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Szokolay Sándor:
Ecce Homo

Passió-opera: így jelölte meg Szokolay Sándor
új, nagyszabású színpadi darabjának, a január
ban bemutatott Ecce Homónak a műfaját. A
szerzö maga írta librettójához Nikosz Kazan
tzakisz Akinek meg kell halnia című regénye
szolgált alapul. Egy kis anatóliai görög faluban
a hagyományos passiójáték szereplöiröl szól a
történet, akik egyre inkább azonosulnak a rá
juk osztott szereppel; olyannyira, hogy végül
egy szerencsétlen menekülö csoport érkezése
miatt kialakult konfliktusban, mely két ellen
séges táborra osztja a falut, beteljesedik rajtuk
a bibliai sors. A mű középpontjában Mano
liosz, a Jézust megszemélyesítő hegyi pásztor
alakja áll, aki szerepét a valóságban is átélve
átérezve először jegyeséről mond le, majd az
éhező, kiszolgáltatott rnenekűltek védelmére
kelve maga ellen fordítja a falu népét. Végül
más bünét magára véve, "megváltóként" életét
is föláldozza. Ugyanígy a többiek is mindjob
ban hasonulnak a passió alakjaihoz: Katerina,
az özvegyasszony, aki Bűnbánó Magdolnaként
megtisztulva emelkedik Manoliosz méltó lelki
társává; a hűséges fiatal Mihelisz mint János
apostol; Jannakosz, a vándorárus Péter szere
pében; vagy Panajotarosz, a nveregkészítö,
akit a féltékenység tesz igazi Júdássá, A falu
ban a török kormányt képviselő aga Pilátus
ként hárítja el magától a felelősséget, mikor
kiszolgáltatja az ártatlant a nép haragjának.

Szokolay operájában a regényhez képest el
tolódnak az aránvok, s a hosszú (talán túlzot
tan is részletező, 'túl sok cseleményszalon fut
tatott, nagyszámú szereplöt fölvonultató) elő

készítés után vibrálóan sürítetté válik a tragé
dia kibontakozása s a végkifejlet a harmadik
folvonásban. A lélekben rejlő végleteket: ártó,
gonosz szándék és emelkedett tisztaság, máso
kon keresztülgázoló önzés és nemes önfelál
dozás, sötét gyűlölködés és mindent átvilágító
szeretet ellentétpárjait egyszerre, egy időben

mutatja föl az opera. Az emberi magatartás
két pólusa dramaturgiailag a címadó fölkiáltás
körül kristályosodik ki a darab két fontos cso
mópontján. Először a "legkedvesebb tanit
vány", Mihelisz szájából halljuk, aki a bűnt

büntelenül magára vállaló Manolioszra mutat:

"Íme az ember! Az Isten embere!" Majd az el
keseredett menekültekbőlszakad föl a könyö
rület nélküli, féltékeny önzésükben elvakult
falusiakkal való harcukban: "Teremtő Isten!
Íme az ember!" Az ellentétekre épülő darab,
ban az egyre hatványozottabban növekvő fe
szültség az utolsó jelenetekre szinte fokozha
tatlanul fölerősödik; így a drámai csúcspon
tok kevésbé emelkedhetnek ki az egészből. s
inkább egybemosódnak az egész mű egysége
sen megemelt hangvételével.

A darabon elsősorban a gregorián dallam
világ és dallamépítkezés hatása érződik, de
fölbukkannak különféle népi motívumok is.
Valóban újszerűen dallamos, szép és közérthe
tő "opera-nyelvet" alakított ki Szokolay ebben
a müben, mely utat nyithat a közönség azon
részéhez, mely elzárkózik a modern zene
drámától. A passió-jelleg a zenei formát is át
hatja: a tömeg például az oratóriumok tur
báira emlékeztetöen reagál a cselekmény for
dulataira, alkot véleményt, vagy éppen követel
(Manoliosz kiadását a bizonytalan agától): a
második fölvonásban a falualapítás után a
menekültek hatalmas, C-dúrban fölolvadó há
laadó AlIelujája igazi népének, s a korálokat
idézi csakúgy, mint könyörgésük: "Óvd meg
Uram, szegény kis néped!"

Az opera állandó feszítettsége hallatlanul
nehéz föladat elé állítja a zenekart és főként az
énekescket. A kifejezés erejének érdekében
végig magasban és magasan tartott szólamok
nehézsége gyakran visszaüt, mert a szöveg
mondás sínyli meg az előadó erofcszítését.
Talán ez, a lankadatlan dinamizmus is oka
annak, hogy annyira emlékezetes marad a
hallgató számára a néhány szép lírai rész: Mi
helisz és a később kórházban meghaló Mariori
szerelmének mindvégig visszafogottan, lágyan
formált mellékszála, vagy Katerina és Mano
liosz lírai kettőse, lelki újjászületésük, egy
másra találásuk. Manoliosz figurája igazi, ab
szolút főszerep, és Molnár András nagy kultú
rával, példás pontossággal, kitűnő szövegmon
dássai formálja meg. De a szólisták mind ki
váló teljcsitményt nyújtanak, csakúgy, mint a
fegyelmezetten és különösen Dénes István fi
nom mozdulású pálcája nyomán igen árnyal
tan játszó zenekar meg a vegyeskar. Ki kell
emelni a Botka Valéria vezette, és a közönsé
get nagyon tiszta, áttetsző énekével többször
is nyiltszini taps ra indító gyerekkart. Talán a
Katerinát énekle Kalmár Magdát, Fótisz atya
szerepeben Bcrczelly Istvánt, az agát alakító
Rozsos Istvánt és a Júdást alakító Sólyom
Nagy Sándort kell külön kiemelni, a második
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szereposztásból pedig Kukely Júliát, Csurja
Tamást, Verebics Ibolyát.

