend szert te hát pusz tán lé té vel te rem ti az „én”. 
Az abszt rakt tar ta lom nem lé te zik konk ré tan ér zé -
kel he tô meg va ló su lás nél kül. Ez a meg va ló su lás pe -
dig – a köl té szet nyel vi kö tött sé gein túl – a ze ne 
ma ga, vagy rend szer nél kül meg ha tá roz va: a hang. 
„Olyan kül sô meg nyi lat ko zás ez, amely köz vet le -
nül szub jek tív; még hoz zá abszt rakt meg nyi lat ko -
zás: hang mint olyan. Tisz táz nunk kell, hogy mi -
lyen az a ben sô ség, amely en nek a kül sôd le ges ség -
nek meg fe lel. Ez a lé te zô legabszt rak tabb ben sô -
ség, a tel je sen ob jek tum nél kü li ben sô, a tel je sen 
szub jek tív ob jek ti vi tás, az abszt rakt ben sô ség; tel -
je sen üres énünk, to váb bi tar tal mak nél kü li ön ma -
gunk.” 43 He gel alap ján ki je lent het jük, hogy a 
schle ge li ben sô vég te len ség el lent mon dá sai a ze né -
ben, an nak lé nye gé bôl kö vet ke zôen tük rö zôd nek. 
„A kül sô meg nyil vá nu lás itt hang ként lé te zik; a 

hang nak pe dig az a ter mé sze te, hogy ta gad ja sa ját 
kül sôd le ges sé gét.”44 Ezt az el lent mon dást old ja fel 
a fen tiek ben már idé zett nietz schei gon do lat, mely 
sze rint a ze ne olyannyi ra nem ta gad sem mi lyen kül -
sôd le ges sé get, hogy tu laj don kép pe ni szö veg ként, 
ze né ben ki fe je zett szö veg ként ér tel mez het jük.  

A kö vet ke zô sza kasz ban is mét vissza té rünk az 
épí tett, bel sô tér be. Itt a fáj dal mas ta pasz ta la tok kal 
gya ra po dott „én” kény te len el fo gad ni rend sze reinek 
szük sé ges sé gét és ugyanak kor ér tel met len sé gét, s 
eb bôl kö vet ke zôen vissza he lye zi ma gát az ál ta luk 
meg ha tá ro zott di men ziók ba. Lát szó lag gaz da go dott, 
ám ez in kább csak ha tá rai nak meg sej té se ként je -
lent ke zik, mint sem bár mi lyen ta pasz ta la ti tu dás for -
má já ban. Egy pil la nat ra ki sza ba dult az ön tu dat cel -
lá já ból, ám meg ráz ta a felis me rés, hogy fo gal mi 
rend sze rein túl tu laj don kép pen nem is lé te zik. Fo -
gal mi össze fér he tet len sé ge okán vi szont az a ta pasz -
ta lat nem ment he tô át egy az egy ben a kül sô vi lág -
ba: in kább olyan, mint egy álom, amely re reg gel 
nem em lék szünk, han gu la ta mégis vé gig kí sé ri na -
pun kat. Az egyén felis mer te ben sô le he tet len sé gét 
és ez zel „lé tez he tet len sé gét”. El vég re „mi is tör tént 
vol ta kép pen? – mi is így va kar juk utó lag a fü lünket 
oly kor, és kér dez zük döb ben ten, za var tan: mit is 
él tünk itt meg vol ta kép pen?, vagy még in kább: kik 
va gyunk mi vol ta kép pen? – s szá mol juk össze, utó -
lag, ahogy mond tam, él mé nyeink, éle tünk, lé tünk 
ti zen két re me gô ha rang üté sét. Eköz ben pe dig – fáj -
da lom! – el vét jük a szá mo lást… Ép pen ön ma gunk 
szá má ra ma ra dunk szük ség kép pen ide ge nek, nem 
ért jük ön ma gun kat, óha tat la nul fél reis mer jük ön -
ma gun kat, szá munk ra a mon dat mindörök re így 
hang zik: Min den ki ön ma ga szá má ra a leg tá vo libb 
– ön ma gunk nak mi nem va gyunk megis me rôi…”45 

A Das Wirt shaus cí mû dal en nek a felis mer ten 
fe les le ges, ro man ti kus önál ta tá sá ból kiáb rán dult 
lét nek az ab szur di tá sát hát bor zon ga tó mó don a te -
me tô ké pé vel kap csol ja össze. A te me tôé vel, ahol 
nincs hely az „én” szá má ra, amely ar ra kény sze rí -
ti, hogy to vább hord ja ön tu da ta és „tu dá sa” ke reszt -
jét. A ké pi sí kon eh hez egy sír bolt mély sé gé re em -
lé kez te tô he lyen lát juk az éne kest, az em be ri ön -
tu dat büsz ke sé gé tôl és bol dog sá gá tól meg fosz tott 
élô ha lot tat. A fiatal ko ri, ön fe ledt álom vi lág ból 
szük ség sze rûen ez a felis me rés kell, hogy fel riassza 
az „ént”, és az en nek tu da tá val va ló to vábbélés 

43Ge org Wil helm Fried rich He gel: Esz té ti ka. Bu da pest, Gon do lat, 1991. 196. 
44 I. m. 197. 
45Fried rich Nietz sche: A mo rál ge nea ló giá já hoz. Veszp rém, Co mi ta tus Könyv- és lap kiadó, 1998. 1.
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kény  sze re az, amely a „mennyi még a sí rig” kér dés 
kor hoz nem köt he tô okát ad ja.  

