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M a n o n L e s c a u t

Vannak operák, amelyeket akkor is egészen jól
elő lehet adni, ha a vezető szerepekre rendelke-
zésre álló művészek csak hozzávetőlegesen fe-
lelnek meg a kívánalmaknak. Elég, ha tűrhetően
eléneklik a szólamot, színészileg nem suták, és
alkatuk elfogadható.

Létezik azonban a műveknek egy másik cso-
portja, melyeket megfelelő főszereplők nélkül
előadni értelmetlen. Ezek közé tartozik Puccini
Manon Lescaut-ja. A darab két ember személyi-
ségére épül, a zenei anyag terhei aránytalanul az
ő vállaikra nehezednek, s az opera legfőbb érté-
keinek túlnyomórészt ők ketten a letéteményesei.
Vajon hányan tudnák elfütyülni Lescaut hadnagy
amúgy takaros áriáját? Vagy ki emlékszik arra,
hogy a budapesti Operaház 60-as évekbeli nagy
előadásában ki énekelte Géronte szerepét? (Pe-
dig nem volt akárki: Maleczky Oszkár.) Mindenki
Házy Erzsébetet és llosfalvy Róbertet említi, s
talán azt se sokan tudják, hogy a másik szerep-
osztás Moldován Stefánia és Simándy József
volt. A Manon oly mértékig a szerelmespárra
épül, hogy ha nem áll rendelkezésre evidens
Manon és Des Grieux, nem lehet mit kezdeni
vele. Érdemes egy kis statisztikát készíteni: ket-
ten összesen hat áriát énekelnek a hétből, két
duettjük van, s az utolsó felvonásra csak ketten
maradnak a színpadon.

A Szegedi Nemzeti Színház januári Manon-
premierje kapcsán Dunaújváros jutott eszembe.
Régi földrajztankönyvem a vaskohászat idetele-
pítésének tényezőjeként a főváros közelségét és
a Duna vízi útját jelölte meg. Ez igaz, csak épp
vasérc, szén és mészkő nem található a közelben.
A szegedi „Manon-telepítő tényezők" is hasonló-
ak: van zenekar, operatársulat és hagyomány. E
kevesebbet játszott Puccini-remekműnek a vá-
rosban 1958 óta ez a negyedik bemutatója. Vaszy
Viktor kedvenc darabja és egyik legjobb ve-
zénylése volt. A jelenlegi zeneigazgató, Pál
Tamás szintén nagyon szereti és szívesen diri-
gálja ezt az operát. A mostani előadásból két
dolog hiányzott leginkább: Manon és Des
Grieux. Hallhattunk jó és gyengébb énekeseket,
de igazi főhőst egyet se. Illetve egyet azért
majd-nem.

B. Nagy János a premiert betegsége miatt
képtelen volt végigénekelni. Később, egyetlen
előadáson, szintén betegséggel küszködve, vé-
gigénekelte ugyan a szerepet, de félgőzzel. Nagy
kár, hogy nem hallhattuk százszázalékosan. Mert
még abból a takarékos interpretációból is nyil-
vánvaló volt, hogy B. Nagy jó állapotában igazi
Des Grieux. Micsoda szenvedély, milyen érzéki
frazírozás! Tenorja magvas, fényes, koncentrált,
Magyarországon egyedüli, össze érhetetlen
minőségű. Az ő előadásában nyilván aló, hogy
Des Grieux nem sajnálatos félreértések vagy a
sanyarú körülmények áldozata, hanem sorshor-
dozó figura. Ez a sorsszerűség csak akkor
érthető, ha a szólam B. Nagyéhoz hasonló ko-
moly, drámai tenor hangon szólal me . A máso-
dik felvonásban a lovag szenvedélyes és kétség-
beesett áriát énekel arról, hogy Manon mindig
elárulja. Egy ilyen szóló lírai, a fiatal ágat idéző
tónusban nyavalygás marad, egy kamasz fiú pa-
naszkodása, aki nem érti a világot, és „nagyok"
állandóan megbántják. Pedig a darab épp arról
szól, hogy Des Grieux a találkozástól, a szere-
lemtől felnőtté érik, Manon pedig nem. Az ária a
darab legfontosabb problémáját exponálja: két
ember végzetesen egymáshoz tartozik, ám tartós
kapcsolatuk mégis lehetetlen. Des Grieux pedig
már itt, a darab felénél megérti a helyzet tragiku-
mát: amit annyira szeret a lányban, épp az teszi
lehetetlenné szerelmük közös életté válását. Ilyen
felismerésre csak felnőtt férfi juthat gyermek-
ember soha. Daróczi Tamás szép, lírai tenorja a
darab elején meggyőző: a naiv fiatalembert pon-
tosan idézi föl, ám a szerelmes férfi ár megha-
ladja erejét. Tanulságos, hogy már a második
szólóban s a „Donna non vidi mai" kezdetű áriá-
ban kevés az átütőereje. Ezt a lova ot nagyon
lehet sajnálni azért, amibe belekeveredett, az
énekest pedig tisztelni, hogy milyen intelligensen
gyűrkőzik a túlságosan súlyos szólammal. Egy-
egy nekivaló frázis, áriarészlet szépen szólal
meg, ám az ő Des Grieux-je leegyszerűsíti a
darab problematikáját, hisz nem aktív résztve-
vője, inkább elszenvedője az eseményeknek.

