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Az opera audiovizuális műfaj. A film szintén. Mindazonáltal lényeges különbség van 

közöttük elsősorban az „audíció” és a „vízió”, a hang és a kép tekintetében. A zene a 

filmben is lényeges elem, de csak opcionálisan, az operában viszont a legfonto-

sabb. Az operában a látvány kevésbé lényeges, a filmben lényegalkotó. Más az 

aránya a látványnak és a zenének az egyikben és a másikban. Ami az egyikben 

lényegi, a másikban a főelem kiemelésének eszköze: a filmen a zene a képet vagy a 

történést szolgáló eszköz, az operában a látvány a zenét szolgáló elem. A szolgáló 

lehet valóban csupán szolga, közönséges lakáj, ajtónálló, azaz aláfestés, illetve 

háttér, de lehet kiemelt dramaturgiai szereplő. 

Manapság megfigyelhető jelenség, hogy az opera műfajában egyre fontosabb 

szerepet kap a látvány, mégpedig nem pusztán az érzéki hatás fokozása végett, 

hanem dramaturgiai elemként. A látvány legegyszerűbb színpadi alkalmazása a 

színpadkép, a díszlet. Ez persze már alapesetben is dramaturgiai szerepet tölt be: a 

jó színpadi installáció nem csupán hangulatot kelt vagy informál, hanem vizuális 

eleme a cselekmény és/vagy a cselekvők világának. Például a Miskolci Nemzeti 

Színház tavalyi Velencei kalmár előadásának színpadképe a tekervényes, kanyar-

gós díszlettel egyrészt Velence szűk utcáit idézte meg, másrészt – kiegészítve a 

szereplők mozgásával, akik sohasem egyenesen léptek a színre, hanem a kulisszák 

között kanyarogva közeledtek és jelentek meg – érzékeltette a társadalmi viszo-

nyok bonyolultságát is, amelyben – mint valami sokismeretlenes pszichikai térben 

– nagyon ügyesen kell mozognia, azaz viselkednie az embernek, ha célba akar érni 

a girbe-gurba utcás-lagúnás Velence városában éppúgy, mint a komplikált korabeli 

velencei társadalomban. Hasonlóan fontos dramaturgiai szerepe volt a díszletnek 

egy salzburgi Don Giovanni előadásban (rendező Klaus Guth), amelynek színpad-

képe egy félelmetes erdőt idézett meg úgy, hogy a fák tetejét nem lehetett látni, 

csak roppant öles törzseket, amelyek hatalmas, égre törő fenyőket, s ezzel rettentő 

erőt sejtettek, s ez még nyomasztóbbá tette a színt, amely amúgy is szorongatóan 

sötét volt, ezért a szereplők úgy jelentek meg, mintha nem egy közös, valamikép-

pen megvilágított világban élnének, hanem ki-ki a saját pszichikumának ilyen vagy 

olyan megvilágításában: nincs közös fény, mert nincs közösség, nincs közös világ, 

hanem csak egymással ütköző, ablaktalan leibnizi monászok, elszigetelt, önma-

 
*  Előadásként elhangzott Miskolcon, 2019. november 21-én A mozgókép és világa című 

konferencián (ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete). 
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gukba zárt individuumok, mindenki a maga történetébe, pszichikumába, félelmébe-

fájdalmába fagyottan. (Ezt a benyomást tovább erősítette, hogy a két főszereplő: 

Don Giovanni és Leporello végig kábítószert fogyasztottak, vagyis még kevésbé 

vettek részt valamiféle elvileg lehetséges közös világban.) 

A vizuális effektusok színpadi használatának előretörésével, illetve a színpadi 

videótechnika fejlődésének következtében az operarendezések is egyre nagyobb 

szerepet szánnak a videónak – elsősorban az ún. félig szcenírozott előadásokban. 

A Budapesti Wagner Napok koncerttermi előadásain a videó egyrészt a díszletet 

pótolja, másrészt a szereplők karakterét és aktuális állapotát érzékelteti. Ám a vi-

deóinstalláció szükségképpen átrendezi a hangsúlyokat, mert a videó hatásmecha-

nizmusa sokkal erőteljesebb, mint az álló színpadképé. A statikus színpadkép tá-

maszt ad a színpadon zajló eseményhez, nem vonja magára a figyelmet oly mér-

tékben, mint a mozgó videó, kivált, ha túlzottan látványos. Ez az operában éppen a 

zenéről tereli el a befogadói észlelést, holott a zene érzékeny ábrázolóképessége 

túlságosan finom ahhoz, hogy versenyre keljen a vizualitással. Siegfried kürtmotí-

vuma tökéletesen adekvát a hős jelzésére, fölösleges és túlzó képet társítani hozzá 

– már persze azon a finom és auditív „hang-kép”-en túl, ami a nézőben-hallgatóban 

keletkezik. Márpedig ez az „auditív kép”, avagy hanglenyomat az opera lényege. 