Eb bôl kö vet ke zik, hogy – mi vel nem lé te zik ál -
ta lá nos igaz ság – a biz tos tu dás és fo gal mi rend sze -
rek „is te né tôl” el ha gyat va az em ber ma ga vá lik „is -
ten né” a föl dön: ô te remt meg min den rend szert, s 
en nek ér tel mé ben min den le het sé ges nek tû nik a 
szá má ra (Mut cí mû dal). Az „ab szo lút, füg get len 
ön te vé keny ség ösz tö né tôl”46 ve zé rel ve az „én” be -
tö ri a fényt áteresz tô üve get, és ki hív ja ma ga el len 
a min dent el va kí tó fe hér sé get: azt amely az elôb -
biek ben meg je lent hó fe hér hát tér hez kap cso ló dik. 
A ki hí vást az je len ti szá má ra, hogy egye dül, az ön -
ma gá ba ve tett hit el lent mon dá sai nak tu da tá ban 
kény te len lé tez ni és foly ton megúju ló rend sze re -
ket al kot ni a film el sô, bel sô tér ben ját szó dó sza -
ka szá ban kiala kí tott, meg dönt he tet len nek vélt, sír -
kö vek ké fa gyott fo gal mai tól el ha gya tott vi lág ban. 
Ez a te he tet len ség sar kall ja rom bo lás ra. 

En nek egye nes kö vet kez mé nye, hogy a Die 
Neben son nen cí mû dal ban az „én” el ve ti – kény te -
len el vet ni, hi szen im már nem lé tez nek a múlt és 
a je len al ter na tí váit és fo gal mait, s egye dül a jö vôt 
mint szük sé ges rosszat kény te len el fo gad ni lé te zô -
ként. („Ja, neu lich hatt’ ich auch wohl drei; / Nun 
sind hi nab die be sten zwei.”) En nek a hely zet nek 
a tra gi ku mát erô sí ti az a kép, amely ben az éne kes 
egy szé ken áll, mint egy akasz tás ra vá ró ha lál ra ítélt, 
aki nek nem jut még hely a te me tô ben, ezért fo gal -
mi és tu da ti vi lá gá nak tu laj don kép pe ni üres sé gé -
nek tu da tá ban kény te len „len ni, ahogy tud”. („mit 
star ren Fin gern dreht er, was er kann./ Bar fuss auf 
dem Ei se wankt er hin und her/ Und sein klei ner 
Tel ler bleibt ihm im mer le er.” – Der Lei er mann) 

Az utol só szal ma szál, mely se gít sé get nyújt hat a 
„túlélés hez”, a Lei er mann le het: ro man ti kus ho ri -
zont ból lát szó lag a ze ne kí nál tám pon tot a fo galma -
kon tú li vi lág ban. „Ez zel a mû vész ön ma gá ból nyeri 
tar tal mát és va ló ban az az ön ma gát meg ha tá ro zó, 
ér zé sei és hely ze tei vég te len sé gét szem lé lô, em lékezô 
és ki fe je zô em be ri szel lem lesz, aki tôl töb bé semmi 
sem ide gen, ami az em be ri szív ben élet re kelhet.”47 
Ez zel szem ben kiáb rán dí tóan hat a már több ször 
idé zett nietz schei gon do lat, mely a ze nét, mint szö -
ve get ér tel me zi, s így el vi tat tô le min den fo gal misá -
gon tú li, vég te len em be ri ben sôre uta ló, ro man ti -

kus önál ta tást. A fenn költ, he ge li mon da tot eb ben 
az ér te lem ben egy bôl idé zô jel be te szi az utol só dal, 
mely ben a ze ne is le fo koz va, mint egy te ke rô lant 
fo lya ma to san is mét lô dô „za ja” je le nik meg. Bün te -
tés, me lyet a ha lál ra ítélt ve zek lés képp kény te len 
gé pie sen, egy más után „ját szani”, te ker ni, ez zel is 
fo lya ma to san em lé kez tet ve ma gát fe les le ges sé gé re 
és ér tel met len kör for gás ra kár hoz ta tott lé té re. 

