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Szabó Ferenc: Légy
jó mindhalálig

Bemutató az Erkel Színházban

Móricz Zsigmond - Szabó Ferenc; két
elsőoperás szerző üzen a sírból. Hogy
szeretett volna Móricz operalibrettót ír-ni!
Nekirugaszkodott kétszer is. Töredékben
maradt Dózsa-drámája a 20-as évek
elején, az Odüsszeusz visszatérése az évtized
második felében Kodályt keres-te: a
zeneszerzőt, aki az író alkotótársa volt
1917-ben, a Pacsirtaszó bemutatóján, s a
30-as évek elején, a Murányi kaland
premierjén. 1937-ben Kodályt színpadi
munka terve foglalkoztatta ismét.
Gyanítom csupán, hogy e megvalósulatlan
terv szövegírója is Móricz lehetett.
Móricz-opera végül is mindmáig nem
született, vagy legalábbis nem került
közönség elé. Várnai Péter kiváló
operalexikonjában (Zeneműkiadó, 1975)
nincs címszava az írónak.

A levert Tanácsköztársaság után - be-
szédesen szól erről a drámatöredék - a
forradalom sorsát írta volna meg Móricz
Zsigmond operaszínpadra. Tán jobb is,
hogy Kodállyal közös vállalkozása meg-
feneklett. Amit operájával mondhatott
volna el, azt Kodály - akit a fehérterror
éppúgy meghurcolt, akárcsak az írót - a
Psalmus Hungaricusban kiáltotta világgá.
Kérdés, vajon a lírai-epikus tartású Ko-
dály zenedrámát írt volna-e. S még na-
gyobb kérdés, hogy az operalátogató úri
közép- és felsőosztályoknak kellett volna-
e Poldini Ede édeskés dzsentri-szirupban
úszó Farsangi lakodalma (1924-1944 között
több mint 140 előadás!!) helyett opera a
forradalomról.

Dózsát nem lehetett megírni akkor, de a
Légy jó mindhaláligot, ezt a nem kevésbé
forradalmi regényt, Romhányi József, a
járatos librettista közreműködésével,
operává lehetett formálni a 60-as évek
második felében. S akkor sem bárki ze-
neszerzőnek; Szabó Ferenc forradalmár
hite és szenvedélye fűti emberileg-művé-
szileg magas hőfokúvá az igazmondó re-
gényhez írott muzsikát.

Szabó Ferenc hatvanéves elmúlt már,
amikor első operája kidolgozásához hoz-
zákezdett. Színpadi tapasztalata alig volt,
egyetlen balett - az 1961-ben be-mutatott
Lúdas Matyi (és itt is kísértett Móricz
szelleme!) - aligha tekinthető

elegendő zenedrámai tapasztalatnak. A
zenetörténetben példa nélkül áll, hogy
muzsikus hajlott korban ismerkedjék a
színpaddal. De csupán formálisan igaz,
hogy Szabó Ferenc híján volt drámai
stúdiumoknak. Az ő műhelye a film : a
Lúdas Matyi, a Különös házasság, a Föltá-
madott Cl tenger, a Szakadék és A 39-es dandár
kísérőzenéjének megalkotása. Első három
filmjének zenéje eminensen drámai
alkotásként vonult be hangver-
senytermeinkbe. S ezeknek a műveknek a
jellegzetes karakterei és gesztusai to-
vábbélnek az opera partitúrájában. De a
Légy jó mindhalálig ennél tágabb értelem-
ben is summázása egy gazdag zeneszerzői
életműnek. Egy-egy jellegzetes rész-
letében mintegy visszatér Szabó zené-
jének senki máséval össze nem téveszt-
hető lírai vonulata is.

„Elsősorban a dallamból indulok ki,
mert a realista zene csak dallamos lehet.
A dallam fejezi ki a muzsika legfontosabb
mondanivalóit, az ember alapérzéseit,
örömét, bánatát, kisebb-nagyobb
tragédiáit. A színekkel és az akkordokkal
lehet játszadozni, de ez nem túl fontos" -
így fogalmazta meg a zeneszerző ars
poeticáját, s ezt az elvet Szabó az opera
minden ütemében érvényesíti.