Itt a zene ábrázol – már ha ábrázol –, a vizuális kép csak kiegészítés. 

 

Az audíció és a vízió különbsége 

Mi a különbség az auditív és a vizuális kép között? Árulkodó, hogy mindkét eset-

ben „kép”-ről beszélünk. Modern kultúránk, de a nyugati kultúra mélyén is originá-

lis vizuális metaforika munkál: a megismerés során „tisztánlátás”-ra törekszünk, 

„fény gyullad” és „világosság támad”, ha megértünk valamit, az igazságot „belát-

juk”, a tudást „világossággal”, a tudatlanságot pedig „sötétséggel” társítva érzékel-

tetjük. Az igazság nem „hangzik”, hanem „ragyog”, „fénylik”, „világosságot 

áraszt”. Az auditív metaforika elsősorban a B-re jellemző, és az ember istentapasz-

talatában van szerepe. Az audíció az uralhatatlan tapasztalat sajátja, ezért érthető – 

mondhatnám „nyilvánvaló” (ismét egy vizuális metafora!) –, hogy I jelentkezése 

többnyire hangként, és csak ritkán vizuális formában történik. 

A valósághoz való hozzáférésünk érzéki dimenziója auditív és vizuális. E kettő 

ezúttal nem érzéki, hanem szimbolikus jelentésben értendő: a vizuális valamiféle 

közvetlenség, az audíció közvetettség, az előbbi a megnyilvánulást, előlépést, az 

utóbbi az elrejtettséget jelenti, és azt észleli: a látás megragadás és birtokbavétel, a 

hallás meghajlás és hódolat. Mindkettő valóságos tapasztalatot közvetít, a valóság 

összetett tapasztalatát, két arcát: a megnyilvánulót a vizualitás, a megnyilvánulón is 

rejtőzködőt az audíció. A valóságban persze a vizualitás mint megnyilvánulás és 

előlépés egyben az elrejtettségből való előlépés, az auditivitás pedig mint elrejtő-

zés, egyszersmind az elrejtőzőnek a jelentkezése. 

A látványban a világ látszik, a hallásban a láthatatlanok kórusa hallatszik. Hall-

juk, tisztán halljuk, tisztábban már nem is lehetne hallani, de nem értjük, csak annyit 

értünk belőle, hogy nekünk szól, de nem az értelmünknek; hozzánk szól, de nem az 
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eszünket szólítja meg. Mélyebbre hangzik és mélyebbről visszhangzik. A látás és 

az értelem nem minden. Az ember nemcsak a látványra érzékeny, hanem a hallha-

tóra, a hallatszó, és csak a hangban, hang által és hangként jelentkezőre is rá van 

hangolva. Az opera különös műfaja, bármilyen későn alakult is ki történetileg, 

valami nagyon ősit és nagyon eredendőt hordoz, azt, amit csak a hang tud közvetí-

teni: a dolgok hangszínét, hanghordozását, ami egyidejű a dolgok tartalmi megmu-

tatkozásával, amiként a beszélő hangszíne és hanghordozása egyidejű beszédének 

tartalmi kifejtésével. És miként itt, úgy ott is valami mélyet és sejtelmeset, de na-

gyon igazat mond el – nem a beszéd tartalmáról, hanem magáról a beszélőről: a 

létezésről és a világról magáról mint egészről, és az emberi beszélőről mint eleven 

személyről. 

 

A zene – kísérlet egy misztérium megközelítésére 

A zene megjelenítő ereje és képessége más, mint a vizualitásé, azzal nem tud 

versenyezni, de nem is azonos pályán mozognak. A különbség leírása nem köny-

nyű, és az is nehezíti, hogy jobbára vizuális metaforikával történik. A vizualitás 

lényegi dimenziója a horizontalitás, a szélesség és a kiterjedés, valamint a konk-

rét; a zenéé a vertikalitás, a mélység és a magasság, valamint az elmosódott, az 

inkonkrét. Az előbbi észlelési tartománya a megragadható; az utóbbié a sejtel-

mes, a láthatatlan. A zene titokzatos, mert a zene misztikum, a hétköznapi észlelő 

apparátus számára rejtett. Mivel kényes, ezért sajátos beállítódást igényel, olyant, 

ami csak rá figyel. A hallgatás a megragadásról lemondó szubjektum visszafogott, 

befogadásra kész éber állapota. 

