
BELLINI: NORMA

Jó operaszövegnek nincs és nem is
lehet értelme. Bellininek tulajdonítják
ezt a kijelentést, s nem kell csodálkoz
nunk, hogy éppen az ő szájából hangzott
el. Erről nem ő, hanem a kor operai
szemlélete tehet, amely Itáliából a zenét
és egyúttal a napi szenzációt éppen az
estéről estére felcsendülő operaműfajban

látták már a XVII. századtól kezdve.
Népmulatság - így vélekedtek róla, s a
karneválok hazájában a fölényes "operai
muzikalitás" természetszerűleg követke
zett a "natura humana"-ból, amelynek
legjellegzetesebb tulajdonsága a színpad
Ta termettség. A kosztümös tenorista,
koloraturszoprán, a remek összecsengés,
a nagyívű stretták, brilliáns frazeálások
együtt szolgálták a külsőségekben meg
nyilatkozó szerepjátszást, a tisztán zenei
gyönyörködtetést.

Aki egy-egy operaelőadásután fütyülni
kezdte a leQÚjabb ária dallamát, elége
detten bandukolhatott hazafelé, s ugyan
akkor elégtételt adott a szerzőnek is, aki
talán ennél nagyobb sikerre nem is vá
gyódhatott. A komponisták - Bellini is
- jórészt operacsillagoknak írtak, jónevű

sztároknak. Ezzel eleve biztosíthatták
egy-egy új mű sikerét.

Rossini, Bellini, Donizetti. Inkább csak
az emlékezésben élnek mint hajdan ösz
szetartozó "egység", akiknek működése

készítette elő Verdi korszakos jelentősé

gét. "Vajon gyengéje, hiányossága-e en
nek a nemzedéknek, ha legnagyobb pilla
nataik, zenei-drámai csúcsaik szuggesztió
ja néha-néha beleolvad a Verdiről kiala
kult portrénkba?" - kérdezi Sólyom
György. '"Nem: az 1820-as, 30-as évek
olasz zenedramatikájában fokozódó, sok
szor elrejtett, lefedett [orrrmqás ébred.. ."

Természetesen Északon minden más
ként van. Goethe Mignonjának elvágyó
dó nosztalgiája a messzi Délre jól kife
jezi a természettel azonosuló "barbár
lélek" natura-szemléletét, amely a déli
nek nem több dekorációnál: "Ismered-é
a citromok honát? / Narancs tüzel sötét
lő lombon át, / a kék egek halk fuval
lata kél, / nem rezdül meg a mirtusz, a
babér. / Csak dél felél" Az emberi köz
lés ilyen költői pillanatait rögzitették a
zene német klasszikusai, akik az élet
harmonikus teljességét nem csupán a
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a részletek szépségében, hanem drámai
egységében, megragadásában ismerték,
s akiknél a szöveg tartalma egyáltalán
nem volt mellékes: eszmék, tipusok ele
venedtek meg az opera színpadán.

Az olasz XVIII-XIX. század közti
átmeneti időben a zene szinte észre
vétlenül vált szint. Ope1"át játszanak a
színházban, operát játszanak a templo
mokban is (hiszen a liturgiában fölcsen
dülő misék is egy-egy jól sikerült ope
rának nevezhetőkl), s a szimfónia leg
felj~bb kezdő hangpróbának száVlít a
maestrók életében.

A múlt század 20-as éveitől a "le
fedett szorongás" már olykor lángra lob
ban. Amit Cherubini vagy Beethoven
nem csupán megsejtenek, hanem remek
érzékkel tudnak is már, Spontini, a meg
szökött klerikus még tovább gazdagít:
a "Vesztaszűz" és a "Fernand Cortez"
cimű operáiban már eljutott a nagy
fokú drámai részletezésig, a zenekar új
szerű használatáig, az új mondanivaló
nak megfelelően. Az ÓkOTi témák afféle
visszavágyódások? Olaszországban divat
ba jönnek: feszültséget, patetikus veretet
hordoznak, s a heroikus befejezés igen
gyakori. Kitörő kórus-hangzások, indulók
jutnak túl az öncélúságon: tömegénekké
válnak, s a 30-as évek forradalmas Eu
rópájában kezdik betölteni sajátságos
funkciójukat. Risorgimentol S ez alól
Bellini sem vonhatta ki magát.

Vtharos, rövid élete - bukások és
sikerek kereszttüzében - sajátságosan
romantikus alkotóra vall. (Éppen Victor
Hugo Ernanijára írt operáját tlltotta be
a cenzúra.) Auber A portici némája,
Rossini Tell Vilmosa már ismertek a
színpadokon, amtk07' Bellini fóllép. Do
nizetti-riválisnak mondták, az írás tem
pójában pedig Rossinivel versenyezhe
tett. Mégis sokkal inkább megszenve
dett művek az övéi, hévizek lázas fel
törései, a szenvedélyapoteózisai. Az' al
vajáró után a Norma hozza meg az
osztatlan sikert 1831-ben, amikor a ze
neköltő életéből már csak három eszten
dő van hátra. (l835-ben halt meg, 34
éves korában.) A puritánoknz, talán leg
jobb operáját, halála évében mutatták
be.

