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FRANCIA- E AZ ORY GRÓFJA?*

Franciaország régi nemzetállam, talán a legrégibb a világon. Ezzel magyarázható,

hogy mire a nacionalizmus kulcsfogalommá vált a 19. századi Európában (Itáliában,

Németországban, vagy az Osztrák–Magyar Monarchia különbözô nemzetei számá-

ra), Franciaországban már régen nem ugyanazt jelentette. Nem is jelenthette, hi-

szen Franciaország éppen az ellenkezô irányba haladt: az 1789. augusztus 4. éjje-

lén történtek nemcsak az egyén, hanem az ôsi tartományok privilégiumait is ér-

vénytelenítették.1 A köztársaság egyetlen földrajzilag meghatározott, illetve sajátos

nyelvvel vagy kultúrával rendelkezô közösséget sem ismert el. Ez a filozófia, me-

lyet a mai napig jakobinizmusnak neveznek, az egyetemesség eszméjén alapul, akár-

csak az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata: minden honpolgárt ugyanazon jo-

gok és kötelességek illetnek meg, akárhol éljen, vagy akárhonnan származzon is.2

407

* Az MTA Zenetudományi Intézet Opera és nemzet címmel rendezett nemzetközi zenetudományi konfe-

renciáján, 2010. október 29- én elhangzott „Questioning the Frenchness of Le comte Ory” címû elôadás

írott változatának fordítása.

1 „Az osztályi kiváltságok után következtek a tartományiak. Azon tartományok, melyeket állami hatósá-

goknak neveztek, külön kiváltsággal bírtak, több rendkivüli elônyökkel a szabadalmakra, adóra vonat-

kozólag, pirultak önzésökért, Francziaország kivántak lenni, habár saját érdekeik és legkedvesebb régi

emlékeik árán is.” Jules Michelet: A franczia forradalom története. Ford. De Gerando Antonina, Második

könyv. IV. fejezet, Augustus 4- iki éjjel, 19. Kolozsvár: Stein, 1884. („Après les privilèges des classes, vin-

rent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avan-

tages divers pour les libertés, pour l’imp¤t, rougirent de leur égoïsme; elles voulurent être France,

quoi qu’il p‡t en co‡ter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et chers souvenirs.” Jules Michelet:

Histoire de la révolution française, Paris: Lemerre, 1888, vol. 1, chap. IV. Nuit du 4 ao‡t, pp. 374.) – Az

európai nacionalizmusok jelentkezésének kontextusában a francia forradalom eme kulcsmozzanata rá-

világít a francia társadalom (Gesellschaft) és a 19. századi Közép- Európa országainak létrejöttét megala-

pozó közösség (Gemeinschaft) között lévô különbségre. Lásd Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und

Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin: Karl Curtius, 21912 [Tönnies könyvének legköny-

nyebben hozzáférhetô magyar változatai egy 1972- es, Darmstadtban megjelent Wissenschaftliche

Buchgemeinschaft- kiadás alapján készültek: Ferdinand Tönies: Közösség és társadalom. Ford. Berényi

Gábor és Tatár György, Budapest: Gondolat, 11983, 22004 – a ford.]

2 Lásd Augustin Cochin: L’esprit du jacobinisme. Une interprétation sociologique de la Révolution française 

[A jakobinizmus szelleme. A francia forradalom szociológiai értelmezése], Paris: Presses Universi-

taires de France, 1979. (Ezt a posztumusz publikációt tárgyalja François Furet: Penser la Révolution fran-

çaise [Gondolatok a francia forradalomról], III. §: „Augustin Cochin: la théorie du jacobinisme”

[Augustin Cochin: a jakobinizmus elmélete], Paris: Gallimard, 1978); François Furet, La gauche et la

Révolution française au milieu du XIXe siècle. Edgar Quinet et la question du jacobinisme [A baloldal és a francia

forradalom a 19. század közepén. Edgar Quinet és a jakobinizmus kérdése], Paris: Hachette, 1986;

„Musical Expression and Jacobin Ideology” [Zenei kifejezés és jakobinus ideológia] címû fejezetében

James Johnson csak a terror idôszakával foglalkozik: in: James H. Johnson: Listening in Paris. A Cultural

History. Berkeley: University of California Press, 1995, 137–154.)



Másrészt csak egy nyelvet, egy kultúrát és egy közösséget fogadtak el: a köztársa-

ságot. Az ôsi francia tartományok így nemcsak korábbi elôjogaikat, de legtöbbször

saját nyelvüket és kultúrájukat is elveszítették.3

Ennek ellenére – vagy mondhatni: következésképpen – néhány 19. századi

szerzô elgondolkodott a franciák kulturális identitásán, és kísérletet tett a francia

szellem (esprit français), illetve a franciaság lényegének meghatározására. Ez a kö-

zös gyökerekre való rákérdezés annyiban hasonlított az akkortájt a többi európai

országban is kibontakozó nemzeti érdeklôdéshez, amennyiben rávezette a gondol-

kodókat arra, hogy a nemzeti történelembôl kiindulva azonosítsák a kultúra né-

hány konstans jellemzôjét, ami lehetôvé teszi a saját nemzeti kultúrának a többi

nemzet kultúrájától való megkülönböztetését. Számos európai nemzettôl eltérôen

azonban a franciák nem kényszerültek arra, hogy kiharcolják függetlenségüket.

A korabeli háborúk a társadalmi osztályok közötti belharcok voltak, és ez a törté-

nelmi tény nyilvánvalóan jelentôs szerepet játszott a francia szellem felkutatásában.

Ezekhez a nagyon is komoly kérdésekhez itt egy egyáltalán nem komoly opera

kapcsán közelítünk. Az Ory grófját (Le comte Ory), Rossini utolsó elôtti operáját

1828- ban mutatta be az Académie royale de Musique, azaz a párizsi Opéra. Cselekmé-

nye a bor és a szerelem ünneplésére korlátozódik – legalábbis a felszínen. Az ope-
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3 „Mintha nekünk kellene megôriznünk ezt a barbár halandzsát, ezeket a szedett- vedett nyelvjárásokat,

amelyek csak a fanatikusok és az ellenforradalmárok érdekeit szolgálják!” („Comme si c’était à nous à

maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques

et les contre- révolutionnaires!”) Bertrand Barère de Vieuzac: Rapport [du Comité de salut public] sur les

idiomes, 8 pluvi¤se an II [A Közjóléti Bizottság jelentése a tájszólásokról; a forradalmi naptár II. éve,

5. hónapja, 8. napja, azaz: 1794. január 27.] – „Nincsenek már tartományaink, ám van még körülbelül

harminc tájszólásunk, melyek ôrzik azok – a tartományok – neveit. […] A különbözô dialektusok gyak-

ran akadályozták az Önök biztosainak eljárásait a megyékben. A kelet- pireneusiak azt írták Önöknek

1792 októberében, hogy a szelíd és derék baszkok közül sokan fogékonyak a fanatizmusra, miután

nyelvjárásuk útjában áll a felvilágosodás terjedésének. Ugyanez történt más megyékben is, ahol a

gonosztevôk nyelvünk nem- tudására alapozzák ellenforradalmi machinációik sikerét. Különösen határ-

vidékeinken fordul elô az, hogy a határ két oldalán élô emberek által beszélt [azonos] dialektusok veszé-

lyes kapcsolatokat létesíthetnek ellenségeinkkel, míg a Köztársaság területén a sok tájnyelv megannyi

korlátot képez, melyek visszafogják a kereskedelem mozgását és útjában állnak a társadalmi kapcsola-

toknak. Az erkölcsöknek a nyelvre, a nyelvnek pedig az erkölcsökre való kölcsönös hatása révén akadá-

lyozzák a politikai keveredést, és egyetlen népet harminc részre szakítanak. („Nous n’avons plus de

provinces, et nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms. […] Cette disparité

de dialectes a souvent contrarié les opérations de vos commissaires dans les départements. Ceux qui se

trouvaient aux Pyrénées- Orientales en octobre 1792 vous écrivirent que, chez les Basques, peuple doux

et brave, un grand nombre était accessible au fanatisme, parce que l’idiome est un obstacle à la propaga-

tion des lumières. La même chose est arrivée dans d’autres départements, où des scélérats fondaient

sur l’ignorance de notre langue le succès de leurs machinations contre- révolutionnaires. C’est surtout

vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos

ennemis des relations dangereuses, tandis que, dans l’étendue de la République, tant de jargons sont

autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par

l’influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs, ils empêchent l’amalgame

politique, et d’un seul peuple en font trente.”) Henri- Baptiste Grégoire, Rapport sur la nécessité et les

moyensd’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, 16 prairial an II. [Jelentés a tájnyel-

vek megsemmisítésének szükségességérôl és módozatairól, valamint a francia nyelv használatának álta-

lánossá tételérôl; a forradalmi naptár II. éve, 9. hónapja, 16. napja, azaz 1794. június 4.]



ra nagy sikert aratott, több mint negyven évig volt megszakítás nélkül mûsoron.4

Bor, szerelem és – Balzac szavaival – „Rossini mennyei zenéje”, nem csoda, hogy a

közönség rajongott érte. Igaz, nem Rossini operája volt az egyetlen Ory- témájú,

tartós sikerû kora 19. századi darab. Eugène Scribe, az Ory grófja librettistája 1816-

ban már írt egy egyfelvonásos vaudeville- t,5 amely még igen népszerû volt, amikor

Rossini kétfelvonásos operáját bemutatták. Sôt volt, aki továbbra is amazt tartotta

sokkal mulatságosabbnak: a Rossini- bemutató után pár hónappal színre vitt Les

bêtises de l’année [Az év ostobaságai] címû revue- vaudeville utolsó jeleneteinek egyi-

kében Méphistophélès ezt mondja: „Maga, Ory grófja, térjen csak vissza a Vaude-

ville-be… [ott] sokkal mulatságosabb lesz.”6

Air du Comte Ory feliratú betét számos vaudeville- ben elôfordult 1817- tôl a szá-

zad közepéig. Amíg ez a corpus feltáratlan, bajos lenne megállapítani, hogy a kér-

déses air Scribe vaudeville-jébôl, vagy – az 1828 utáni vaudeville- ek esetében – Rossi-

ni operájából származik- e, vagy esetleg abból a romance- ból, melyet La Place közölt

1785- ben Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l’histoire et à la littérature [Tör-

ténelmi és irodalmi szempontból érdekes és kevéssé ismert darabok] címû köteté-

ben (lásd az 1. táblázatot a 410. oldalon).