Spontán, őszinte és megragadó dalla-
mosság élteti az operát mindvégig. Szabó
jellegzetes mélosza kel életre a műben. Ez
a dallamvilág a magyar zene s a nép-

zene múltjában gyökerezik, de mi sem áll
távolabb ezektől a melódiáktól, mint a
népi idill. Ha egyik-másik fordulatuk
ismerősen cseng is, ahogyan Szabó el-
rajzolja, megkeseríti a tulajdon melódiáit,
az azt jelzi, hogy a népi, a magyaros in-
díttatás kemény és kérlelhetetlen realiz-
musba torkollik. A sokágú dallamvilág
voltaképp néhány alaptípusra redukál-
ható. Ettől válik a mű opera mivoltában
rendhagyóvá. Építkezése nem kontrasztos,
konokul egyvonalú.

Hogy így van, annak oka és magyará-
zata másfelől az is, hogy Szabó Ferenc
alkotása valójában egyszereplős színpadi
mű: Nyilas Misi alakjára felépített mo-
nodráma. Mindaz, ami a partitúrában és a
színpadon végbemegy - lett légyen kolorit
vagy társadalomrajz, filmszerűen fel-
villantott karakter (Doroghy), vagy ap-
rólékosabban megrajzolt emberarc (Pó-
salaky úr) - voltaképp csakis a főhős sorsa
szemszögéből fontos és érdekes. De ezek
a karakterek a zenedráma szem-pontjából
mind lényegesek és színpadra termettek, a
miliőábrázolás és atmoszférateremtés
remekei. A korzójelenet lé-ha tánczenéje,
a dzsentrivilág légkörét teremti meg
zeneileg azzal az intenzitással, amellyel
Gellért Endre adott teljes társadalomrajzot
és atmoszférát az általa rendezett Úri muri
első felvonásában. A második felvonást
indítja ez a jelenet; logikus és érzelmileg
hiteles ellenpontja a
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harmadik felvonást indító pályaudvari
tömegjelenet, ahol megszólal „a nép, az is-
tenadta nép". Szabó hangján, Muszorgsz-
kij dramaturgiájával. „Idegen" anyag
szólal meg itt: az 1948-ban írt József
Attila-kórus, a Lopók között, de valójában
idegennek nem érezzük semmiképp. S ez
a két jelenet nemcsak önmagában
jelentékeny, hiszen a korzón lopja el
Török János Nyilas Misitől a sorsdöntő
lutri-reskontót, amelyet hősünk a pálya-
udvaron próbál visszaszerezni.

Nem véletlenül említem Muszorgszkijt.
Hatása nemcsak a kórus „bevágása-kor"
érvényesül. Szabó dallamán a Borisz
Godunov elevenedik meg, amikor Nyilas
Misi Pósalaky úrnak felolvas. Nem
anyagában, hanem hatásában emlékeztet a
Boriszra a darabot indító, naivan bol-
dognak látszó kollégiumi jelenet, amely
hirtelen elborul, bár látszólag zenéjében
könnyed, amikor a kollégiumi társak fel-
falják Nyilas Misi csomagját.

Szabó zenei realizmusa nyilvánvalóan
kapcsolódik a múlt század forradalmi re-
alizmusához, de a XX. század kritikai
realizmusához is! Jól megválasztott he-
lyeken a szövegtelen zene formái - pél-
dául: fúga jelennek meg, akár mutatis
mutandis Alban Berg Wozzeckjében.

A zenei-társadalmi környezet rendkívül
fontos ebben az operában. A leglénye-
gesebb azonban a főhős ábrázolása. Két
csodálatosan szép áriát írt Szabó Ferenc
Nyilas Misinek. Az első felvonásban lírait,
édesanyja levelét olvassa fennhangon, s itt
szólal meg a darab főmotívuma, amely oly
sok alakban tér vissza: a „légy jó
mindhalálig" dallam. A harmadik felvonás
karcerjelenetében egy ízig-vérig drámai
ária mintegy válaszol a lírikus
megnyilvánulásra. A második és harmadik
felvonás egy-egy tömegjelenetével
dramaturgiailag tehát egy-egy éppoly
hatásos magánjelenet tart egyen-súlyt.
Más vonatkozásban ugyanilyen finom
kapcsolat fűzi össze az indítás di-
ákkörnyezetének és a zárókép tanári bí-
rósági jelenetének intonációit, zenei
anyagát.