 * * * 
 

A Win ter rei se szó ban for gó, a ren de zô, Da vid Alden 
és az éne kes, Ian Bost rid ge ne vé hez fû zô dô filmfel -
dol go zá sa tu laj don kép pen a ro man ti ka schle ge li 
ön defi ní ci ó já nak ízek re sze dé sét hajt ja vég re a ro -
man ti ka „én ké pé nek” la bo ra tó riu mi kö rül mé nyek 
kö zött tör té nô vizs gá la tá val. A má sik vizs gált elôadás, 
a Chri stoph Mar tha ler ren dez te Die schö ne Mül lerin 
ez zel sok szem pont ból el té rô irá nyo kat és cé lo kat 
tûz ma ga elé, és a de konst ruk ci ós kri ti ka se gít sé -
gül hí vá sá val a ha gyo má nyos meg kö ze lí tést és kon -
ven ció kat mint ne ga tív vi szo nyí tá si ala pot te kin ti. 

 
IV.  

Die schö ne Mül le rin – elô a dá se lem zés 
 

Adal cik lus ver seit – Ver sek egy uta zó va dász kür -
tös hát ra ha gyott iro má nyai ból (té len ol va san dók) 
cím mel – ere de ti leg „pa ró diá nak szán ták (…) 

a túl sá go san jó pol gá ri, min dig szû zie sen együ gyûs -
kö dô né pies lí rát csú fo lan dó, mely »mû velt« kö -
rök ben már csak de rült sé get fa kasz tott.”48 Wil helm 
Mül ler ver seit azon ban „Schu bert ko mo lyan vet -
te,”49 és azóta mi is leg több ször ko mo lyan vesszük, 
fi gyel men kí vül hagy va min den egyér tel mûen pa -
ro disz ti kus ele met. Ha azon ban ezen ele me ken „túl -
né zünk”, a ze ne szer zô vélt vagy va lós szán dé kaihoz 
iga zod va, fennáll a ve szély, hogy az elôadás kép te -
len lesz túl lép ni sa ját együgyû sé gén. Eb bôl az el -
lent mon dá sos hely zet bôl in dul ki, és sok he lyen ezt 
hasz nál ja ki a vizs gált, 2002-es zü ri chi elôadás. 

A szín pa don meg je le nô ala kok sok szem pont -
ból rí mel nek a Schu bert-mi to ló gia ele mei re és sze -
rep lôi re, ugyanak kor a két ope ra éne kes (Ro se mary 
Har dy és Chri stoph Hom ber ger) ál tal meg for mált 
ala kok egyér tel mûen a min den ko ri elôadó mû vész -
ként, e „mi to ló gia” meg te rem tô je ként ra gad ha tók 

46 Jo hann, Gott lieb Fich te: i. m. 141. 
47Ge org Wil helm Fried rich He gel: Esz té ti ka. i. m. 148. 
48Diet rich Fis cher- Dies kau: i. m. 211. 
49 I. m. 211.
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meg. Az elôadó (és kon ven ciói) sok szor el lent mon -
dás ba ke rül(nek) az ál ta la (ál ta luk) meg te rem tett, 
ám tô le (tô lük) el kü lön bö zött alak kal, aki ön ál ló 
éle tet kezd él ni a szín pa don; az ôt meg ha tá ro zó is -
me rôs kép bôl kiin dul va egész va ló ja, vá gyai, hús-
vér mi vol ta kezd kom mu ni kál ni. Mindez szá mos 
kér dést és prob lé mát föl vet, így pél dául ének tech -
ni kai kér dé se ket, a „ma gas kul tú ra” ál tal ki sa já tí -
tott szub kul tú rák el lent mon dá sait, a szín pa di test 
sok ré tû fel hasz ná lá sá nak prob lé máit, va la mint a 
ze ne és a test kap cso la tá nak le he tô sé geit. 

Mar tha ler ren de zé sé nek el sô ké pé ben éled ni 
kez de nek a schu ber ti ala kok. Ôk tes te sí tik meg (szó 
sze rin ti ér te lem ben is) azt a ze nét és szce ná riu mot, 
amellyel min den egyes Die schö ne Mül le rin elôadás 
al kal má val va la mi lyen kap cso la tot lé te sí tünk. 
Össze gör nyed ten lé pe get ve, tu laj don kép pen a tes -
tük bôl ki kény sze rí tett ze né vel – ami az ere de ti kí -
sé ret har mó niáit ad ja – éb resz tik az ágy ban al vó 
„elôadót”, és ez zel együtt – hi szen ôk ma guk szintén 
elôadók – sa ját ma gu kat is, s las san élet re kel nek. 
Mint ha ki fe je zés te len ar cú, ve ge tá ló, ön tu dat lan bá -
bo kat lát nánk, akik a dal cik lus ere de ti leg utol só 
da lát, a Des Ba ches Wie gen lie det ének lik: „Gute Ruh, 
gu te Ruh!/ Tu die Au gen zu!/ Wand rer, du mü der, 
du bist zu Haus.”  