Szokolay operája a keserű végkicsengés el
lenére ("Majdnem kétezer év telt el, de azóta
is újra meg újra megfeszítenek" - panaszolja
Manoliosz holtteste fölött Fótisz, a menekül
tek pópája) azt a töretlen meggyőződést tükrö
zi, hogy ha az áldozat, a bünösökért ártatlanul
elszenvedett halál a vétleneken nem segíthet
is, mégsem hiábavaló: hisz hitet ad a hontala
noknak a pásztor önfeláldozása. Hitet és erőt,

mely nélkül elképzelhetetlen volna az etikus
magatartás, az emberiesség megtartásának
Kazantzakisz-Szokolav kínálta másik lehet
séges útja: a hazát kereső útján népét tovább
vezető Fótisz atya alakjában megtestesülőküz
delemé. Marioliosz meggyilkolása után közvet
lenül a Kisjézust köszöntő tiszta gyerekkórus
csendül, karácsony van - az utolsó stáció tra
gikuma egybeolvad a Megváltó születése fö
lött érzett ünneplö örömmel. Halál és szülctés

drámai egymásra vetítcse. a betlehemi csillag
nagypéntek hamuszin egén - a kor önmagába
fordulásának katartikus pillanata ez, mely
nek erejét csak fokozza a zenei megvalósítás. a
Manolioszt sirato Fótisz jajszavának és a
csengö örömének a kontrasztja.

Íme az ember: legaljasabb és legmagaszto
sabb valójában, búnösen és mégis megváltásra
méltón, "Élete legszebb opcratémájára" lelt a
görög regényben a zeneszerző, és a ma embe
réhez szóló, fölkavaró drámaiságú darabot ál
lított az Ecce Homóval színpadra az Operaház.

Németh Anna

Legány Dezső:

Liszt Ferene Magyarorszagon (1874-1886)
A Liszt-évforduló körül született müvek kö
zül a zeneszerző élete avatott krónikásának,
Legány Dezsőnek könyve az egyik legérdeke
sebb, híszen életének utolsó másfél évtizedé
ről, rejtett korszakáról rajzol képet, amikor a
hajdani csodált virtuóz mind magányosabban
élt Rómában, Weimarban és Budapesten. Mü
vészí eszközeít ekkor újította meg, de ennek a
müvészi újraszületésnek egyelőre sok doku
mentuma mondható ismeretlennek vagy hoz
záférhetetlennek. Legány Dezsöé az érdem,
hogya rendelkezésére álló források segítségé
vel kiteljesítette azt a munkát, melyet koráb-

ban kezdett, s amelynek végeredményekép
pen teljes hitellel tárul fel az a kapcsolat, melv
Lisztet szülóhazájához füzte. Az olvasót kitű

nöen tájékoztatja a mühöz csatolt alapos idő

rendi tájékoztató is.

Az opera születése, - A 18. Századi opera
Searlattitól Mozartig. (Európa zenéje)
Az olasz Grande Sturia della Musica címü
rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált soro.'
zat magyar fordításait kapja az olvasó e két
kötetben, melyet továbbiak is követnek majd.
A köztudat 1600-tól, Peri Euridice című múvé
nek bemutatásától szarnitja a müfaj történetét.
valójában azonban már évtizedekkel e dátum
előtt olyan drámai játékok születtek, arnelvek
alkalmas kiindulásául szolgáltak a késő'bbi

operának, amelynek elso virágkora a 18. szá
zadra teheto. Az egyes kötetek nagyjából ha
sonló módszerrel iródtak: rövid történeti
összefoglalásokat részletes műelemzések kö
vetnek, s kitekintenek a népes szerzögárda
tagjai a kur zenei életért" előadási szokásaira
is, ilycsformán egy-egy olasz városnak, fejedel
mí vagy hercegi családnak hérköznapi életét,
szekasait is megismerhetjük. A köteteket
rendkívül szcp, ízléses kiadásban jelentette
meg a Zenemukiadó.

Kerényi Mária: Neményi Lili (Zenemukiado)
A kiadó zenei tárgyú sorozatai közül aligha
nem a memoárokat közrebocsátó a legnépsze
rűbb és legolvasottabb. Olyan izgalmas rnü
vek találhatók ebben, mínt Pablo Casals Örom
és bánata, Benjamino Gigli emlékiratai, Bónis
Ferenc szomorúan időszerű könyve, a 13 talál
kozás Ferencsik Ját/ossal, Dorát; Antal szelle
mes írása, az Egy élet mutsikáia és Simándy
József Bánk bán elmondja címu kedves, izgal
mas önéletírása. Kerényi Mária Neményi Lili
ről szóló munkája méltán illeszkedik ebbe az
impozáns sorba, már csak azért is, mert a
modern magyar zenekultúra egyik érzékeny
és áldozatos tolmácsolójáról ad benne meg
gyözöen személyes képet. Neményi Lili vonzó
egyénisége átüt a sorokon, amelyek nemcsak
ennek az oly népszerű müvésznőnek a portré
ját rajzolják meg, hanem a kor izgalmas, sok
szor ellentmondásos életébe és vitáiba is be
pillantást engednek.

(R LJ

~egjelenik a Vigilia Repertórium (1935-1984). Megrendelhetö akiadóhivatalban
Ara elöre láthatólag 180 Ft .
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