Egy Turner-kép, bármennyire is metamorfózisa a tengernek, mégiscsak a tenger 

képe. Debussy Tengere nem a fizikai tenger lenyomata vagy képe, hanem valami 

teljesen más: hangáradás. Puskin Tatjánájának levele Csajkovszkij zenéjében nyeri 

el teljes mélységét, válik emberi valósággá. A költői szöveg – bármennyire erős is 

– epikus leírása Tatjána érzelmeinek, még ha Tatjána mondja is. Csajkovszkij ze-

néjében valóságos érzelemmé válik: nem leírás áll előttünk, hanem maga az érze-

lem, ami eleve(n) zene, mert ugyanúgy létezik mindkettő: hullámzón, megragadha-

tatlanul és érthetetlenül, de nagyon valóságosan. És az operaszínpadi Tatjána akár 

vén is lehet, akkor sem őt látjuk, hanem az érzelmet éljük. 

Beszélünk a képek, a képzőművészet teremtette világról, de igazából csak a ze-

ne tud olyan valóságos világot teremteni, ami nem másolat, nem leképezés, és a 

zene nélkül egyáltalán nem létezne, még a nyoma sem (a természetben vannak 

hangok, de nincs zene a szó lényegi értelmében). A Wohltemperiertes Klavier uni-

verzumának nincs reális modellje, nem hasonlít semmire, nem képez le semmit. 

Önmagában és támasz nélkül – van. A zene az egyetlen olyan létforma – a teológiai 

értelemben vett bűnön kívül –, ami egyszerre teljesen független az embertől – ez 

nyilvánvaló minden nagy zenei alkotás esetén –, ugyanakkor csak az emberen ke-

resztül léphet be a létezésbe. Ezzel a különös, érthetetlen megfogalmazással csak 

nyomozni próbálom a zene mibenlétét, nem állítom, hogy képes vagyok megragadni. 



 Lehet-e filmre rögzíteni élő operaelőadást? 47 
 

 

A zene, a hang egy mélyebb, és mert mélyebb, ezért uralhatatlanabb, ellenőriz-

hetetlenebb tapasztalati tartomány. Másképpen fogalmazva: az emberi léttapaszta-

latnak az ellenőrizhetetlenségét s ezzel az ember kontingenciáját hangsúlyozza 

(végre egy auditív szókép!). A manapság túltengő vizualitás azt a benyomást kelti, 

hogy minden képpé alakítható, a kép pedig egyfajta uralmat fejez ki: a nyilvánva-

lóságot sugallja (figyelem: vizuális és auditív!), elfedi az ember elől létének önma-

ga által nem birtokba vehető mélyebb dimenzióit. Ezt pedig a zene érzékelteti. Aki 

zenén nevelkedik, annak más lesz a viszonya a létezéshez, mint akit túlnyomórészt 

vizuális tapasztalatok nevelnek. Ennek kifejtése itt most nem lehetséges. Csak uta-

lok rá, hogy a görög vizuális és a zsidó auditív léttapasztalat kettőssége európai 

kultúránk összetett, dichotomikus-dinamikus alaprétegét alkotja.  

 

Videó az operáról 

Az opera előadása szerencsés esetben éppen ennek a dinamikus alaprétegnek a 

kettősségében mozog. A videófelvétel ezt a versenyző, egymást kiegészítő és hatá-

roló, dinamikus egyensúlyban lévő kettősséget a vizualitás javára mozdítja el. És 

ezzel egy lényegi vonástól fosztja meg az operát: az emberi audícióhoz szóló, ver-

bális képbe át nem írható, de még szóba se foglalható hatását csökkenti, rossz eset-

ben, videórendezői túlzások esetén el is fedheti. 

Az operában a zene a házigazda, aki meghívja a látványt: lépnének fel együtt, 

mert színpadra akar állni, hogy cselekményben, epikus történésben is megmutassa, 

mi mindent tud. A videófelvételben – éppen a videó révén – a meghívott fél önálló-

sodik, megerősödik, és észrevétlenül fölébe kerekedik a házigazdának. Nem csupán 

színpadra segíti, hanem maga foglalja el a színt azáltal, hogy a közönség már nem 

annyira hallgató, mint inkább néző, aki voltaképpen moziban érzi magát, nem ope-

raelőadáson. A teret betöltő opera a síkra szűkül, a videó a filmvásznon történik, 

nem színházi térben. 