Eb be a ka ta tón ál la pot ba rob ban be az egyik, 
hir te len ön tu dat ra éb re dô sze rep lô, ta lán a szép 
mol nár lány ka, aki ma gá hoz ra gad ja a szót. A ró la 
élô, meg szo kott kép alap ján kiala kult alak el kez di 
sa ját éle tét él ni, és ének re nyit ja szá ját. A bá jos mol -
nár lány ka nem biz tos, hogy min den ben megegye -
zik kép ze le tünk ben ôr zött má sá val, vagy ha mégis, 
ab ban az eset ben majd nem biz tos, hogy ezt a ké -
pet so ha nem gon dol tuk vé gig kö vet ke ze te sen. 
A te nye res-tal pas, nagy da rab, koc kás szok nyás, he -
lyen ként – ami ké sôbb a Jä ger cí mû dal ban még 
ka rak te re seb bé vá lik – táj szó lás sal be szé lô pa raszt -
lány kis sé erô tel je sebb je len ség a várt nál. Az ôt meg -
for má ló szí nész nôn ke resz tül ke re si sa ját hang ját 
(nem pe dig az ope ra éne ke se ken ke resz tül), küzd 
a le ve gô vel és a han gok kal, mi köz ben két zon go ra 
erô tel jes kí sé re te kö zé szo rít va is mé tel ge ti a vég te -
len sé gig a Das Wan de rer cí mû dal el sô vers sza kát. 
Tu laj don kép pen ennyi az alak lé te, ennyi re en ged -
jük ôt sza ba don el vá rá si ho ri zon tun kon.  

Az óriá si ágy ban ál má ból feléb re dô, vö rös paró -
kás alak egy fe lôl – a hát tér ben lát ha tó sár ga ru hás 
hölggyel és jel leg ze tes kör nye ze té vel, ét ke zô jé vel 
egye tem ben – a vers cik lus ál tal pa ró dia tár gyá vá 
ten ni kí vánt, a port ré ként ki füg gesz tett ko po nyá -

hoz ha son lóan ha lott kis pol gá ri lét ké pét vil lant ja 
fel szá munk ra. Más fe lôl vi szont a min den ko ri elô -
adó mû vész jól is mert kép ze tét is felidé zi, a már em -
lí tett hölggyel együtt. Er re ját szik rá az a kö rül mény 
is, hogy az összes sze rep lô kö zött egye dül ôk ket -
ten azok, akik a meg szo kott és elis mert, klasszi kus 
ének tech ni ka bir to ká ban van nak, ezen kí vül a férfi 
meg je le né se bi zo nyos szem pont ból Diet rich Fischer-
 Dies kau alak já ra is ha jaz. Az éne kes te hát fel kel, és 
ér tet le nül fo gad ja a szín pa dot elárasz tó schu bert-
mi to ló giai ala kok tény ke dé sét, az ágya fe lett ál ló két 
mol nár lány ká tól pe dig egye ne sen megijed, és vissza -
 bú jik a pap lan alá. Mint ha az ál ta la, mint éne kes 
elôadó mû vész ál tal te rem ten dô és ki hasz ná lan dó 
lé nyek egy rém álom for má já ban élet re kel tek volna, 
és tô le, a te rem tô tôl füg get len, va ló di éle tet él nének. 
Mind járt a kö vet ke zô kép ben, mi köz ben ô a Wohin 
cí mû dalt ének li, a két, ro man ti kus köz he lye ket 
megele ve ní tô, ám azok kal sok szem pont ból el len -
té tes alak (eb ben az ér te lem ben a két mol nár lány) 
ki nyit ja szek ré nyét, és a vá gyaik tár gyát ké pe zô fér -
fiak posz te rein a pé ni szek mé re teit kez di áb rán -
doz va mé re get ni. (A posz te re ken meg je le nô test -
ké pek hez ké pest egyéb ként kiáb rán dí tóan hat a lá -
nyokra a – ro man ti kus ví ziók szül te – szín pa di ala -
kok férfi mi volta, mely meg kér dô je lez he tô.) A 
da lok ról min  dig úgy vél tük, hogy sze re lem rôl, a 
mol nár lány ka utá ni vá gya ko zás ról és az ô vá gyai -
ról szól nak, ám most döb ben ten szem be sü lünk en -
nek a vágy nak konk rét kép ben meg je le nô tes ti ol -
da lá val. A hús-vér alak ban meg tes te sü lô, fiatal (?) 
mol nár lány ká tól nem vi tat hat juk el tes ti sé gét, nem 
kény sze rít het jük pusz tán a lé lek ér zé keny sé gét hir -
de tô, ró zsa szín, egy ol da lú sze re lem fo gal mai kö zé 
csupán azért, mert kér dô re von ná ro man ti kus szno -
biz mu sun kat. Ugyanak kor, más szem pont ból tel -
je sen ter mé sze tes nek is mer jük el már a gye rek kori 
sze xuá lis vá gyak és kép ze tek je len lé tét is. Er re a 
sze rel mi vágy tól mo ti vált kép re (mez te len fér fiak 
fo tói a szek rény ben) utal vissza az Un ge duld cí mû 
dal hoz kap cso ló dó je le net. A mol nár lány ke re si a 
kulcshoz meg fe le lô szek rényt, amely bôl azon ban 
vá gyai sze rény meg tes te sü lé se ként a ro man ti kus 
kép al ko tó ja, ma ga az éne kes, te hát a min den ko ri 
elôadó mû vész esik ki, „dein ist mein Herz” fel kiál -
tás sal. A sze xuá lis fel han gok a két lány „va dász tán -
cá ban” erô söd nek fel és vál nak egé szen konk rét tá, 
ami kor ka lap ban és pus ká val tes te sí tik meg a vá -
gyott va dász alak ját, és nem utol só sor ban je len tôs 
mér ték ben fel na gyí tott fér fias sá gát. Ez egyér tel mû 
elô képe a Jä ger cí mû dal nak, s ami kor a mol nárlány 
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ké sôbb ezt ének li, a szek rény bôl (mely be a tes tiség -
hez kap cso ló dó kép ze te ket már több elô zô je le net -
ben be zár ták) elô lé pô mez te len schu ber ti fér fiak 
ka ra vánja vissza csa tol egy részt a va dász tánc ban 
meg je le nô fal li kus szim bó lum hoz, más részt a szek -
rény ben el he lye zett, mez te len fér fi ideá lo kat áb rá -
zo ló poszte rek hez. A vá gyak kal és ido lok kal el len -
tét ben azon ban csak ezek az át la gos felépí té sû és 
mé re tû, ro man ti kus lel kû ala kok vo nul nak fel a lá -
nyok elôtt.  