Ez a románc – állítólag egy népdal, melyet szerzôje Pikárdiában hallott volna –

számos alkalommal jelent meg nyomtatásban a 19. század folyamán, sôt még a 

20. században is. A zenetörténész persze szeretné azt hinni, hogy az Ory- legenda

Rossini operája kapcsán vált népszerûvé. Ám könnyen meglehet, hogy mindennek

a fordítottja igaz: nem lehetetlen ugyanis, hogy az opera sikere a mû kvalitásain

túl éppen annak volt köszönhetô, hogy cselekménye erre az igen népszerû legen-

dára támaszkodott.

Egy petit opéra

Az Oryban kifejezésre jutó francia kulturális identitás kérdéséhez meglehetôsen

inadekvát módon közelít Gustave Bertrand (Les nationalités musicales [A zenei nem-

zetiségek], 1872), illetve d’Alembert a szabadságról és a zenérôl írt esszéjében

(1759), mely egyébként a nemzet kérdésével is foglalkozik, vagy különbözô cik-
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4 A 19. század során az Académie royale de Musique – illetve ahogy akkoriban mindenki emlegette: az

Opéra – színpadán lezajlott elôadások teljes listáját lásd: http://chronopera.free.fr. Petit opéráról lévén

szó, az Ory grófját egy balettel együtt adták ugyanazon az estén. Az alatt a négy évtized alatt, amíg az

Opéra mûsorán tartotta az Ory grófját, többször is változott a hozzá társított balett, így az elôadások

egy új balettbôl (például 1841- ben Adolphe Adam Giselle-jébôl, 1882- ben Édouard Lalo Namounajá-

ból), és egy régi darabból, nevezetesen Rossini vígoperájából álltak.

5 Eugène Scribe, Charles- Gaspard Delestre- Poirson, Le comte Ory. Anecdote du XIe siècle [Ory grófja. Anek-

dota a 11. századból] h. n., d. n. [Párizs, 1816].

6 „Vous, le Comte Ory, retournez au Vaudeville… vous étiez plus gai.” Nicolas Brazier–Adolphe Car-

mouche–Frédéric de Courcy: Les bêtises de l’année, ou Le confiseur dramatique [Az év ostobaságai, avagy a

színházi cukrász]. Théâtre du Vaudeville, 1828. december 29., Paris: Barba, 1829, XX. jelenet, 40. Eb-

ben a komédiában az elôzô hónapokban bemutatott vaudeville-ek szereplôként jelennek meg a színpa-

don, a cím pedig szójátékon alapul: a bêtise ugyanis nemcsak megmosolyogtató butaságot, hanem fo-

dormentás cukorkát, illetve kandiscukrot is jelent.



kekben az olyan franciául író kritikusok, mint Fétis vagy La Fage.7 Ezen írások ép-

penséggel valóban a zenérôl szólnak, mégis túlságosan komolyak ahhoz, hogy

meg lehessen belôlük érteni az Orynak, ennek a habkönnyû operának a francia mi-
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7 Jean Le Rond d’Alembert: De la liberté de la musique [A zene szabadságáról, 1759], Paris: Belin, 1821,

515–546.; Jean- François Marmontel: Éléments de littérature [Az irodalom alapfogalmai], h. n., 1787, a

„vérité relative” [viszonylagos igazság] címszó alatt, 501.: „Ezek azok a nemzeti különbségek, melye-

ket tanulmányozni kellett volna, hogy megítélhessük a színházi erkölcsöket.” („Ce sont ces différen-

ces nationales qu’il faut avoir étudiées pour juger les mœurs  du théâtre.”); Stendhal [Henri Beyle]:

Vie de Rossini, Paris: Boulland et Cie, 1824, „Réponse du Miroir (11 August 1821)” [Rossini élete és ko-

ra, ford. Rónay György; az utószót írta Szabolcsi Bence, Budapest: Gondolat, 1963]; François- Joseph

Fétis, „Examen de l’état actuel de la musique en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France”

[A zene jelenlegi állapotának vizsgálata Itáliában, Németországban, Angliában és Franciaországban].

Revue musicale, 1827, 11–18., 63–80., 80–88., 149–158., 221–231., 293–300., 347–356., 437–447.,

485–498., 533–542., 557–569.; Adrien de La Fage, „Des chants patriotiques” [A hazafias dalokról],

Revue et gazette musicale de Paris, XV. (1848. március 19.), 86–88.; Gustave Bertrand, Les nationalités mu-

sicales étudiées dans le drame lyrique [A zenei nemzetiségek az operában tanulmányozva], Paris: Didier,

1872, különösen az elsô, a „Les nationalités musicales”, 1–8., és a második fejezet, a „Comment une

nation devient musicienne” [Hogyan válik muzikálissá egy nemzet], 9–26.

Carmouche, Il n’y a plus d’enfans 1817

Dumersan, Brazier, Le petit Jehan de Saintré 1817

Dumersan, Brazier, Les valets en goguette 1820

Théaulon, Charles, La créancière 1821

Dartois, Brisset, Le traité de paix 1821

Merlière, L’amateur, ou La place du Louvre 1822

Favart (arr. Décour, Hubert, Anne),

Le coq de village 1822

Lafontaine, Gabriel, Les dames Martin 1822

Lurieu, Rozet, Les tailleurs de Windsor 1822

Dartois, Le mariage à la hussarde 1823

Ménissier, Renaud, Le précepteur dans l’embarras 1823

Achille, Dartois, Les châtelaines 1825

Brazier, Périn, La laitière de Montfermeil 1827

Brazier, Carmouche, Les bêtises de l’année 1828

Scribe, Malvina 1828

Villeneuve, Vander- Burch, La jeunesse

de Marie Stuart 1829

Desnoyer, Davesne, Le ménage du maçon 1829

Carmouche, Courcy, Le Parisien à Londres 1829

Achille, Jules, La prima donna 1832

Mélesville, Dumanoir, Les vieux péchés 1833

Théaulon, Lurieu, L’éducation d’Achille 1837

Rosier, Brutus, lâche César! 1849

1. táblázat. Az „Air du Comte Ory”- t használó vaudeville- ek (1817–1849)



voltát. Sokkal célravezetôbb két olyan kulcsfogalomból kiindulni, amelyet kimerí-

tôen taglaltak a korabeli irodalomkritikusok – a középkori irodalom vonatkozásá-

ban. Az egyik az 1780- as évektôl az 1830- as évekig tartó idôszakot meghatározó

trubadúr stílus (style troubadour), a másik pedig az ún. gall szellem (esprit gaulois), me-

lyet több szerzô is felismerni vélt a francia irodalom különbözô korszakaiban.

Az Ory francia mivoltáról értekezni akár provokációnak is tûnhet fel, hiszen

mint tudjuk, az opera egyik fele olasz elôzménybôl származik. Az elsô felvonás na-

gyobbik része átvétel a Reimsi utazásból (Il viaggio a Reims), melyet 1825- ben adtak

elô a Théâtre- Italienben. A második felvonásba viszont már csak két szám került

ugyanonnan, a zene fennmaradó része új.
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2. táblázat. Az Ory grófja új és újrarendezett zárt számai



Ám míg Itáliában ez a gyakorlat igencsak elterjedt volt, Franciaországban, ahol

a legfontosabb színházakat az állam felügyelte, gyökeresen eltérô állapotok ural-

kodtak.8 A fontos színházak közül mindegyik speciális feladatkörrel és ennek

megfelelô saját repertoárral mûködött, így nemcsak tilos, de teljeséggel lehetetlen

is volt, hogy egy és ugyanaz a mû változtatás nélkül átkerüljön egyik színházból

a másikba, annál az egyszerû oknál fogva, hogy a mûfajok különböztek egymástól.

Tudomásunk van azonban néhány esetrôl, melyben egy adott párizsi színház-

nak szánt opera különbözô okok miatt végül egy másik intézmény színpadára ke-

rült. Ilyen például Donizetti Kegyencnôjének (La favorite) esete, mely eredetileg olasz

operaként keletkezett (Adelaide, 1834), majd francia operává alakították (L’ange de

Nisida, 1839), végül kibôvítették az Opéra színpadának igényei szerint (1840).9 Az

Ory esete is hasonló. Átdolgozásai mind az elôadók, mind a tudósok számára kü-

lönösen érdekesek, hiszen segítségükkel azonosíthatjuk az egyes színházak, illet-

ve az általuk képviselt mûfajok fôbb ismertetôjegyeit. Az Ory formai jellegzetessé-

gei a – növényhatározásban is használatos – dichotomikus módszer segítségével

összegezve a következôképpen festenek:

1. Nem opéra- comique. Nincsenek prózadialógusai,10 és a balladát (mely lénye-

gében megfelel La Place románcának), nem elbeszélve éneklik.11

2. Nem grand opéra. Az Ory grófja csupán két felvonásból áll, és nincs benne ba-

lett.12 Érdekes módon azonban a komponista nagyméretû kórusra és szólóénekes-
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8 Ministère de l’intérieur. Règlement pour les théâtres [Belügyminisztérium. Színházi szabályzat], Paris:

Imprimerie impériale, 1807.

9 Az opera keletkezésével és alakváltozásaival kapcsolatban lásd Rebecca Harris Warrick, „Introduzione

storica”. In: Donizetti: La favorite, Milano: Ricordi, 1997. XI-XXXII.

10 Kizárólag az Académie royale rendelkezett a teljes egészében megzenésített drámák színpadra vitelé-

nek jogával. Ezért az opéra- comique mûfajában a zárt számok között nem récit- k, hanem beszélt dialó-

gusok kaptak helyet. A zene és a beszélt szöveg viszonya megfordult a vaudeville mûfajában, ahol a ze-

nei betéteket (áriákat, illetôleg kisebb együtteseket) a beszélt dialógusok közé illesztették be.