Mivel a videó nézője nem részesedik az élő előadás elevenségéből, ezért a videó 

az előadás anyagán túl igyekszik visszaadni, de legalábbis érzékeltetni a hangulatát 

is. Ezt többletinformáció révén éri el úgy, hogy a képet váltogatja: hol a színpadot, 

hol a zenekari árkot, hol a karmestert látjuk, esetenként a közönséget. Természete-

sen a többletinformáció minden esetben vizuális, ami tovább növeli a vizualitás 

egyébként is erős dominanciáját. A technikai előállítás sajátosságából következik 

az a lehetőség, hogy többszörös felvétel révén kiküszöbölheti egy-egy konkrét 

előadás esetlegességeit. Ez persze némiképpen meghamisítja az előadások egysze-

riségét; a tökéletesség illúzióját keltve a reklám világát idézi meg. 

Külön említést érdemel a zenekari nyitány kérdése. Az opera nyitánya tisztán ze-

ne. Célja a mű zenei világának felmutatásával a közönség bevezetése, átemelése a 

mű hangulatába, ráhangolása a mű zenei karakterére. Újabban azonban a nyitány 

során is feltárul a színpad, és valamiféle cselekménynek lehetünk a szemtanúi.  

A törekvés érthető – elvégre az opera színház, azaz színpadi játék –, csakhogy ellene 

hat a nyitány tiszta zenéjének, ami az operába való belépés iniciatív és ezért megala-

pozó aktusa. A látvány teljesen leköti a figyelmet – a látvány mindig erősebb inger a 
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hangi effektusnál –, így a zenei nyitány a színpadi kép zenei aláfestése lesz, holott 

éppen a külső látvány hiánya adna teret a belső hangkép kialakulásának, ami még-

iscsak az opera ratio essendi-je. A nyitány mind gyakoribb, már-már kötelező ki-

töltése látvánnyal újabb jele a vizualitás mindent elsöprő uralmának korunkban. 

Különleges megoldás – mert különleges művész a szerzője – Ingmar Bergman 

Varázsfuvolája, ahol a nyitány alatt a közönséget látjuk a zene ütemére vágott ké-

pekben, egy angyalarcú kislánnyal mint vezérmotívummal. A zenészeket nem mu-

tatja, hanem a kislány arcán váltakozó érzelmek tükrözik a zene folyamát. Ugyan-

csak egyedülálló az a mód, ahogyan a Ring legendás centenáriumi (1976) filmfel-

vételén (rendező Patrice Chéreau, dirigens Pierre Boulez) a rövid nyitányok alatt 

nem a videók esetében megszokott megoldásként a zenészeket és a karmestert lát-

juk, hanem mintegy a videó nézőjére rákényszerítve a zenei iniciációt, a bayreuthi 

Festspielhaus színpadának hatalmas acélszürke függönyét. Nincs kimenekítő lát-

vány; Richard Wagner Rajnájának zenéje mindent elönt, mindent betölt, és ellen-

állhatatlanul magával ragadja a „nézőt”, akit ez a hullámzás sodor az első felvonás 

színpadi látványába. És persze ez a hangáradás – a zeneszerző gondoskodik róla – 

soha nem hagy alább a mű folyamán. 

 

Mi marad, mi lesz a filmre rögzített élő előadásból? 

A jó videó nem egyszerűen dokumentálja az előadást, hanem reprodukálja, és a 

maga eszközeivel ugyanazt az esztétikai hatást igyekszik elérni, mint az élő elő-

adás, jóllehet eszközei saját természetéből és kapacitásából következően más hang-

súlyokkal. Ha az esemény maga az előadás, a videófelvétel pedig az előadás mint 

esemény sajátos, eleven elbeszélése, akkor a jó videóról elmondható az, amit Mar-

tin Buber fejt ki az üdvösségtörténeti esemény és az esemény bibliai elbeszélésé-

nek viszonyáról: 

 
„Az elbeszélés maga is történés, és a szent cselekedet magasztosságával ren-

delkezik. […] Az elbeszélés több, mint visszatükrözés: szent esszenciája, 

amely igazolást nyer és tovább él benne. A csoda, ha elbeszélik, újra erőt fejt 

ki. […] Megkértek egy rabbit, akinek a nagyapja még a Baal Sém tanítványa 

volt, hogy meséljen el egy történetet. – A történetet úgy kell elmesélni – mon-

dotta –, hogy segítsenek vele az embereknek. – Majd hozzákezdett: – A nagy-

apám béna volt. Egyszer megkérték, beszéljen a tanítójáról. És akkor elmondta, 

hogyan szokott a szent Baal Sém ima közben szökellni és táncolni. A nagy-

apám ott állt és beszélt, és a történet annyira magával ragadta, hogy egyszer 

csak magának is szökdécselnie és táncolnia kellett, ahogy mestere is tette. És e 

percben kigyógyult bénaságából. Így kell a történeteket elmondani.”1 

 

És ha már kell, így érdemes videót készíteni élő operaelőadásról!  

 

 

 
1  BUBER 1995, 11. 
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