Töb bek kö zött ugyan csak a Jä ger cí mû dal hívja 
fel a fi gyel mün ket a ro man ti kus ih le té sû né pies ség 
úgy ne ve zett „ma gas” kul tú rá ba „eme lé sé nek” el -
lent mon dá sai ra is. A fa lu si te ma ti kát fel hasz ná ló 
da lo kat a mû vek „cél kö zön sé gé nek”, a pol gár ság -
nak az ér ték rend je és szo ká sai kö zött kép zel jük el. 
Úgy hasz nál juk fel ezt az alap anya got, ahogy Marie 
An to i net te tet te, ami kor Versailles-ban felépít tet te 
ro man ti kus fa lu si vi lá gát, s ez zel csak a fa lu si élet -
nek a „fel sôbb” tár sa dal mi cso por tok sze mé ben élô 
ro man ti ká ját is mer te el. Ám, ha je len eset ben akár 
csak nyel vi szem pont ból kö vet ke ze te sen gon dol -
juk vé gig e vi szonyt, szem be tû nik az el vá rá si ho ri -
zon tun kat jel lem zô Hoch deutsch és a nyelv te rület -
s pe cifikus va riá ciói nak kü lönb sé ge. A Jä ger cí mû 
dalt ének lô mol nár lány szö veg mon dá sát he lyen -
ként az erô tel jes dia lek tus és idi o lek tus ha tá roz za 
meg, míg a Mein cí mû dal elôadó ja, mint ha eny he 
be széd hi bá val küsz köd ne.  

A két hi va tá sos éne kes több ször ma gá ra erôl teti 
a ro man ti kus kel le met és a ma gasz tos stí lust, ám 
ez rend sze rint összeüt kö zés be ke rül a szín há zi hely -
zet ön reflexi ó já val vagy sa ját tes ti je len lé tük kel. Az 
elôadó mû vész „sze re pe” mö gül több ször „ki lóg” 
ma ga az em ber, és an nak ki csi nyes sé ge. Az éne kes -
nô a „dein ist mein Herz” „ref rén” több szö ri is mét -
lé sé vel kö ze le dé sét fe je zi ki az éne kes fe lé, mi re a 
fér fi, ka ta tón ál la po tá ban ugyanezt kiált ja vissza, a 
nô pe dig szen ve dé lye sen az Auflösung cí mû dal ba 
kezd, mint ha ment sé get ke res ne ma gá nak. Eköz -
ben reflek tál a kon cert ének lés el lent mon dá sai ra is: 
mia latt a ro man ti kus lel kû éne kes nô óriá si szen ve -
dést és átélést kí ván meg va ló sí ta ni, be le kény sze ríti 
ma gát a kon cert szi tuá ció kor lá tai ba, me lye ket egy -
más után pró bál el ten ni az út ból, ön ma gát per sze 
tel je sen ne vet sé ges sé té ve. „Geh un ter, Welt” – 
ének li, s köz ben el do bál ja, majd meg ta pos sa az is -
ten ként tisz telt kot tát, ol dal ba rúg ja, ök lé vel ve ri a 
zon go rát (per sze épp csak annyi ra, hogy ne es sen 
ba ja), majd a „mély sé ges átélés” kö vet kez té ben föld -
re ve ti ma gát és lá bai val az ég fe lé ka pá ló zik. 