11 Az elbeszélô ballada a 19. századi opéra- comique jellegzetes tartozéka; jelenléte nem az olyan külsô

tényezôkre vezethetô vissza, mint amilyenek a színházak versenytárgyalási hirdetményeinek (cahier

des charges) rendeletei voltak, hanem sokkal inkább a mûfaji hagyományokra. Lásd Olivier Bara: Le

théâtre de l’Opéra- comique sous la Restauration, Hildesheim: Olms, 2001, 445–446., 453–456.; Mark Eve-

rist, „The Name of the Rose: Meyerbeer’s opera comique, Robert le Diable”. Revue de musicologie, 80/2.

(1994), 211–250.

12 F- Pan [Paris, Archives Nationales]: AJ13 187: „Cahier des charges de l’Opéra. 28 février 1831” [Az

Opéra versenytárgyalási hirdetménye]. Ez az Académie igazgatójának, Louis Véronnak az aláírásával

ellátott szerzôdés a 9. cikkelyben elôírja, hogy „az igazgató a mûködtetés minden évében kötelezett-

séget vállal legalább az alábbiakban részletezett új mûvek színpadra állítására: 1. egy grand opéra há-

rom avagy öt felvonásban, 2. egy grand ballet három avagy öt felvonásban, 3. két petit opéra akár egy,

akár két felvonásban, 4. két petit ballet akár egy, akár két felvonásban”. („Dans chaque année d’exploi-

tation le directeur sera tenu de monter au moins le nombre d’ouvrages nouveaux ci- après spécifié: 1°
un grand opéra en trois ou cinq actes, 2° un grand ballet en trois ou cinq actes, 3° deux petits opéras

soit en un acte, soit en deux actes, 4° deux petits ballets soit en un acte, soit en deux actes”). – A né-

mileg pejoratív petit opéra elnevezés nem maradt fenn sokáig, az egy- vagy kétfelvonásos kisebb mû-

veket is csakhamar grand opéraként kezdték emlegetni. Egy Henri Duponchel által szignált 1835- os

rendelet (ordonnance) 21. cikkelyében ezt olvasni: „Az Académie royale de Musique színpadán csak a ne-

vezett színháznak jelenleg engedélyezett [szó szerint: tulajdonított – a ford.] mûfajokat lehet bemutatni,

tudvalevôleg: 1. grand opérát zenekar- kíséretes récitatiffal, egy, két, három, négy avagy öt felvonásban,



együttesre számíthatott.13 Ez magyarázza például a kettôs kórust és nagyszámú

szólistát foglalkoztató elsô finálé szokatlan méreteit.14

3. Nem olasz opera. Ez a megállapítás ugyan nyilvánvalónak tûnhet, csakhogy

itt nem egyszerûen nyelvi különbségrôl van szó. Néhány zárt számon belül recita-

tivót találni,15 a második felvonás tercettje (No. 11) pedig figyelemre méltó pró-

bálkozás az olasz operára jellemzô zárt szerkezet megkerülésére: magába a zárt

számba olvasztja az azt megelôzô, illetve az azt követô recitativót.

Eugène Scribe, a librettista meghatározó szerepet játszott a mûfaji adaptáció

folyamatában. Azon túl, hogy új cselekményt dolgozott ki egy már létezô, teljesen

eltérô szüzsére komponált zenére, kiválóan megoldotta azt is, hogy az új versso-

rok példásan illeszkedjenek a már korábban megkomponált zenéhez.

A librettó keletkezéstörténete csak részben ismert: tudjuk, hogy Scribe a Reimsi

utazás ritmikus fordításán kezdett el dolgozni, ami az ô vázlatában maradt fenn, il-

letve – tintával beírva – a Reimsi utazás súgópéldányában. Mindez arra utal, hogy a

ritmikus fordítás már javarészt elkészült, amikor Scribe az új cselekménnyel kez-

dett foglalkozni (lásd az 1. facsimilét a 414. oldalon).

Az új cselekményhez Scribe saját 1816- os, egyfelvonásos vaudeville-jét használta

fel újra – innen származik a második felvonás anyaga. Ami az elsô felvonást illeti,

ott a románcot vette elô, és annak elbeszélésébôl alakította ki a drámai cselek-
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balettel vagy anélkül; 2. balett- pantomimet, egy, két, három, négy avagy öt felvonásban”. („Il ne

pourra être exploité sur la scène de l’Académie royale de musique que les genres attribués juqu’à ce

jour à ce théâtre, savoir: 1° le grand opéra, avec récitatif à orchestre en un, deux, trois, quatre ou cinq

actes, avec ou sans ballet; 2° le ballet- pantomime, en un, deux, trois, quatre ou cinq actes.”) Ilyenfor-

mán nem tekinthetô egyértelmûnek a petit opéra és a grand opéra szétválasztása. A balett jelenléte vagy

hiánya az operában ugyanis önmagában még nem dönti el, hogy melyik operatípusról van szó, ahogy

azt az 1831. évi versenytárgyalási hirdetmény 8. cikkelye is kifejezetten állítja: „Az Opéra színpadán

csak a jelenleg a nevezett színháznak engedélyezett mûfajokat lehet bemutatni: 1. grand vagy petit

opérát balettel vagy anélkül, 2. balett- pantomimet”. („Il ne pourra être exploité sur la scène de l’Opé-

ra que les genres attribués jusqu’à ce jour à ce théâtre: 1° le grand ou le petit opéra avec ou sans

ballet, 2° le ballet- pantomime.”)

13 Nathalie Berton szerint a petit opéra korai története során csakhamar kialakult az Académie- n egy sajátos

corpus, melynek terjedelme rövid volt ugyan, ám jelentôs számú zenészre és énekesre tartott igényt,

mely apparátussal a színház rendelkezett is. Az Ory grófja egyértelmûen ehhez a corpushoz tartozik.

Lásd: Nathalie Berton: Le petit opéra (1668–1723). Aux marges de la chantate et de l’opéra [A petit opéra

(1668–1723). A chantate és az opera határán], PhD diss., Tours: Université François Rabelais, 1996.

14 Az 1828- as Troupenas- kiadás az elsô felvonás fináléjában (No. 5, 214–264. oldal) hét szólistát, illet-

ve hatszólamú vegyeskart ír elô. Ez azonban csak Rossini mûvének kivonatolt változata, amely való-

színûleg az opera vidéki színházakban történô elôadásait, illetve külföldi elterjedését volt hivatott

elôsegíteni. Az eredeti verzió, mely az Académie elôadási anyagában található, 13 szólistát, hatszóla-

mú vegyeskart és egy második, négyszólamú férfikart ír elô. Lásd: Gioacchino Rossini, Le comte Ory.

Ed. Damien Colas, Kassel: Bärenreiter (elôkészületben).

15 No. 1, 492–500. ütem: „Je viens à vous”, 739–768. ütem: „De grâce, encore un mot”; No. 6, 242–

244. ütem: „Oui, la grêle et la pluie”; No. 8, 101–129. ütem: „L’aventure est jolie”; No. 10, 120–125.

ütem: „On vient!… c’est la tourière!…”, 150–151. ütem: „Elle a disparu”. És fordítva, a No. 10- es kó-

rust követô récit zenekari közjátékokat tartalmaz (3–16, 18–20, 24–26, 134–137. ütem), valamint a

Noble châtelaine [Nemes várúrnô] téma reminiszcenciáit (34–49. ütem). A récit textúrái, illetve a peri-

odikus dallamos írásmód közötti átmenet nem appercipiálható, ami tökéletesen tiszteletben tartja a

francia kompozitórikus hagyományt.



ményt: a románc kezdô soraiban említett szerelmi bánat lett Ory és a grófné áriá-

jának tárgya (No. 1 és No. 4), míg az álremete kilétének leleplezése az elsô felvo-

násbeli finálé központi tableau- jának anyagává vált.

Ragonde balladájának szövege az 1816- os egyfelvonásos vaudeville elsô jelene-

tébôl:

Quoi répond- elle à l’ermite, Lise entre dans l’ermitage;

Dans votre pieux séjour, Mais jugez de son effroi:

Par vos soins on guérit vite Ce saint anachorète,

Du mal que l’on nomme amour? Ce dévot, ce prophète,

Ma fille, venez, courage C’était lui, c’est encor lui,

Alors le coeur plein d’émoi, C’est le comte Ory

A francia vaudeville-librettisták bevett szokása volt, hogy átszövegezték a timbre-

nek nevezett népszerû dallamokat. A leghíresebb timbre- ket a La clé du caveau [A

kriptakulcs] címû antológiában találjuk meg, mely elôször 1807- ben jelent meg,

majd rendszeresen kibôvítették a legújabb sikerdallamokkal – az antológia ilyen-

formán a késô 18. századi és kora 19. századi francia lírai költészet alapvetô forrá-
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1. facsimile. A Reimsi utazás (Il viaggio a Reims) Scribe- féle ritmikus fordítása vörös tintával, a Reimsi utazás

eredeti elôadási anyagának súgókönyvében



sának minôsül.16 Persze olasz zenére francia lírai szöveget költeni egészen más do-

log volt: bár a két nyelv szókészlete nagyrészt közös, nyelvtanuk lényegesen eltér

egymástól, a legfontosabb különbségek pedig a fonológia területén tapasztalha-

tók. E nehéz mesterségben Scribe már elég tapasztalattal rendelkezett, amikor

hozzáfogott Rossini számára írott librettójához. A már említett 1816- os vaudeville-

jében ugyanis Mozart „Fin ch’han dal vino” kezdetû áriájához írt francia szöveget.

Az eredmény önmagában – tehát francia nyelvû lírai versszöveg minôségében –,

ugyanakkor a szövegnek a zenéhez való viszonyát tekintve is kielégítô.

Don Giovanni Le comte Ory, 1816

Atto Primo, No. 11. Aria (Eugène Scribe)

Fin ch’han dal vino Vive folie

Calda la testa, Par qui ma vie

Una gran festa Fut embellie,

Fa’ preparar. Entends mes vœux

Se trovi in piazza Si mon délire

Qualche ragazza, Ici m’attire,

Teco ancor quella C’est pour te dire

Cerca menar. Derniers adieux.