A recenzens nem kerülheti meg a kér-
dést: mennyire új ez a muzsika? A kér-
désnek többféle jelentése lehetséges, for-
mai is, tartalmi is. Az avantgardistaként
indult zeneszerző, akit a munkásmozga-
lom nevelt forradalmár művésszé, utolsó
alkotókorszakában is elegendő erőt érzett
magában ahhoz, hogy a tulajdon hangját
őrizze meg és fejlessze tovább, s divatok
csábításának ne engedjen. Technikai
értelemben, eszközeit tekintve,

Szabó operája a mai, legújabb és oly
gyorsan változó „stílekhez" nem kap-
csolódik. Ez azonban nem értékmérő
kritérium. Tartalmilag nagyon is új Szabó
Ferenc operája, színpadi hitvallás a
forradalomért. Bármily kétes értékű is a
jóslás, gyanítom, hogy e művel századunk
magyar nemzeti operája született meg.

De nem könnyen. Az eredeti kéziratot
nem ismerem, csupán a hangzó végered-
ményt. De tudom, hogy a Légy jó mind-
halálig soha operaszínpadig el nem jut, ha
Szabó Ferenc tanítványa, Borgulya And-
rás nem vállalkozik a csonka zongoraki-
vonat kiegészítésére, meghangszerelésé-re
s - az előadás létrehozóival, Kórodi
András karmesterrel és Mikó András fő-
rendezővel összhangban - komoly és
felelős zenedramaturgiai munkára.

Borgulya András az alkotótárs rend-
kívül nehéz szerepére vállalkozott. Amit
tett, példa nélkül áll a zenetörténetben.
Oly tökéletesen átélte Szabó Ferenc stí-
lusát, annyira alaposan elsajátította a
zeneszerző kompozitorikus jellegzetes-
ségeit, hogy ha nem tudnánk, a hallottak
alapján teljesen Szabó munkájának vél-
hetnők az operát. A Borgulya által meg-írt
kihallgatási jelenet zenéje nyelvében,
stílusában, gesztusaiban tökéletesen il-
leszkedik a Szabó hagyatékában fenn-
maradt jelenetekhez. Hangszerelése pedig
oly jellegzetesen alkalmazza a halott
mester zenekari fordulatait, hogy az általa
létrehozott zenekari hangzás a Szabóétól
meg sem különböztethető. A re-
konstrukciót Borgulya hittel a mű s ke-
gyelettel alkotója iránt hajtotta végre.
Munkája azonban távolról sem volt
mechanikus, hisz a mű színpadra állítá-
sakor igen sok rövidítés vált szükségessé,
s a vágások nyomán támadt hézagokat
neki kellett zeneileg kitöltenie, elvarrnia.

Karmester és rendező együttműködé-
séből minden szempontból kiváló előadás
született. Kórodi András, aki Szabó Fe-
renc stílusát valamennyi magyar karmes-
ter közül a legjobban ismeri, szuverén ura a
partitúrának. Felszabadultan bontja ki a
zenekar deklamatív szólamait, fegyel-
mezett határozottsággal a zárt zenekari
formákat, s tökéletes kapcsolatot teremt a
színpad és a zenekari árok között. A zenei
megvalósítás legfőbb értéke azonban,
hogy mélyen és átélten poétikus. Meg kell
említeni a Nagy Ferenc által példásan
betanított kórus kiváló teljesítményét.

Mikó András rendezése igazi életet

visz Makai Péter díszletei, Tordai Hajnal
jelmezei közé. Sodrása, lendülete van
színpadának. Megoldásai zeneiek, a műből
fakadnak. Játékmesterként is kiválót
nyújtott, a szereplők mozgásáról le-
faragott minden operás manírt.

Megannyi telitalálat a szereposztás.
Nyilas Misi szerepében - milyen nehéz
szerep! - Kalmár Magda énekben-játékban
egyaránt nagyszerű. Jóformán mind-végig
színpadon van, de hanggal is, szug-
gesztivitással is győzi a nagy feladatot. A
kamaszos báj és gyermeki naivitás
variációit kelti életre, s megrendítő tisz-
tasággal járja meg a Nyilas Misit hőssé
érlelő kálváriát. Mellette Melis György
mozdulatlan-súlyos Pósalaky ura az elő-
adás másik nagy élménye. (Melisről és
szerepformálásáról nálam hivatottabb
elemző számol be e helyütt.) A teljes első
szereposztást (a másodikat nem láttam)
jelzők kegyes díszében nem sorolom fel.
Minden közreműködő egy-egy darabka
életet, egy-egy eleven karaktert állít
színpadra, mintegy művészi keretéül
Nyilas Misi meghurcoltatásának.

E sorok írója nem a bemutatót, hanem a
mű harmadik előadását látta. Az előadás
végén kirobbant hatalmas taps, a nem
meghívott, hanem bérlő közönség ovációja
igazolta az operát és életre keltőit.
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