Má sik pél da er re a já ték ra, ami kor az éne kes a 
Halt cí mû dal alatt a fal fe lé for dul, mint ha egy meg -
kö ze lít he tet len, her me ti ku san el zárt sze mélyt, vagy 
in kább ma gát a sta ti kus nak ítélt, ön ma gá ba zárt 
értel met pró bál ná szó ra bír ni, eset leg kö szön te ni 
(„Ei wil kom men, ei wil kom men,/ süs ser Müh len -
gesang”). Majd ami kor hölgy ri vá li sa a „War es also 
ge meint,/ Mein raus chen der Freund” kez de tû dalba 
kezd, sér tô döt ten vo nul a „ki já rat” felirat alá do há -
nyoz ni. A hölgy pe dig, miu tán az ô el kép ze lé se által 
meg va ló sult, tô le el kü lön bö zött alak el kezd hoz zá 
be szél ni (ta lán még inst ruál ja is), felad ja ke cses tar -
tá sát, és szin tén sér tô döt ten, lom hán trap pol va megy 
vissza kis pol gá ri szo bá já ba és ne gyed hang gal mé -
lyebb zon go rán kez di ját sza ni a kí sé re tet. Eköz ben 
éne kes ként imén ti zon go ra kí sé rô je ve szi át a he lyét, 
és ha mis ká san, min den faj ta ének tech ni ka nél kül 
kez di elöl rôl a dalt, ami nek kö vet kez té ben el hagy -
ják a schu ber ti ala kok, hi szen ô nem ké pes an nak 
ze nei ki fe je zé sé re, ami ôket élet re hív ja. El hagy ja a 
zon go ra is – ami nek szó la mát és így funk ció ját ko -
ráb ban az élô tes tek vet ték át – „életre kel” a ját szók 
se gít sé gé vel. A zon go ris ta alak ja tehát pró bál ja ki -
fe jez ni ön ma gát, ám a nagy be tûs elôadó mû vész nél -
kül kép te len meg ta lál ni sa ját hang ját, pa ra dox mó -
don per sze épp így ta lál ja meg, ahogy ma ga a mû, 
az alak ba írt ze ne is rá van szo rul va a per for mer re.  

A meg tört, schu ber ti mû vész ezután fé lén ken 
leül a fér fi utá ni vá gya ko zá sá ról már szá mot adott 
mol nár lány ka mel lé, mi köz ben az éne kes az Un -
gedul dot szó lal tat ja meg szen ve dé lye sen – ez zel 
meg te remt ve a ját szó dó je le net ze nei és szi tuá ciós 
alap ját –, ám a vers szak vé gén az éne kes tôl, az al -
ko tó tól füg get len alak, a lány köz be vág és át ve szi 
a szót a fiúnak cí mez ve: „Dein ist mein Herz, und 
soll es ewig blei ben!” A mû vé szi ön ké nyé ben meg -
sér tett éne kes el megy, majd a lány a Trä nen re gen 
cí mû dal kon tex tu sát az adott hely zet re rí mel te ti: 
an nak utol só so rá val hagy ja ott a fiút: „es kommt 
ein Re gen. Ade! Ich geh’ nach Haus.” Ugyanak kor 
a szí né szek szin tén ki lép nek sze re pük bôl: ver sek 
és pró za be té tek (Ro bert Wal ser), il let ve el mé le ti 
szö ve gek (Ar thur Scho pen hauer) el mon dá sá val fel -
hív ják a fi gyel met a sze rep és köz tük lé vô dis tan -
ciá ra, ám hir te len azt vesszük ész re, hogy amint az 
egyik sze re pet le dob ták, a kö vet ke zô sza vuk kal már 
újab ba lép tek. A szö veg ter mé sze té bôl kö vet ke zôen 
fo lya ma to san egyik sze rep bôl a má sik ba csúsz nak. 
Sze rep nél kü li al ko tó te hát nem lé te zik, al ko tó tól 
el vá lasz tott sze rep vi szont igen. Ezt tá maszt hat ja 
alá, hogy a Ro se ma ry Har dy és a Chri stoph Hom -
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ber ger meg tes te sí tet te elôadó mû vé szek ál tal te rem -
tett és tô lük el kü lön bö zött schu ber ti ala kok is újabb 
szí né szi in terp re tá ciók ra szo rul nak. Mint ha e pa -
ra do xon nak az új ra kép zô dés vég te len zsák ut cá já -
ba zárt bo lond jai ként be szél né nek ma guk ban a sze -
rep lôk fo lya ma to san. 