A heterometrikus sorok ötvözésén alapuló francia lírai tradíció bajnokai alig-

hanem lenézték ezt a fajta rímfaragást, amely érhetô módon nagyon olaszosnak

tûnt.17 Másrészrôl viszont számos szerzô és elméletíró elítélte a francia verselés-

nek a zenével való viszonyban megmutatkozó gyengeségét. Elsônek Chastellux,

aki 1765- ban, alig pár évvel a buffonisták háborúja (Querelle des Bouffons) után azt

indítványozta, hogy a franciák utánozzák az olasz librettóírókat és tanuljanak tô-

lük.18 Chastellux- t más szerzôk is követték (Framery, Fétis és Castil- Blaze). Per-

sze aligha meglepô, hogy e szerzôk között olyanok is voltak, akik maguk is az

olasz operák rajongóinak táborába tartoztak, vagy éppenséggel közvetlenül érde-

keltek voltak ezeknek az operáknak a fordításában.19
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16 Lásd: Timbre und Vaudeville. Zur Geschichte und Problematik einer populären Gattung im 17. und 18. Jahrhun-

dert [Timbre és vaudeville. Egy 17–18. századi populáris mûfaj történetéhez és problematikájához].

Ed. Herbert Schneider, Hildesheim: Olms, 1999; Annette Keilhauer: Das französische Chanson im späten

Ancien régime. Strukturen, Verbreitungswege und gesellchaftliche Praxis einer populären Literaturform [A fran-

cia chanson az ancien régime (értsd: az 1789 elôtti királyság) végén. Egy populáris irodalmi forma szer-

kezetei, elterjedése és társadalmi gyakorlata], Hildesheim: Olms, 1998.

17 Lásd: Georges Lote: Histoire du vers français, volume VIII.: Le XVIIIe siècle. II. La déclamation, Aix- en- Pro-

vence: Publications de l’Université de Provence, 1994, 75–86.

18 François- Jean de Chastellux a chant périodique bajnoka volt. Essai sur l’union de la poésie et de la musique,

La Haye–Paris: Merlin, 1765, 34–35., különösen: 27.

19 Nicolas- Étienne Framery: Avis aux poëtes lyriques, ou la nécessité du rhythme et de la césure dans les

hymnes et les odes destinés à la musique [Felhívás a librettistákhoz, avagy a ritmus és a cezúra szükséges-

ségérôl a megzenésítésre szánt himnuszokban és ódákban], Paris: Imprimerie de la République, a forra-

dalmi naptár IV. éve [1796]; François- Joseph Fétis: „Sur la coupe des vers lyriques et sur la disposition

des paroles des divers morceaux de musique dramatique” [A lírai verssorok törésérôl és a szöveg felépí-

tésérôl a színházi zene különbözô darabjaiban], Revue musicale, 1829, 169–182.; Castil- Blaze, L’art des vers

lyriques [A lírai (értsd: operaszínpadi) verselés mûvészete], Paris: Adolphe Delahays, 1858.



A trubadúr stílus

Még ha Scribe versei – fôleg a rövid sorok – olaszosnak tûnnek is, annál azért sok-

kal franciásabbak, mint amilyennek látszanak. Ezekben az elsô felvonás strettájá-

nak bevezetésébôl való sorokban

Jeune fillette

Et bachelette

Dans ma retraite

Venez me voir.

nem nehéz felismerni az eredeti olasz szöveg ritmusképleteit (più dell’usato,

cogliendo il punto,|non dubitate, si parlerà), a hangsúlyok szabályos elrendezôdését és

a záró verso troncót. Olybá tûnik, mintha Scribe követni kívánta volna Chastellux

és a vele egy véleményen lévôk elôírásait, ám valójában ez a költôi elrendezés

pusztán Scribe – a vaudeville-ekbe beillesztett olasz áriák területén szerzett – ta-

pasztalatának gyümölcse. Ugyanakkor ezek a verssorok a francia hallgató és olva-

só füle és szeme számára furcsamód meghittnek, ismerôsnek tûnnek, méghozzá

olyannyira, hogy született franciaként is igencsak nehéz rájönni arra, hogy tulaj-

donképpen fordítás eredményérôl van szó.

A trubadúr stílus két jellegzetes tartozéka ismerhetô fel ebben a szövegben.

Az elsô az olyan teljesen ódivatú kifejezések használata, mint a „bachelette” – el-

adósorban lévô bájos fiatal lány. A második ennél kifinomultabb, szubtilisebb: a

névelôk és a személyes névmások elhagyásában áll.

Nagyon hasonló verselési módot alkalmaz La Fontaine a Janot et Catin címû

széphistória stanzáiban: itt is ugyanazokat az archaikus nyelvtani szerkezeteket

látjuk, illetve az elavult szavak ugyanilyen használatát.20

La Fontaine, akirôl igazán nem állítható, hogy az olasz verselést utánozta vol-

na, nem is próbálta véka alá rejteni mintaképét. Kötetében félreérhetetlenül utal ar-

ra, hogy a Janot et Catin bizonyos Guillaume Alexis testvér kora 16. századi költemé-

nyének (Blazon des Fausses amours, 1529) stílusimitációja. Íme az utóbbi kezdô sorai:
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20 Jean de La Fontaine: „Janot et Catin” Nouveaux contes. Mons: Migeon, 1674. A tétin fônév régies, iro-

dalmi szóhasználatban nôi mellett, keblet jelent. „Isabeau, ma mie, je ne serai content de Jupiter que

lorsqu’il aura changé vos deux tétins blancs en deux noires bouteilles, où je téterai du vin de Beaune

jour et nuit.” Victor Hugo, Notre- Dame de Paris, 1832. („Isabeau, kis virágom, akkor fogom igazán sze-

retni Jupitert, ha két fekete kancsóvá változtatja azt a két szép fehér melledet, és éjjel- nappal beaune- i

bort szophatok belôlük.” Victor Hugo: A párizsi Notre- Dame, 1482. Ford. Antal László, Budapest: Eu-

rópa, 2005.)

Un beau matin

Trouvant Catin

Toute seulette,

Pris son tetin

De blanc satin

Par amourette;

Car de galette

Tant soit molette

Moins friand suis, pour le certain.

Adonc, me dit la bachelette

Que votre coq cherche poulette;

Ici ne fera grand butin.



Ezek szerint Scribe nagy valószínûséggel La Fontaine példája – esetleg más, de

mindenképpen hasonló elôkép – nyomán utánozta a 16. század szatirikus költésze-

tét. Épp ez az oka annak, hogy sorai – bár, mint tisztáztuk, olaszból való fordítás

révén keletkeztek – mégis franciásan csengenek. Igazság szerint Scribe azzal, hogy

a francia szépirodalmi hagyomány egy régebbi rétegéhez nyúlt, olyan verseléshez

tért vissza, mely a középkor végén közel állt az olasz tradícióhoz, még mielôtt –

a hosszú sorokból álló alexandrinus versforma eluralkodásának következtében – a

francia költészet a korábbitól jelentôsen különbözô, új pályára lépett volna.21

Figyelmet érdemel továbbá, hogy Scribe a második felvonás tercettjében (No.

11 „À la faveur de cette nuit obscure”), mely a partitúra újonnan komponált és teljes

egészében francia részéhez tartozik, középkori, tízszótagú verssorokat (décasyllabe)

alkalmazott, hiszen ezek a klasszikus francia költészetben már használaton kívül

lévônek számítottak. Az Ory grófja librettójának Bezou- féle nyomtatott kiadásá-

ban22 ez áll:

À la faveur || de cette nuit obscure,

Avançons- nous, || et sans la réveiller.

Il faut céder || au tourment que j’endure;

Amour me berce, || et ne puis sommeiller.23

Az utolsó sort kurziválták, mivel idézetrôl van szó. Egyaránt szerepel az 1816-

os vaudeville- ben és La Place románcában (1785).

A középkor folyamán a tízszótagú verssor a maga negyedik szótag utáni sor-

metszetével az epikus költészet nemes sorfajtájának számított, a reneszánsz ide-

jén fokozatosan feladták, illetve alexandrinusokkal helyettesítettek. Az „Amour

me berce, et ne puis sommeiller” [Szeress, és nem alhatok] sorban az amour szó elôtt

nem szerepel névelô (l’amour), ahogy az igét sem elôzi meg személyes névmás

(„je”). Ezeket a sajátosságokat sok nyelvész – többek között Ramus, Estienne és

Malherbe – már a 16. században is elítélendô szabadosságoknak (licences condam-

nables) tartotta.24 Ám évszázadokkal késôbb, amikor a trubadúr stílus virágzásnak

indult, ezeket a költôi eszközöket a régi francia nyelv ízének visszaadására hasz-

nálták; Brunot francia nyelvtörténész pedig egészen pontosan a rövid, nyelvtani
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Ung iour passoye

Pres la saulsoye

Disant sornettes

Las chevaulchoye

Dont ie chantoye

Telz chansonnettes

Toutes flourettes

Sont amourettes

Cest de plaisance la montioye

Bon fait toucher ses mamelettes

Et apres plusieurs bergerettes

Souuent ie la recommencoye.

21 A francia költészet preklasszikus szabályairól lásd: Georges Lote: Histoire du vers français, 1–3., Paris:

Boivin, 1949, 1951, 1955.

22 [Eugène Scribe:] Le comte Ory. Paris: Bezou, André, Roullet, 1828.

23 A kortárs verstani elemzésekben a || szimbólum rendszerint a cezúrát, míg a | szimbólum a coupe- t

jelöli.

24 Lásd: Ferdinand Brunot: Histoire de la langue française, des origines à nos jours, vol. II, Le seizième siècle [A fran-

cia nyelv története, a kezdetektôl napjainkig. II. kötet: A 16. század], Paris: Armand Colin, 1967, 412.



szerepet játszó szavacskák elhagyását nevezte [Clément Marot költô (1496–1544)

után] Marot- stílusnak (style marotique).