Kovács Eva minden fizikai paraméterrel ren-
delkezik a szerephez. Hangjában me van a fiatal
lány hamvas bája, de az utolsó felvonásban a
halálfélelmet is képes érzékeltetni. dinamikai
skála „forte" vége ugyan legtöbbször hangjának

túlfeszítésére készteti, ez a szoprán összességé-
ben mégis ideálisnak mondható a szólamra. Rá-
adásul Kovács csinos, fiatal nő, aki a színpadon
otthonosan mozog. Szépsége azonban inkább
hűvösnek, alkata túlzottan racionálisnak tűnik. A
romlottság csábereje, a felelőtlenség varázsa hi-
ányzik belőle. A férfi publikum gyönyörködik
benne a színpadon, de nem támad ingere, hogy
előadás után megvárja a művészbejárónál. Pedig
Manonnak két lényeges tulajdonsága van. Az
első női vonzereje. Gondoljuk csak meg: amikor
megjelenik a fogadóban, a két idegen férfi, aki
meglátja, rögvest beleszeret. Géronte azonnal
feleségül akarja venni, Des Grieux pedig haladék-
talanul megszökteti. Mi ez, ha nem ellenállhatat-
lan vonzerő? A másik tulajdonságot nehezebb
körülírni. Manon szimbolikusan és erősen föl-
nagyítva képviseli a nők egyik legtipikusabb és a
férfiak számára legbosszantóbb tulajdonságát.
Nevezetesen azt, hogy nem gondolnak bele a
következményekbe, a szituációkat nem
racionálisan, hanem érzékileg értékelik. Ami jó,
azt megteszik, de a következményeivel nem
számolnak. Ebből a szempontból az összes nő
gyerekes. Manon még a legnagyobb reményte-
lenségben, az utolsó felvonásbeli sivatagban is
igyekszik a lehető legkényelmesebben „beren-
dezkedni". A szegedi előadás megragadó pil-
lanata, amikor kibomlik a lány egyetlen kis
batyuja, s abból báli ruhája kerül elő mint a
sivatagi vándorlás legfontosabb kelléke. Eb-ben
a felvonásban az a megrázó, hogy ez a
könnyelmű lány végül is kénytelen szembenézni
a realitásokkal.

Nemigen szeretem a Puccini-operák utolsó
felvonásait. Az operaműfajban - a buffát kivéve -
a vég mindig a halállal való szembesülés pillana-
ta, Puccini pedig rosszul tűri ezt a tekintetet.
Verdi halálba induló vagy haldokló hősei mindig a
megbékélés hangján szólalnak meg, a zenében a
kiengesztelődés szól. A halál lezárást jelent,
nyugalmat sugároz, földön túli életet, esetleg
föltámadást sejtet. Puccini ezzel szemben nem
tud megbékélni a halállal. Figurái minden alka-
lommal szenvedélyesen tiltakoznak ellene, a zene
nem a halál elfogadásáról, hanem az élet
szeretetéről szól. „Már meg kell halnom, bár úgy
vágyom élni!" - énekli Cavaradossi a Toscában;
„Non voglio morrir! - Nem akarok meghalni!" -
mondja Manon.

A felszínen maradnánk azonban, ha a különb-
séget a két szerző lelki alkata közötti eltéréssel
magyaráznánk. Valójában arról van szó, hogy az
általuk megzenésítésre választott történetek tér-
nek el gyökeresen egymástól - dramaturgiai
szempontból. Gilda feláldozza életét szerelmesé-
ért. Aida számárra értelmetlen az élet Radames
nélkül, ezért vele együtt eltemetteti magát a szik-
lasírba. A példák folytathatók, s azt igazolják:
Verdi drámai hőseinek halála sorsszerű, életük-
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ből, egyéniségükből, a darabok erőviszonyaiból
logikusan következik. Úgy gondolom, a Puccini-
figuráknak csak a bukása sorsszerű, haláluk
igazságtalan, eltúlzott, aránytalan büntetés. Ezért
aztán nem is lehet belenyugodni, tiltakozni kell
ellene. S éppen ezért nézőként nehéz elviselni,
jobb hazamenni az utolsó felvonás előtt.

