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TÉZISEK 

 

 

 

1. Az opera műfaj kialakulási körülményeinek vizsgálata két alapkérdést dönt el 

egyértelműen: egyrészt, hogy az opera színpadi, drámai mű, csak a színpaddal együtt él, 

másrészt hogy egy olyan korban alakult ki, mely kornak világképéből és (így) 

színházfelfogásából egyenesen következett egy hasonló műfaj. Ebben az időben az opera 

harmóniában volt a korral és a színházzal. Később azonban a világ képe megváltozott, és 

megjelentek az operaműfaj ellentmondásai, mert előadási szokásai szorosan összefüggtek 

a kialakulás körülményeivel, és később sem tudott megválni ezektől.  

 

2. Az operajátszás speciális problémái: a zene és szöveg viszonya, illetve ábrázolási 

különbözőségük, az opera különleges időkezelése, a folyamatos perspektívaváltások.  A 

színésznek nyitottnak kell lennie erre a furcsa, egyáltalán nem “realista” színpadi létezési 

módra. 

 

3. A zenét cselekménnyé kell formálni. Ehhez intellektuális megközelítés szükséges, elég 

a gondolati tartalmat közvetítenie az előadónak, a zene mögé viszi az érzelmi töltetet, 

ezzel nem kell külön foglalkozni.  Operában valójában egyáltalán nem kell “játszani”. 

„Létezni‟ kell, és ehhez segít hozzá a felkészülés során a kristálytiszta logikai felépítés és 

elemzés, továbbá a színpadi munkában a ritmus, mely összekapcsolja a zenét és a 

cselekvést. Az énekes számára nagy segítség, ha a zenét magában képpé alakítja, így az 

elvont zenei struktúrákat könnyebben elsajátíthatja, személyessé teheti. 

 

4. Az opera legveszélyesebb  jellegzetessége a színészi magány, melyet a partnerrel való 

összjátékkal, a sokszoros viszonyhálóban való színpadi létezéssel lehet ellensúlyozni. A 

másik veszély a “hagyomány” félreértelmezett alkalmazása. A friss szemlélet, a 



személyesség és a folyamatos rácsodálkozás hármasával kell közelíteni az operai 

szerepekhez. A tettek nem egyértelműek, az alakok nem sablonosan jellemezhető 

emberfölötti lények. Az opera: emberábrázolás. El kell hagyni a “hagyományt”, le kell 

gyűrni a rutint és a sablonosságot. 

 

5. A próbák során újból fel kell fedezni a már megtanult szerepet, és behelyezni a 

színpadi viszonyhálóba. Hagyni kell időt a színpadi munkára. Tudomásul kell venni, 

hogy az ének egy kifejezési mód, mellyel a drámai történet kifejeződik, egymást erősítik, 

de nem a dráma van az énekért. 

 

6. Az operaénekesnek a zenei képzésen kívül a legfontosabb a testi képzés, mivel a zene 

hat a teste is, természetellenessé formálja a mozgást. A hiteles színészi alakításhoz 

elengedhetetlen a test felszabadítása a görcsöktől, a teljes kontroll és a kifejezőkészség. A 

test nem lehet az énekes ellensége. 

 

7. Az ideális színpadi munka operában is az ensemble-játékmód, mely nem valósítható 

meg könnyen, de hatalmas energiákat bír felszabadítani egy más-már unalmasnak 

gondolt operából is. 

 

 