Az elôadás mind vé gig fel mu tat ja az ének lés tech -
ni kai meg va ló sí tá sá ba fek te tett ener giát is: a nem 
hi va tá sos éne ke sek fo lya ma to san küz de nek sa ját 
tes ti, tech ni kai aka dá lyaik kal a da lok ének lé se köz -
ben. Így pél dául a Mein cí mû dal meg szó lal ta tá sa 
köz ben a szí nész, mint ha kez dô éne kes ként egy 
ének órán ven ne részt, pró bál ja le küz de ni az el sô 
pil lan tás ra ro man ti ku san egy sze rû dal an nál ne he -
zebb haj lí tá sait, kö té seit. Majd a schu ber ti alak szá -
já ból az éne kes ve szi ki a szót, és rend re uta sít ja a 
ma gu kat ön ál ló sí tó ala ko kat: „Die ge lieb te Mül le -
rin ist mein!” Ez zel mint ha a ki fe je zés ki zá ró la gos 
jo gát biz to sí ta ná ön ma ga szá má ra. Az ének órá kat 
felidé zô kép és a küz de lem a da lok meg va ló sí tá sá -
val több ször is meg je le nik a da rab fo lya mán, szem -
beál lít va a da lok egy sze rû sé gét – tud ni va ló, hogy 
sok kez dô éne kest a va ló ság ban is Schu bert-da lok -
kal ta ní ta nak – azok tech ni kai ne héz sé gei vel, és fel -
hív ja a fi gyel met ezen az el len té ten ke resz tül a ro -
man ti ka egé szé nek két élû sé gé re.  

Az elôadók fo lya ma to san az elôadás cse lek vôi -
vé vál nak: a szí né szek tes tü ket tár gyak ként és hang -
sze r ként hasz nál ják, s ez zel fi zi ka i lag is „meg cse -
lek szik” az elôadást. Már az el sô kép ben egy fe lôl 
ma guk ból a szín pa di tes tek bôl, ugyanak kor a ro -
man ti ka ál tal meg te rem tett ala kok ból kép zô dik a 
ze ne, amint az ere de ti leg zon go rá ra írt kí sé re tet 
ének lik. Ám nem ön ál ló szó la mo kat, ha nem kü -
lön-kü lön pusz tán egyes han go kat ad nak ki, me -
lyek egé sze al kot ja meg a ze nét, s így az em be ri test 
tel jes va ló já ban hang szer ré vá lik, és a hang szer em -
be ri test té. A ze ne és a ze nei ér te lem ben vett har -
mó nia, csakis az em be ri hang ál tal nyer éle tet a Die 
lie be Far be cí mû dal alatt. A zon go ra kí sé ret pusz -
tán egy hang mo no ton is mét lô dé sé re szo rít ko zik, 
mi köz ben a két szó la mú ra vál toz ta tott ének kel 
együtt kiad ja a tel jes ak kor dot. Ez a je le net ki játssza 
egy fe lôl a da lok ter mé sze tes egy sze rû sé gét, tisz ta -
sá gát, ugyanak kor az egy sze rû ség ben rej lô erôt és 
di na mi kát is, más fe lôl üt köz te ti a hang szer gé pies -
sé gét az em be ri hang test hez kö tött sé gé vel, és rá -
mu tat az elôadó ál tal meg te rem tett ala kok és han -
gok azon tra gi kus tu laj don sá gá ra, mely sze rint 
csakis a töb bi jel lel vál lalt kö zös sé gük kö vet kez té -
ben ala kul hat ki bár mi lyen kap cso lat, ki fe je zés és 

ze nei ér te lem ben vett har mó nia. Ön ma gá ban és el -
szi ge tel ten sem mi sem ér vé nyes, bár minden nek 
le he tô sé gét ma gá ba fog lal ja. A ha tá rok a hang szer 
és a test fo gal mai kö zött el mo sód nak: a sze rep lôk 
egy szer sa ját há tu kon hor doz zák a zon go rát, így 
kelt ve élet re azt. Más kor az em be ri test egy éb resz -
tô óra „tes té vé” és hang já vá, majd a mos dás hoz 
hasz nált víz kö pô vé vá lik. A Trä nen re gen cí mû dal 
alatt pél dául az épp ének lô szí nész egy lyuk ban ül, 
mint ha a szín pad szer ves nyúl vá nya, an nak ré sze 
len ne, s test hely ze té vel is az elôadott dal ból ki fejlô 
hely zet sa rok ba szo rí tott sá gát és te he tet len sé gé nek 
könnyed tra gi ku mát idé zi, mi köz ben idô sö dô, kép -
zet len hang já nak és tes té nek „küz del me” ma gá val 
a dal meg va ló sí tá sá val – egé szen kü lön le ges at -
mosz fé rát te remt ve – to vább ár nyal ja ezt az ér tel -
met. A da rab vé gén, az akusz ti kai káosz ból las san 
egy kó rus hang ja ol vad egy be, amely gé pie sen is -
mét li a „why are we so” kér dést. Ez zel az ala kok 
reflek tál nak lé te zé sük visszás sá gai ra: ar ra, hogy 
csakis az elôadók cse lek vé sei nek nyo mán lé tez het -
nek, és ahogy a dal cik lus a vé gé hez kö ze le dik, las -
san élet te len né vál nak, elal sza nak, s csak a két mol -
nár lányt ját szó szí nész nôk ma rad nak áll va há tul az 
éne kes nô és zon go rá ja mel lett. Ahogy a cik lus véget 
ér, az ala kok „kiürül nek”, a mol nár lány és az elô -
adó mû vész mí to sza ál ló kép pé me re ve dik, és csu -
pán a há rom szí nész ma rad elôt tünk, egy ének óra 
fi zi kai for má já ra em lé kez te tô test hely zet ben. 