Szegeden azért néha érdemes maradni a finá-
léra. Például ha Farkasréti Mária búcsúzik az
élettől. A fiatal drámai szoprán telt alkatával nem
éppen ideális figurája az első három felvonásnak.
Persze az már nem az ő felelőssége, hogy
kiemelkedően előnytelen jelmezt kapott, és paró-
kája is borzasztóra sikerült. Ezért - no meg rutin
híján - eleinte meglehetősen ügyetlenül is moz-
gott. Hogy mindez művészi probléma, azaz utol-
só felvonásban derült ki. Itt Farkasréti sima fehér
leplet visel, frizurája pedig saját kibontott hosszú,
fekete haja. S lám: egy csapásra természetes
mozdulatokat, kifejező gesztikát láthattunk tőle.
Érdekes, hogy ennek tükörképe énekesi
teljesítménye is. Az első három felvonáshoz

Farkasréti hangja kicsit súlyos, bár problémátla-
nul győzi a szólamot. Drámai szopránjának a
végső, halál ellen tiltakozó ária az igazi terepe.
Ebben a felvonásban éneklése élményszerű, ala-
kítása erőteljes.

Pál Tamás tiszta vonalvezetéssel irányította a
zenekari. Vezénylése a világ jelentősebb opera-
házaiban is megütné a mértéket. Szenzációt
azonban nem keltene. Persze ebben a darabban
a karmester kevesebbet tehet, mint más operák
esetében. Igazi főszereplőkkel ugyanezt a
színvonalat most minden bizonnyal lelkesen
ünnepelném. Igy halkan hozzáteszem: ze-
neigazgatóként nemcsak vezényel, de ő oszt
szerepet is.

Jelenet a Manon Lescaut második felvonásá-
ból (Veréb Simon felvétele)

Don Giovanni

Nem tudom, Debrecenben ki osztotta ki a Don
Giovanni szerepeit, de nem irigyeltem túlságosan
érte. Két jelölt is akad, hisz a darabot Kocsár
Balázs zeneigazgató dirigálta, és Lengyel György,
a színház direktora rendezte. Az eredményből
úgy vélem: a csapat-összeállítás közös bölcses-
ségük eredménye.

A Don Giovanni mind a négy mély férfiszólama
nagyjából ugyanabban a hangfekvésben mozog:
mély baritontól magas basszusig. Mozartnál
általában nincs meg a hangfajoknak és hangszí-
neknek az a szigorú dramaturgiai szerepe, amely
a romantikus olasz operát jellemzi. Hogy mást ne
mondjak: e darab szerelmes-címszerepe nem
tenorra íródott. Ebből több dolog is következik.
Egyrészt, hogy úgy mondjam, „politikai" döntés
kérdése, hogy ki melyiket énekli. Kialakult
előadói hagyomány, hogy Leporellót mély
basszus, a kormányzót ugyancsak súlyosabb
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Váradi Zita (Zerlina), Egri László (Masetto) és
Andrejcsik István (Don Giovanni) a Mozart-
operában (Máthé András felvétele)

basszus, Masettót és a címszerepet viszont ba-
riton énekli. Persze ezt is gyakran felrúgják, ha
például olyan nagy tehetségű és fess basszusok
állnak rendelkezésre, mint Ezio Pinza, Cesare
Siepi, Nikolaj Gyaurov, Ruggero Raimondi vagy
Samuel Ramey. Az azonban aránylag ritkán for-
dul elő - mint most Debrecenben -, hogy Lepo-
rellót baritonra bízzák. Ráadásul fiatalos külsejű
énekesre. Busa Tamás nem néz ki többnek har-
mincöt évesnél, és ezt a színpadi kort saccolja a
néző Masettónak (Egri László) és Don
Giovanninak (Andrejcsik István) is. S a három
hölgy, Anna, Elvira és Zerlina is határozottan
fiatal. Csak egy idősebb szereplője van a darab-
nak: a kormányzó. Ot Tréfás György énekli, aki
vérbeli basszista, s galambősz hajával és szakál-
lával kifejezetten öregember benyomását kelti.

Nem véletlen ez a felosztás.
Megperzseli-e Donna Anna szívét Don

Giovanni hódítása a nyitójelenetben? - kérdezte
egy régebbi előadás rendezője az akkori műsor-
füzetben, de aztán a színpadon elfelejtett vála-
szolni kérdésére. Lengyel György is fölteszi a
kérdést, majd nyomban szenvedélyesen meg is
felel rá: hát persze! Bódi Marianna lobogó, gön-
dör fekete haja, érzékien mély dekoltázsa épp
ellentéte annak az aggszűzes stílnek, amellyel
Donna Annát hagyományosan ábrázolni szokták.
Persze hogy megérinti, később bizonyára enged-
ne is a férfi vágyának. Am eltéveszti tiltakozása
hangerejét, rájuk nyit az apja, ez a vén trotty, aki
nem ért semmit, és fölöslegesen mellre szívja az
egészet. Ebből lesz a párbaj, a gyilkosság. Abból,
hogy a kormányzó egy másik korosztály (a zene
szintjén: másik hangosztály), aki nem érti a fia-
talok dolgát, és bajt okoz, amikor beavatkozik.