Egy elôször 1843- ban megjelent, majd a század második felében rendszeresen

újra kiadott antológiában25 La Place románcát Louis Joseph Trimolet illusztrációi,

illetve a középkorkutató Le Roux de Lincy filológiai jegyzetei kísérték.26 Utóbbira

mély benyomást tett a románc metrikus szerkezete és Garin le Loherain 12. századi

hôskölteményének (chanson de geste) alábbi sorai között mutatkozó hasonlóság:27

N’est pas richesse || ne de vair, ne de gris…

Mais est richesse || de parens et d’amis,

Li cuers d’un homme || vaut tout l’or d’un païs.

La Place románcában és Garin le Loherain verssoraiban nemcsak a négy szóta-

gos elsô hemisztichion közös, hanem a furcsa és szépséges epikus cezúra is, amely

kiveszett a klasszikus francia költészetbôl, hogy aztán újra megjelenjen a modern-

ben. A klasszikus verssor ritmikai felépítésével ellentétben a középkori költészet-

ben az elsô hemisztichion akkor is különválik a másodiktól, ha történetesen femi-

nin zárlattal ér véget.28 Ez a verselési séma pontos megfelelôje az olasz költészet-

ben használatos összetett soroknak, ahol az elsô félsor zárlata egyaránt lehet

tronco, piano vagy sdrucciolo. Visszatérve az „À la faveur de cette nuit obscure”

kezdetû versszakra, mely az utolsó sor („Amour me berce et ne puis sommeiller”)

ritmikai szerkezetére épül: Scribe itt olyan preklasszikus verselési sémában mé-

lyed el, amely áthallásos viszonyban van a kortárs olasz prozódiával. Bizonyos jel-

legzetességek, mint az összetett verssor vagy az epikus cezúra, eltûntek a francia

költészetbôl, miközben az olasz hagyományban hiánytalanul fennmaradtak a 19.

századig. Elmondható tehát, hogy az elavult francia költôi stílushoz folyamodó

Scribe úgy szállított Rossini olasz fogantatású dallamaihoz maradéktalanul illesz-

kedô verssorokat, hogy közben nyelvi couleur locale- t is teremtett.

Az opera elején hallható zenekari elôjátékban Rossini a La Place- féle románc ere-

deti dallama helyett annak enyhén eltérô variánsát használta. Az utóbbi két ütem-

mel rövidebb,29 az igazán fontos különbségek azonban a ritmikában keresendôk.

Míg a La Place- verzió hangjai egyenlô értékûek, Rossini végig jambikus ritmust al-

kalmazott. Abban az – 1843- ban, egy antológiában megjelent – átiratban, melyet
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25 Chants et chansons populaires de la France [Franciaország népi énekei és dalai], Paris: Delloye, 1843.

26 Uott, [51–52].

27 Antoine Le Roux de Lincy (1806–1869) két gyûjteményben publikált 12–18. századi francia históri-

ás énekeket, illetve négyben bohózatokat, moralitásokat (középkori allegorikus drámákat) és prédiká-

ciókat: Recueil de chants historiques français depuis le XIIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle, Paris: Charles Gosselin,

1841, 1842; Recueil de farces, moralités et sermons, Paris: 1837.

28 Lásd: François- Juste- Marie Raynouard: „Poésies gothiques françaises”. Journal des savants, 1833. július,

385–396. A 394. oldalt idézi Le Roux de Lincy: i. m. II. kötet, XVIe siècle, VI.

29 Mind Scribe, mind Rossini szabályosabb, a trubadúr stílushoz közelebb álló formává írta át La Place

románcát. Scribe szabályos epikus décasyllabe-okat alkalmazott ott, ahol La Place olyan különös vers-

sort használt, amellyel nehéz elszámolni. Nem meglepô, hogy a második félsor számfölötti szótagjá-

nak kiküszöbölésére Scribe elhagyta a személyes névmást, miután ráérzett a Marot- stílus iránti foko-

zott érdeklôdésre.



Colet, a párizsi Conservatoire összhangzattan- tanára készített, a dallam elôször azo-

nos ritmusértékekben mozog, viszont másodszor az énekkari verzióban jambikus

ritmussal szerepel, akárcsak Rossininél (lásd az 1a–d kottát a 420. oldalon).

Mindez kétféleképpen értelmezhetô. Vagy arról van szó, hogy a népszerû

Rossini- opera hatott az énekkari verzióra, vagy arról, hogy dallamkezelésével ma-

ga Rossini igazodott a dallam korabeli megszólaltatásaihoz, nyilván azért, hogy a

közönség számára olyan formában prezentálja a dallamot, ahogy amúgy is ismer-

ték és énekelték. A második lehetôség nem zárható ki. Már csak azért sem, mert a

jambikus lüktetés nagyon is közel áll a 18. század vége leghíresebb francia dalla-

mának, a „Malbrough s’en va- t- en guerre” [Malbrough hadba vonul] ritmusához, ami

a korszak énekkari elôadói gyakorlatába nyújt betekintést.

Az 1780- as évektôl az 1820- as évekig népszerû trubadúr stílus imázsát mára

már beárnyékolta a hozzá kapcsolódó számos negatív értékítélet. A széles körben

bárgyúnak és önteltnek tartott stílust az 1830- as évektôl a század végéig kigúnyol-

ni volt szokás. A férfiakat különösen irritálta az efféle irodalom cselekménynélkü-

lisége, a szûnni nem akaró érzelgôs szerelmi vallomásokról nem is beszélve.30 De

ugyanezt a nôk is elviselhetetlennek találták, ha hihetünk Delphine Gay vallomá-

sának:

Hogyan is jön ez inga- trubadúr [ez a szófordulat 19. századi, többek között óraingákon

látható faragott díszítményekre utal, melyek trubadúrok- alakokat ábrázolnak – a ford.]

ahhoz, hogy fölélessze a középkor tökéletes szerelmét?… Ez bizony nagyon rossz példát

mutat, ami megmételyezi a nôket. Ha ez az ódivatú regényhôs révbe jut, mindnyájan el-

vesztünk, mert ez még iskolát fog teremteni! Akkor majd minden hölgy ilyen szerelemre

vágyik. De hisz Ön nagyon jól tudja, hogy ez a bárgyú alak már hét éve sóhajtozik a

kuzinja után… hét éve!31

Lalos könyvének (De la composition des parcs et jardins [A parkok és kertek terve-

zésérôl], 1817) egyik – a kertek és a tájképek lélekre gyakorolt hatását tárgyaló –

fejezetében az elôkelô családok tétlen és unott ifjú hölgytagjai – úgy tûnik – hite-

les trubadúr stílusú sirámnak tartják Ory grófjának legendáját:
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30 „Tudom azt is, hogy gyakran elegendô a nôk boldogságához, hogy kettesben nézhessék a zöld liáno-

kat és a csillagokat, vagy hogy egy vízesés csobogását, egy trubadúr mandoráját, egy lábaikhoz heve-

redô pásztor mélabús turbékolását hallhassák. De egy férfinak, drága gyermekem, más célokat kell el-

érnie; nem lehet egész életében trubadúr vagy pásztor. Energiáját a társadalom által elvárt harcokra

kell elfecsérelnie.” („Je sais aussi qu’il suffit souvent aux femmes pour être heureuses de regarder à

deux les lianes vertes et les étoiles, ou d’écouter le bruissement d’une cascade, la mandore d’un

troubadour, le roucoulement élégiaque d’un berger assis à leurs pieds. Mais l’homme, ma chère en-

fant, a d’autres destinées à accomplir; il ne peut pas être à toute heure de sa vie troubadour ou ber-

ger. Il a besoin de dépenser son énergie dans les luttes que lui prépare la société.” Emmanuel Gon-

zalès: „Les chercheurs d’or” [Az aranyásók], Écho des feuilletons, vol. 13, 1853, 257–299., ide: 262.

31 „Pourquoi ce troubadour de pendule s’avise- t- il de ressusciter le parfait amour moyen âge?… c’est

d’un très- mauvais exemple, ça gâte les femmes. Si ce héros de vieux roman réussit, nous sommes

tous perdus, il va faire école! Ces dames voudront toutes être aimées comme cela. Savez- vous bien

qu’il y a sept ans que ce niais soupire pour sa cousine… sept ans!  „Delphine de Girardin, Marguerite,

ou deux amours, Bruxelles, V. Manche, 1852.



1. kotta. Az Ory ballada négy verziója: La Place (1785), Rossini (1828) és Colet két megzenésítése (1843).

a)

b)

c)

d)



[…] édes és zengô hangjukon fölcsendül a szomszéd kastélyban történt kalandot fel-

idézô dal. Naivan éneklik meg Orry gróf álruhába bújását, elérzékenyülnek Coucy vár-

urának szerencsétlenségein, elmesélik a francia kóbor lovagok hôstetteit és vakmerô-

ségét; gyakran hozzáfûzik mindehhez a tündér jótéteményeinek történetét, aki hajda-

nán megvédte annak a hûbéri udvarháznak lakóit, amelyben ô maga is lakott; vagy

éppen a farkasember pusztításait, a lidércfény megfigyelését és a virrasztáskor tanult

meséket.32

A középkori lovagregények és tündérmesék corpusába tartozó Ory- legenda

ugyanolyan romantIkonnak látszik, mint Trisztán története.33 Ám ez félreértés,

minthogy Trisztán történetével ellentétben az Ory- legendának semmi köze a lo-

vagkori szerelmi költészethez, hanem a középkor komikus mûfajához, a burleszk-

hez tartozik. E félreértés azonban rávezet bennünket annak a felismerésre – ha ne-

tán eddig nem derült volna ki –, hogy elôször La Place románcában, majd Scribe

vaudeville- jében, végül Rossini operájában a cselekmény valójában nem más, mint

a trubadúr stílus karikatúrája. Például a kedves kezét fogni: tipikus trubadúr pozi-

túra. Éppen ezt teszi Colette nôvér, azaz az álruhába bújt Ory, amikor az utolsó

elôtti jelenetben megosztja ágyát a gróféval. A korabeli közönség azonnal érzékel-

te a helyzetben rejlô iróniát, és élvezte az irodalmi elôképekkel való játék, a model-

lekre történô utalások zamatát.