 
Sum má zat 

 

A fen ti két szín re vi te li stra té gia elem zé se ar ra kí -
vánt rá vi lá gí ta ni, ho gyan tud egy-egy Schu -
bert-dal cik lus a di na mi kus kom mu ni ká ciós 

vi szo nyok kö zött mû köd ni, és mi lyen uta kon sza -
ba dul hat ki az ön ma gá ba zárt, sta ti kus ér te lem bör -
tö né bôl. Mind két in terp re tá ciót meg ha tá roz za, 
hogy a dal szö ve get, a ze nét és a meg va ló sí tás ról al -
ko tott el kép ze lé sein ket, a mû höz kap cso ló dó elôíté -
le tein ket és el vá rá sain kat egyen ran gú „szö veg ként”, 
vagyis szce ná rium ként fog ja fel, mely re a szín re vi -
telt ala poz za.  

Mindezek ér tel mé ben a Win ter rei se filmfel dolgo -
zá sa a ro man ti ka alap esz méi nek és a ro man ti kus al -
 ko tó mû vész fo gal má nak bel sô el lent mon dá sait tárja 
fel, mi köz ben a ké pi sí kot és a szce ná riu mot fo lyama -
tos kap cso lat ba, kom mu ni ká ciós vi szonyba ál lít ja 
egy más sal. A zü ri chi Die schö ne Mül le rin elô adás 
ugyanak kor más hon nan kö ze lít. Szó sze rint meg -
tes te sí ti a Schu bert-mi to ló gia alak jait, majd eze ket 
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szem be sí ti egy fe lôl az ôket ját szó szí nész tes ti jelen -
lé té vel, más fe lôl a hoz zá juk fû zô dô kon ven ciók kal 
és a szín pa di in terp re tá ció, a szün te len újra kép zô -
dés ör dö gi kö ré vel. Eköz ben a min dig vál to zó, s így 
vég te len né vá ló ér te lem le he tô sé gét is meg te rem ti 
azál tal, hogy a szín pa di je lek vég te len számú kom -
bi ná ció já nak kö vet kez té ben a mû vet kap cso lat ba 
lép te ti (azaz kom mu ni ká ciós vi szony ba ren de zi) 
ön ma gá val, in terp re tá lói val, a szce ná rium mal és az 
ak tí van asszisz tá ló né zôk be fo ga dói ho ri zont já val.  

A két vizs gált stra té gia ter mé sze te sen nem ki zá -
ró la gos ér vé nyû, csu pán egy-egy le het sé ges irányt 
kép vi sel, nem pe dig az egyet len jár ha tó utat, hi -
szen egyik nek sem cél ja a szín re vi tel hez fû zô dô sza -
bá lyo kat elôír ni. Ám min den di na mi kus vi szo nyo -
kat elis me rô és kiala kí tó elôadás meg pró bál ja felol -

da ni azt a Nietz sche ál tal is fel ve tett, az al ko tás-
alko tó-be fo ga dó sta ti kus kap cso la tát jel lem zô el -
lent mon dást, amely sze rint „a tra gé diá ból a nép 
már csu pán csak a meg ha tott ság ér zé sét tisz te li, 
hogy egy szer jól ki sír hat ja ma gát; a mû vész vi szont, 
aki az új tra gé diát lát ja, él ve zi a szel le mes tech ni -
kai megol dá so kat és mû fo gá so kat, az anyag ke let -
ke zé sét, ré gi mo tí vu mok és gon do la tok új fel hasz -
ná lá sát. A mû al ko tás hoz fû zô dô vi szo nya esz té ti -
kai vi szony, az al ko tó ál lás pont ja; a nép mû al ko -
tás hoz fû zô dô vi szo nyá ra pe dig az jel lem zô hogy 
csak az anyag ra van te kin tet tel. Ma gá ról az em ber -
rôl vi szont nem mond ha tunk sem mit, mert ô nem 
nép, nem is mû vész és nem tud ja, mit akar: esze -
rint nem na gyon tud juk, mit él vez a mû vé szet bôl, 
de va ló szí nû leg nem so kat.”50

50Fred rich Nietz sche: Ván dor és ár nyé ka. i. m. 152. (166. pont)