Felice Romani Norma-librettóját te
kinthetjük-e irodalmi rang'Únak? Aligha.
Kora mégis így értékelte. Talán szeren-



esés tömörsége, világos szerkezete
miatt, amely kerüli a bonyodalmas mese
szövést. Bellini alkatának jól megfelelt
ez a történet, s ha valamire a puritán
jelzőt használhat juk ebben az időben, a
Normára feltétlenül.

Van ebben a műben valami a nép
drámai sűrítményekből, s bárha melódiái
véget nem érő áradattal törnek fel, egyik
/J másik után, színte türelmetlen gyorsa
sággal, mégis egyszerűek ezek a dalla
mok. Nem arról van szó: a frazeálás
már-már énekelhetetlen cikornyái ko
moly gondot okoznak-e az énekesnek.
Dehát Bellini mindig is a legkegyetle
nebb próbák elé állítja sztárjait. Hatás
vadászat helyett ezekbe az egyenletes bel
.cantókba rejti el a dráma magját, álta
Zuk válik az opera a szó szoros értelmé
ben zenedrámává. Gondoljunk csak a
nyító és a zárókép Oroveso-szerepére:
hogyan tudja érces orgánumával (fe
szes áriákkal) végig felszínen tartani
a "témát": Gallia népének harcra szánt
ságát, amely rendkívül finom szállal
függ egyetlen személynek, Normának ér
zelmi fonalán. De nem szeszélyes 1'0

mantizálásról van szó, hanem a szaba
dítás-operák divatos kadenciájáról: ami
kor Norma főpapnő önmagát is feladja
az áldozatok listáján, önvádja gyötri: el
árulta népét, ősi hitét, amely a tölgy
erősségével védi őket, valamiféle ős

-kelta életfának aranyágain. A hűség és
a heroikus szabadságimádat így válik
eggyé, s a kigyulladó máglyára lépő

Norma és Pollione, a római vezér elleng
nek a messzeségbe tanulságui és
elégtételül.

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADÓ újdonságai közül
kiemeljük az Etikai Gondolkodó),-sorozat
ban megjelent Vagy-vagy címü Sören Kierke
gaard művet, melyet korunk filozófusai "a
vallásos tudat renomenotöatajanak" tekinte
nek; a szubjektumnak a trnnszoendenciúhoz
való viszonyát írja le: a transzcendens meg
hódításának az Istenre való tudatos ranagyat
kozási folyamatát. Az utószó szerz ö]e, Heller
Agnes a művet Hegd munkájávuí. A szel
lem fenomenológiájával veti össze, s bár
..Kierkegaard ugyanoda jut, ahova Hegel:
a valósággal történt kiegyezéshez..., a világ-

Rendhagyó módon, a szinpadkép ki
fogásolásával kezdjük- észrevételeinket az
Erkel Színházban mostanában felújított
előadásról. A vetített háttér szerencsés
megoldását zavarták a II. felvonásban
belógatott szőnyeg-tornyok.A felsenstei
ni díszlet-ritmus Forray Gábor kom
pozíciójából túlságosan "kihangzott". A
rendezést (Mikó András) a lehetőség sze
rinti sok mozgás jellemezte, ami rend
kívül fontos egy "álló" operában. A
tempót betanító karmester, a nálunk jól
ismert Lamberto Gardelli diktálta, hi
bátlanwl. Az ő zseniális vénájának kö
szönhető, hogy a fináléra már kimerült
Nagy János (Pollione) félre nem vitte az
előadást. (A különben olaszos koloritú
tenorista talán egy hasznos olaszorsza
ai tanulmányúton megtanulhatna hang
jával gazdálkodni, hangját csiszolni.)
Kincses Veronika (N01'ma) a jövő ko
loraturszopránja. Nem volt könnyű fel
adata, s szerepe mintha idegen lenne
még számára. (Persze a felejthetetlen
Callas fényében nehéz újitani.) .4. hires
casta diva-t beleéléssel formálta, itt
-ott döccenő frazeálással. (Légzési tech
nikáján javítani kellene.)
Egyértelműen a teljeset Kováts Kolos

nyújtotta Oroveso szerepében. Ercse
Margit (Adalgisa) drámai érzéke, hang
jának "ki nem adott" tartaléka bizo
nyára többre képesíti, mint amennyit
ezúttal hallottunk. Kellemes meglepetés
volt Gurszky János (Flavia) csengően

érces tenorja.
Gardellitől Medveczky Adám veszi

majd át a karmesteri pálcát a Norma
további előadqsain. Szeretnénk, ha az
előadások továbbra is megmaradnának
legalább ezen a szinvonalon.

TÖTH SANDOR

gal való kiegyezést - szemben Hegelld 
nem maga a világ konstruálja. Egy végteícn
Isten léte (illetve tételezése) az, ami ki
békrt bennünket ezzel a világgal. Nem a vi
lággal békülünk meg tehát, amikor megbé
külünk vele. Ez éppen Kierkegaard vallásos
stádiumának paradoxona." - A magyar fo
lyóiratok programcikkeinek válogatott gyúj
reményét tartalmazza a Program és hivatás,
a most induló Nemzeti Könyvtár első da
rabja, amely a magyar művelődésrörténet

múltjának széles körű megismertetését tűzte

ki célul. A válogatásban az elmúlt száz esz
tendő katolikus foly6iratainak gazdag - de
korántsem teljes - névsorát olvashatjuk. Az