A gall szellem

A francia romantikusok egyrészt meglehetôs averzióval viseltettek a trubadúr stí-

lus iránt, másrészt viszont valósággal elaléltak a középkortól, amely túlnyomórészt

nôi közönségnek írott regényeket ihletett a 18. század végétôl a restaurációig.

Théophile Gautier a trubadúr stílussal az általa „style mâchicoulis”- nak nevezett

stílust állította szembe, a középkori várak talpréseire utalva, melyekbôl köveket zú-

dítottak a támadókra. A Louis- Philippe korszakának szókincsét tanulmányozó

Georges Matoré34 utánajárt annak, hogy valóban volt- e különbség a megvetett tru-

badúr stílus és a romantikusok által tisztelt és használt stílus között. Nos, a két –
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32 „[…] leurs voix douces et sonores font entendre la chanson qui rappela l’aventure arrivée dans le

château voisin. Elles chantent naïvement le travestissement du comte Orry s’attendrissent sur les

malheurs du châtelain de Coucy, et racontent les exploits et les prouesses des paladins fran-

çais; souvent elles y joignent le récit des bienfaits de la fée qui, dans les temps anciens, habitait le

manoir féodal, et protégeait tous les habitans; ou bien les ravages du loup- garou, les attentions du

follet, et tous les contes appris dans les veillées.” J. Lalos: De la composition des parcs et jardins pitto-

resques. Paris: [Lalos], Le Normant, Pélicier, 1817, XIV. fejezet: „De l’effet des paysages sur les sens,

et même sur l’ame” [A tájaknak az érzékekre, sôt magára a lélekre gyakorolt hatásairól]

33 Érdekes összehasonlítani ezt a Lalos által lefestett jelenetet azzal a szerelmi históriával, amelyet

Térézine énekel Scribe Szerelmi bájitalának (Le philtre) elsô felvonásában, az elsô jelenetben: „La reine

Iseult, aux blanches mains / À l’amour se montrait rebelle, / Et Tristan se mourait pour elle / Sans

se plaindre de ses dédains”. Ennek az operának a zenéjét Auber szerezte, a mû bemutatójára pedig

1831. június 15- én került sor az Académie-n.

34 Georges Matoré: Le vocabulaire de la prose littéraire de 1833 à 1845 [Az irodalmi próza szókincse

1833–1845], Genf: Droz, 1951, 162–178.



állítólagos ellentétben álló – stílus aprólékos vizsgálata ahhoz a következtetéshez

vezetett, hogy bizony nem volt közöttük semmi különbség.35

A trubadúr stílust övezô megvetésnek tehát máshonnan kellett erednie. Ahogy

Olivier Bara a restauráció korának vígoperájával (opéra- comique) foglalkozó tanul-

mányában megállapította, „a középkor a hit és a vallásra alapozott monarchikus

hatalom aranykorának látszott”.36 A trubadúr stílus 1820- as évekbeli elburjánzása

pontosan – és korántsem mellékesen! – egybeesik a forradalom idején számûzött

nemesség Franciaországba való visszatérésével. Boieldieu opéra- comique- jét, A fehér

asszonyt (La dame blanche), ezt a hiteles troubadour- mûvet ugyanabban az évben mu-

tatták be, mint amelyikben elfogadták a milliard des émigrés, azaz az egy milliárd fran-

kot az emigránsoknak [pontosabban: az emigrációból visszatérteknek – a ford.] nevû

törvényt (1825. április), mely a számûzötteket volt hivatott kárpótolni a nagy fran-

cia forradalom alatt elkobzott tulajdonaikért. Csakhogy akármennyire a múlt bû-

völetében éltek is a romantikusok, politikai téren semmiképp sem támogathattak

egy reakciós ideológiát, hiszen haladónak tartották magukat.37

Ha pedig a trubadúr stílust lenézték, az eredeti trubadúr irodalmat egyenesen

gyûlölték, amint ezt a középkor iránt érdeklôdô számos szerzô félreérthetetlenül meg

is fogalmazta a 19. század folyamán.38 1828- as Mélanges philosophiques et littéraires

[Filozófiai és irodalmi keverékek] címû kötetében Louis- Simon Auger ezt állította:
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35 Uott, 167–169.

36 Bara: Théâtre de l’Opéra- comique, 226.

37 Hugo romanticizmusa szabadelvû volt: „A romantika, melyet annyiszor határoztak meg rosszul, vol-

taképpen, és ha ebbôl a harcos szempontból nézzük, igazi meghatározása szerint nem más, mint a li-

beralizmus az irodalomban.” Hernani- elôszó, ford.: Rónay György. („Le romantisme, tant de fois mal

défini, n’est, à tout prendre, et c’est là sa définition réelle, que le libéralisme en littérature.” Victor

Hugo: [Préface], Hernani ou L’honneur castillan, Paris: Mame, Delaunay-Vallée, 1830, II). A szocialista

gondolkozó Saint- Simon volt az elsô szerzô, aki az avant- garde katonai szakkifejezést átvitt értelem-

ben használta: „a mûvészek, [ezek] a gazdag képzelôerôvel bíró férfiak nyitották meg a menetet; ki-

kiáltották az emberi nem jövôjét, elvették a múlttól az aranykort, hogy a jövô nemzedékeket gazdagít-

sák vele” („les artistes, les hommes à imagination ouvriront la marche; ils proclameront l’avenir de

l’espèce humaine; ils ¤teront au passé l’âge d’or pour en enrichir les générations futures”). Olinde

Rodrigues–Léon Halévy–Charles- Henri de Rouvroy de Saint- Simon, Opinions littéraires, philosophiques

et industrielles [Irodalmi, filozófiai és ipari vélemények], Paris: Bossange père, 1825, 331.

38 Jellemzôek Boulmier Thibaut de Champagne- ról alkotott nézetei: „A trubadúrok tanítványa nap

mint nap újrarendezgeti végeérhetetlen Khlórisz- csokrait; [az ógörög mitológia virág- istennôjére utaló

elnevezés a francia irodalmi hagyományban a szeretett hölgynek ajánlott rövid költeményt, versikét

jelent – a ford.] könnyen elsodortatja magát e negédes és pehelysúlyú poéma által.” („Et le disciple

des troubadours continue d’arranger de la sorte, un jour l’un, un jour l’autre, ses interminables

bouquets à Chloris; il se laisse doucement aller au courant de cette poésie mièvre et facile” Joseph

Boulmier: „Thibaut de Champagne ou de Navarre” [A champagne- i avagy navarra- i Thibaut], Journal

des demoiselles [Kisasszonyok lapja], 1857, 68–72., ide: 70). – Mindez a lehetô legélesebb ellentétben

áll August Wilhelm Schlegel véleményével, aki úgy tartotta, a német romantika nem fejlôdhetett vol-

na ki anélkül, hogy a trubadúrmûvészet elterjedt volna a német nyelvterületen, ahol ezáltal jött létre

a Minnesänger- irodalom. Lásd: Bernard Franco: Le despotisme du go‡t. Débats sur le modèle tragique alle-

mand en France 1797–1814 [Az ízlés zsarnokságáról. Vita a német tragikus modellrôl Franciaország-

ban 1979–1814], Göttingen: Wallstein, 2006, 849–850.



A trubadúrok költeményeiben […] általában csak szerelmi közhelyeket találni, unalmas

gôgicsélést, melyben néhány jobb sorsra érdemes szellemi és érzelmi tulajdonság össze-

zavarodva veszik bele a képzelt szenvedélyû kihûlt hiperbolákba, a nevetségesen gáláns

metafizika [értsd: homály – a ford.] meddô szófacsarásába. […] Nincs ez másként a régi

pikárdiai, normandiai és champagne- i költôink mûveiben sem: ezek fôként fabliau- kból

állnak, igen szórakoztató mesék egy fajtájából, ahol azon hölgyeké és egyházfiké a fôsze-

rep, akik lépten- nyomon összeesküvést szônek a szegény férjek becsülete ellen.39

A trubadúrok és a trouvèrek költészete, illetve a déli és északi nyelvjárás (langue

d’oc és langue d’oil) közötti ellentét nagyrészt egybeesik azzal a jóval mélyebb törés-

vonallal, melyet Joseph Bédier, a híres középkor- specialista ír majd le néhány évti-

zeddel késôbb a fabliau- kat [versben elbeszélt széphistóriákat – a ford.] tárgyaló ta-

nulmányában (1893).40 Bédier két teljes ciklust állított egymással szembe:

az egyik, mely a Roman de Renart- ig, illetve a Roman de la Rose- ig vezethetô vissza: ez a re-

alista szellemiségû fabliau; a másik pedig a udvari lírai költészetig, Lancelot és Perceval

le Gallois lovagregényeiig megy el: ez a kerekasztal idealista szelleme.41

Számos tudós (Bédier, Per Nykrog, valamint napjainkban Michel Zink) rákér-

dezett már arra, hogy a fabliau mûfaja plebejus, polgári, esetleg arisztokratikus jel-

legû volt- e. Nykrog óta általánosan elfogadottnak látszik, hogy a fabliau- k egyfajta

udvari bohózatok (burlesque courtois) voltak: olyan tanult és szatirikus mûvek, me-

lyeket egyaránt játszottak a várkastélyok, illetve a városi terek közönségének.42

La satire en France au Moyen Âge [A szatíra a középkori Franciaországban] címû

1859- es könyvében Charles Lenient megállapította, hogy a nôgyûlölet és az antikle-

rikalizmus a fabliau- k két jellegzetes tulajdonságát képezte, ugyanakkor csodálat-

tal adózott a mûfaj tömörségének, mely oly távol állt a vég nélkül áradó udvari sze-

relmi költészettôl.43 Tömörség, hímsovinizmus és antiklerikalizmus: ez a három
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39 „Les poésies des troubadours, […] n’offrent, en général, que des lieux communs d’amour, ramage

insipide, où quelques traits heureux d’esprit et de sentiment se perdent confondus, dans les froides

hyperboles d’une passion souvent imaginaire, dans les vaines arguties d’une métaphysique ridicule-

ment galante. […] Il n’en est pas ainsi des productions de nos anciens poètes picards, normands et

champenois: elles consistent principalement en fabliaux, espèce de contes fort plaisamment imagi-

nés pour la plupart, où les femmes et les gens d’église jouent le premier r¤le, et conspirent en cent

façons contre l’honneur des pauvres maris.” Louis- Simon Auger: Mélanges philosophiques et littéraires,

Paris: Ladvocat, 1828, 479.

40 Joseph Bédier: Les fabliaux. Études de littérature populaire et d’histoire littéraire du Moyen Âge [A fabliau- k.

Tanulmányok a középkor népi irodalmáról és irodalomtörténetérôl], Paris: Champion, 1893.

41 „l’un, qui va des fabliaux au Roman de Renart et au Roman de la Rose: c’est l’esprit réaliste des fab-

liaux; l’autre, qui va des poésies lyriques courtoises au roman de Lancelot et de Perceval le Gallois:

c’est l’esprit idéaliste de la Table Ronde.” Bédier: Les fabliaux, 371., idézi: Alain Corbellari: Joseph

Bédier écrivain et philologue [Az író és filológus Joseph Bédier], Genf: Droz, 1997, 96.

42 Per Nykrog: Les fabliaux, København: Munkshgaard, 1956, 71. Lásd még: Michel Zink, Le Moyen Âge et ses

chansons, ou Un passé en trompe- l’œil [A középkor dalai, avagy a szemfényvesztô múlt], Paris: Fallois, 1996.

43 Charles Lenient: La satire en France au Moyen Âge, [A szatíra a középkori Franciaországban] Paris:

Hachette, 1859, különösen a XXII. fejezet „Farce ou comédie bourgeoise” [Bohózat vagy polgári ko-

média], mely a nôkkel és a vallási rendek tagjaival foglalkozik.



tartozék az Ory grófjában is jelen van, mégpedig a románcban, a vaudeville-ben és az

operában egyaránt. A spanyol Arturo Delgado kísérletet tett annak kiderítésére,

hogy vajon az Ory- legenda nem egy középkori fabliau- ból származik- e, ám a legen-

da ma ismert formáját nem sikerült azonosítania a fennmaradt fabliau- kban.44

A nôgyûlöletet és az antiklerikalizmust behatóan tanulmányozta Paul Sébillot

francia néprajztudós, aki a 19. század végén éveket töltött legendák és közmondások

felgyûjtésével Franciaország összes tartományában. Folklore de France címû munkájá-

ban Sébillot felsorolja a papokat, szerzeteseket és apácákat övezô bizalmatlanság kü-

lönbözô okait.45 Megemlékezik a férfi kolostorokat a nôi zárdákkal összekötô alagu-

tak legendájáról, és példákat ad az apácák fényûzése által kiváltott széles körû rosz-

szallásra. Egy normandiai legenda szerint az apácák szellemeinek sarabandokat

kellett táncolniuk a pokolban, büntetésül amiatt, hogy életükben orgiákon vettek

részt.46 Ez lehet a forrása az Ördög Róbert (Robert le diable) híres apáca- jelenetének.

Sébillot egyetért La Place azon állításával, miszerint Ory legendája Pikárdiából szár-

mazik, de más variánsokat is említ: többek között egy béarni, illetôleg egy monfer-

ratói (Piemonte) dialektusban leírtat.47 Az utóbbi változatban Carignan hercege az,

aki bekérezkedik egy nô házába, hogy aztán annak a lányával háljon. Miután végül

megkapja azt, amire vágyott, másnap reggel azt mondja háziasszonyának, hogy ké-

szítsen elô egy bölcsôt és hívjon dajkát, hisz lányát „nagy szerencse” érte.

Az összes ilyen mese, a La Place által kiadott románcot is beleértve, egyazon ar-

chetípus különbözô variánsaként értelmezhetô. A variánsok nagy száma a törté-

net földrajzi elterjedtségét mutatja, tanulmányozásuk pedig strukturalista mód-

szert igényelne, mert a történeti szemléletmód jelen esetben korlátokba ütközik.

Egy ilyen nagy corpusban ugyanis lehetetlen meghatározni, hogy melyik variáns a

korábbi és hogyan hatott a többire.

Igaz, ezeket a történeteket csak a 19. század második felében jegyezték le, és kér-

dés, hogy népszerûségüknek volt- e valami köze Rossini operájának sikeréhez.48
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44 Arturo Delgado Cabrera: „La leyenda del Conde Ory: el problema de los orígenes y las fuentes

literarias” [Ory gróf legendája: az eredet és az irodalmi források kérdése], EPOS. Revista de Filología,

7. (1991), 409–422.

45 Paul Sébillot, Le folk- lore de France, volume IV: Le peuple et l’Histoire [A folklór Franciaországban, 

4. kötet: Az emberek és a történelem], Paris: Guilmoto, 1907, „Les gens d’église” [Az egyházi szemé-

lyek], 230–272.

46 Uott, 260.

47 „La mounjo mourrinayro” [A vándorló apáca]. In: Justin Cénac- Moncaut: Littérature populaire de la

Gascogne. Contes, mystères, chansons historiques, satiriques, sentimentales, rondeaux receuillis

dans l’Astarac, le Pardiac, le Béarn et le Bigorre [Gascogne népi irodalma. Astaracban, Pardiacban,

Béarnban és Bigorre- ban gyûjtött mesék, misztériumok, históriás, szatirikus, érzelmes énekek és ron-

dók], Paris: Dentu, 1868, 288–289.; „La monachetta” [A fiatal apáca]. In: Giuseppe Ferraro: Canti

popolari monferrini raccolti ed annotati, Torino: Ermanno Loescher, 1870, 87–88.

48 „Hála Scribe- nek, és fôleg Rossininek, jól ismerjük Ory grófjának kalandjait. Azt hiszem, azok a da-

lok, amelyek ezen varázslatos opera ötletét adták, stílusutánzatok, de valószínûleg néhány valóban

régi mesére szerezték ôket.” („Grâce à Scribe, à Rossini surtout, les aventures du comte Ory sont

bien connues. Je crois que les couplets qui ont fourni l’idée de ce charmant opéra sont un pastiche;

mais ils doivent remonter à quelque conte réellement ancien.”) Théodore Joseph Boudet Puymaigre:

Sur la poésie populaire en Sicile [A szicíliai népi versekrôl], Metz: Rousseau- Pallez 1869, 12.



Ami éppenséggel lehetséges volna, de nem túlságosan valószínû. Bár képzett ne-

mesemberek vetették papírra ezeket a népi emlékezetben, helyi tájszólásokban

fennmaradt történeteket, a társadalom azon tagjai is ismerték ôket, akik soha nem

utaztak és soha nem láttak operaelôadásokat. A történetek népszerûsége a vallá-

sos rendek tagjainak széles körben elfogadott reprezentációjával függ össze, más-

részt az új 19. századi kiadások az operarajongókban is tudatosították a cselek-

mény történelmi és néprajzi hátterét.

Miután nagyon hasonló történetek más nyelvekben is cirkuláltak, a gall szellem

azonosítása Ory grófjának legendájában ellentmondásnak, de legalábbis félreértés-

nek tûnhet. Taine, Sainte- Beuve és Lénient, akik eme szellem meghatározásán fá-

radoztak, valójában soha nem állították, hogy mindezt ne lehetne más nemzetek-

nél is fellelni.49 Ôk egyszerûen csak nyugtázták, hogy ugyanazok az alapelemek

fel- felbukkantak a francia irodalomtörténet különbözô korszakaiban, és felvázol-

ták a filiációt. Auger szavait idézve:

Végül, Rabelais, Regnier, La Fontaine, íróink közül épp azok, akiknél különösen ragyog

a francia szellem, örömüket lelték a naiv szatírák ôsi gyûjteményeiben, a szexuális hun-

cutságok halhatatlan tárában; és bizony nem lehet összeszámolni azon csípôs utalások

és örömteli kifejezések garmadáját, amelyet onnan merítettek mûveik felékesítésére.50

Ezért aztán Auger nézetének visszaigazolását láttam abban, hogy rábukkan-

tam az Ory- legenda egy korai, mindeddig ismeretlen elôfordulására „Az ügyes

hercegnô” (Adroite princesse) történetében, melyet 1697- ben Perrault adott ki a

Lúdanyó meséiben:

[…] hiszen, asszonyom, nem tudom, kételkedik- e még Ön ebben, de ez a magát koldus-

szegénynek kiadó ember éppoly veszedelmes volt a kastélyban, mint Ory grófja, aki an-

nak idején szökött apátnônek álcázva jutott be a zárdába.51

Megállapítottuk, hogy Ory története nem fabliau- ból, és nem historikus anek-

dotából származik, s hogy kifejezetten nehéz az eredetét földrajzilag behatárolni.

Mindez azonban nem akadályozta meg a közönséget abban, hogy a darab szerep-

lôi mögé történelmi személyeket képzeljen. De hát kikre is gondolhatott az 1820-

as évek publikuma?
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49 Lásd: Corbellari: i. m. 89.

50 Enfin, Rabelais, Regnier, La Fontaine, tous ceux de nos écrivains en qui brillent particulièrement

l’esprit français, ont fait leurs délices „De tous ces vieux recueils de satires naïves, Des malices du se-

xe immortelles archives;” et l’on ne sauroit calculer la foule de traits piquants et d’expressions

heureuses qu’ils y ont puisés pour l’embellissement de leurs ouvrages. Auger: i. m., VIII. fejezet:

„Les troubadours, considérés comme sujets de romances, de poëmes, etc…” [A trubadúrok mint ro-

máncok és poémák és a többi tárgyai], 480. A kétsoros vers idézet: Nicolas Boileau- Despréaux:

Dialogue, ou Satire X, Paris: Thierry, 1694.

51 […] car, madame, je ne sais si vus ne vous en doutez déjà; mais cette gueuse prétendue était aussi

dangereuse dans le château que le fut le comte Ory dans le couvent où il entra, déguisé en abbesse

fugitive. Charles Perrault: Histoires, ou Contes du temps passé; Contes de ma mère l’oye [Lúdanyó me-

séi], Paris: Barbin, 1697.



Az opera kritikai kiadásának elsôdleges forrásaiban a grófnénak nincs neve. Csak

Cajani olasz fordításában jelenik meg Adele.52 A 11. század végén Hildebert tours- i ér-

sek levélben fordult bizonyos A. grófnéhoz, akit a 19. századi közreadók Adèle grófné-

ként azonosítottak.53 A levelek egyikében az érsek a határozott hölgy iránti csodálatá-

nak ad hangot, akinek oly sok a tennivalója keresztes hadjáratba vonult férje távolléte

alatt: „Absentia mariti laboriosior tibi cura consulatus incubuit. Eam tamen et femi-

na sic administras, et una, ut nec viro, nec precariis consiliis necesse sit adjuvari.”54

Az egyik következô levélbôl kiderül, hogy a grófné zárdába vonult, és Hildebert fel-

hívja a figyelmét az új helyzetben rá leselkedô lehetséges kísértésekre: az ördög

munkájára.55 Mindkét esetben nehéz nem gondolni az Ory cselekményére.

Hildebert leveleinek címzettje Adela, Chartres és Blois grófnéja volt (1067

k.–1137), akit Normandiai Adela néven ismertek, és aki II. István gróf felesége, il-

letve Hódító Vilmos lánya volt. A III. Epistola egyik lábjegyzetében ez áll:

Ista probabiliter esse videtur Adela, Stephani Blesensis comitis palatini uxor, cujus

meminit Ordericus Vitalis ecclesiast. Historiæ lib. X, pag. 789, quæ, ut ait ipse, mulier erat

sagax et animosa, quæ virum ignavum et timidum ad bellum sacrum anno sal. 1101 cum

aliis principibus viris progredi suasit, et interim in ejus absentia Blesensem comitatum

regendum in se strenue suscepit et sapienter administravit.56

A hölgy nem volt közönséges. 1096- ban rávette férjét, menjen Palesztinába,

csak azért, hogy ô egymagában vezethesse és igazgathassa a grófságot. Miután a

gróf – Antiochia ostromából (1098) megszökve – hazatért a Szentföldrôl, az asz-

szony jeges fogadtatásban részesítette, kijelentvén, felháborítónak tartja, hogy egy

gyáva emberhez ment feleségül.57 Erre a férfi 1101- ben másodszor is Palesztinába

ment, ahol végül megölték,58 a boldog(!) Adele pedig beállt apácának. Amennyi-

ben az opera francia közönsége a grófnéban tényleg Normandiai Adelét látta, az

opera számos jelenete új megvilágításba került: a grófné frigid hárpia, míg Ory

olyan érzéki, mindkét lábával a földön álló fickó, akivel könnyû azonosulni. Követ-

kezésképpen a grófné elsô felvonásbeli panaszáriája nem más, mint az asszonyi

önzés és képmutatás leleplezése.
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52 [Ford. Giuseppe Cajani:] Il conte Ory. Firenze: Fantosini, 1832, 2.

53 Sæculum XII Venerabilis Hildeberti primo cenomenensis episcopi deinde Turonensis archiepiscopi

Opera omnia. Ed. J. J. Bourassé, Paris: Migne, 1854.

54 Epistola III, melynek címzetteje: „A. comitissæ”, uott, 144–145.

55 Epistola VI, Adelæ comitissæ, uott., 149–153.

56 Uott.

57 Gesta Francorum [et aliorum Hierosolimitanorum], 1099, Liber IX, XXVII: „Imprudens itaque Stephanus

Carnotensis comes quem omnes nostri maiores elegerant ut esset ductor nostrorum, maxima finxit

se deprimi infirmitate priusquam Antiochia esset capta, turpiterque recessit in aliud castrum, quod

uocatur Alexandreta. Nos itaque cotidie prestolabamur eum quatinus subueniret nobis in adiutorio

qui eramus inclusi in urbe, salutifero carentes auxilio. At ille postquam audiuit gentem Turcorum cir-

cumcingentem et obsidentem nos, latenter ascendit super proximam montaneam quae stabat prope

Antiochiam uiditque innumerabilia tentoria, uehementique captus timore recessit, fugitque festinan-

ter cum suo exercitu.”

58 1102- ben, a második Ramla- i ütközet idején.



Ebbôl a nézôpontból Ory már nem a lányokat megrontó gazember, hanem az

életet élvezni képes, szabados viselkedésû férfiú, aki nem habozik akár szolgálata-

it is felajánlani, csak hogy enyhítse a nôket gyötrô unalmat. De kire gondolhatott

Ory figurájának láttán a közönség? Egy cikkben59 („Le vert- galant”), melyet Pét-

rus- Borel60 1814- ben közölt a L’artiste címû folyóiratban, Ory és IV. Henrik francia

király kerül egymás szomszédságába:

Párizs falai alatt [IV.] Henrik azt találta a legkényelmesebbnek, hogy megossza Marie

de Beauvilliers Montmartre- i apátnôvel annak celláját. Marie- t a jó Dulaure úr összeté-

vesztette Claudine- nel, a Pont- aux- Dames apátnôjével, egy és ugyanazon személlyé

vonva össze ezt a két nôvért, akit (mindkét nôt) elcsábított volt Béarnais. Ez a Mont-

martre- i monostor szálláshelyként mindig nyitva állt a hadsereg urai számára, és a csi-

nos apácák – apátnôjük példáját követve – minden kívánságukat teljesítették azoknak a

nemesembereknek, akik Ory grófjához hasonlóan kopogtak a monostor kapuján. Ami-

kor Henrik 1590- ben eltávozott Párizsból, a szép fejkendôs [apáca] ôt lovon követte,

hogy gondját viselje és társaságot nyújtson neki.

Catherine de Verdun, egy jámbor Longchamp- i nô 22 éves volt, mikor IV. Henrik beleszere-

tett. A bôkezû király utóbb neki adta a vernoni Szent Lajos apátságot, helyesebben a perjel

irányítása alatt álló kolostort. Ha hinni lehet Bassompierre visszaemlékezéseinek, amelyek

azonban két külön szereplôként kezelik a vernoni kolostor úrnôjét és a jámbor longchamp-

i nôt, ez az apáca igen különös módon tapasztalta meg királyi szeretôjének jóindulatát.61

IV. Henrik szeretôinek hosszú sorában Catherine de Verdunnek és Marie de

Beauvilliers- nek a 25., illetve a 26. hely jutott. Ez a hosszúra nyúlt lista azonban

soha nem tántorította el a franciákat attól, hogy szeressék és ideális királynak tart-

sák Henriket. Ilyeténképpen létezik egy másik kapcsolat is a Reimsi utazás, illetve

az Ory grófja között. A IV. Henrik hódításait dicsôítô Rossini az Ory grófjában két-

felvonásos operává bôvítette azt, ami a Viaggióban még a mû végén megszólaló va-

riációsorozat lezárására korlátozódott: a „Vive Henri IV” [Éljen IV. Henrik] dallam

csodálatos kórus- adaptációját.
Németh G. István fordítása
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59 A „vert galant” metafora jelentése nyilvánvaló a francia nyelvet uralóknak: az udvarló férfiasságát imp-

licite egy frissen kisarjadt, tehát még zöld és növényi nedvekben dús faághoz hasonlítja. [A metafora

elsô tagjának jelentése szó szerint: zöld, átvitt értelemben: fiatalos; a másodiké: hódoló, udvarló – a ford.].

60 A francia író Joseph- Pétrus Borel d’Hauterive (1809–1859), akit Pétrus- Borel néven, illetve le Lycan-

thrope [Vérfarkas] álnéven ismertek, egyike volt a párizsi bohém kör leghíresebb mûvészeinek.

61 „Sous les murs de Paris, Henri [IV] n’en trouva pas moins commode d’aller partager la cellule de

l’abbesse de Montmartre, Marie de Beauvilliers, que ce bon M. Dulaure a confondue avec Claudine,

abbesse de Pont- aux- Dames, ne faisant qu’une seule et même personne de ces deux sœurs, qui furent

séduites toutes les deux par le Béarnais. Ce monastère de Montmartre était pour les seigneurs de l’armée

une h¤tellerie toujours ouverte, où les jolies nonnes, à l’exemple de leur abbesse, ne laissaient rien à

désirer aux gentilshommes qui venaient, comme le comte Ory, cogner à l’huis du moutier. Lorsque Hen-

ri s’éloigna de Paris, en 1590, la belle embéguinée le suivit à cheval pour lui continuer ses soins particu-

liers et tenir avec lui la campagne.Catherine de Verdun, religieuse de Longchamp, avait vingt- deux ans

lorsque Henri IV en devint amoureux. Le roi, plein de munificence, lui donna dans la suite l’abbaye ou

plut¤t le prieuré de Saint- Louis de Vernon. Si l’on doit s’en rapporter aux mémoires de Bassompierre,

qui font du reste deux personnages de madame la prieure de Vernon et de la religieuse de Longchamps,

cette nonne reconnut d’une étrange manière la bienveillance de son royal amant.” Mathurin François

Lescure, Les amours de Henri IV [IV. Henrik szerelmei], Paris: Faure, 1864, XXV.



A B S T R A C T

DAMIEN COLAS

QUESTIONING THE FRENCHNESS OF LE COMTE ORY

To talk about the Frenchness of Le comte Ory might sound like provocation. Being

basically a rifacimento of Rossini’s Viaggio, Rossini’s penultimate stage work belongs

to the corpus of Italo- French operas. Yet there are three reasons for looking at

Le comte Ory as an authentic French opera. Firstly, in the newly composed parts

of the work, Rossini avoided the traditional features of the closed numbers typical

of the Italian tradition by inserting recitatives inside the numbers and by merging

closed numbers and subsequent recitatives, especially at the end of Act 2. Secondly,

the French lines written by Scribe to fit the already composed music follow poetic

patterns from the Middle Ages, of which the prosodic features were closer to

Italian than Classical French. Last, the very choice of the legend of Ory is typical

of the troubadour style that had been fashionable in Paris since the last decades of

the 18th century, and it turns out that this particular legend was extremely popu-

lar back then, as witnessed by the variety of local variants that were published in

the 19th century.
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