Az előadás világossá teszi, hogy ez az egész
ügy nemis olyan fontos senki másnak. A bosszúról
mindenki csak beszél, senki nem veszi komolyan.
Az élők annyira elhanyagolják ezt a bosszantó
vendettaproblémát, hogy szegény megölt
kormányzó kénytelen visszajönni a sírból,
elrendezni a kérdést.

S ha jobban belegondolunk: ki is állhatna
bosszút? A bűnös szolgája, Leporello nyilván
nem. A hölgyek is kiesnek, hisz hogyan harcol-
hatnának egy lovag ellen? Masetto próbálkozik,
de bizony siralmas eredményre jut: őt verik el.
Persze a kor szabályai szerint nevetséges is,
hogy egy paraszt álljon bosszút nemesemberen.
Don Giovanni egyetlen számba jöhető ellenfele
Don Ottavio volna. Ő azonban annyira pipogya,
oly mértékig képtelen bármiféle határozott, férfi-

as cselekvésre, hogy bosszúállóként elképzelni
mulatságos. Minden Don Giovann i-előadáson
felnevetek, amikor hozzávetőleg a második fel-
vonás közepén kijelenti: most már bizonyos,
hogy Don Giovanni ölte meg Donna Anna apját!
Miközben ezt már mindenki más Iegalább egy
felvonással előbb pontosan tudja...

Az előadás díszlettervét festőmű ész jegyzi.
Ezért aztán bizonytalan vagyok, kitől származhat
az ötlet, amely a színpadot szintek e osztja. A
palotarészletek előtt van a földszint, az erkélye-
ken az emelet. Az emelet csak a nemesemberek
osztályrésze. Leporello vagy Masetto oda nem

tévedhet. A forgószínpad különböző oldalai
gyors színváltásokat tesznek lehetővé. Ez az ese-
tek többségében előny. Kifejezetten hátrányos
viszont a temetőképben, amelynek helyszíne így
definiálatlan marad. Itt éppen nem gördülékeny-
ségre, hanem éles cezúrára volna szükség.
Gyenge hatásúra sikerült a zárókép is. Az erede-
tiben Don Giovannit elnyeli a pokol. Debrecen-
ben Andrejcsik István bebújik a vacsoraasztal
alá.

Hogy Andrejcsik milyen a címszerepben, arra
kétféle válasz adható. Egyfelől mint megoldás
egészen jó, másfelől mint Don Giovanni elfogad-
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hatatlan. Egész jó, mert szinte minden adottsága
megvan a szerephez. Az elegáns megjelenés, a
játékkészség, komikum és tragikum iránti érzék,
hajlékony éneklésmód. Hangja viszont fénytelen,
és semmi érzéki varázst nem hordoz. Ha tehát a
szükséges képességek összességét és a mai ma-
gyar baritonmezőnyt nézem, akkor Andrejcsik
egészen jó. Ha viszont a szerep kívánalmait és
hagyományát, akkor nehezen fogadható el. Mo-
zart Don Giovannijának ugyanis nem tulajdonsá-
ga, hanem lényege a szép hang. Az érzéki varázs
hordozója az operában leginkább az érzékien
szép hangszín. Ebből Andrejcsik István semmit
nem képvisel.

Az előadás többi szereplője hangilag, alkatilag
megfelelt feladatának. Az igazi operai ábrázolás-
ra, egy-egy sűrített pillanatra azonban csak
Timothy Bentch volt képes. Az amerikai tenor
különösen Don Ottavio első áriáját emelte termé-
keny pillanattá. Kocsár Balázs unalmasan indí-
totta a darabot. A vészt jósló nyitány elhangzása
után azonban följavult, és jó drámai arányokkal
irányította az együttest.

Mozart operáját nálunk eredetileg Don Juan
címmel játszották, ami a történet spanyolországi
színhelyére utal. Pár éve azonban Don Giovan-

A bolygó Hollandi fontos állomás Wagner
életművében. Átmeneti korszak terméke: a
szerző látszólag megtartja ugyan a régi operai
sémákat (áriák, kórusok, duettek), ugyanakkora
motivikus szerkesztés, a zenei cselekmény
folyamatos, megszakítás nélküli áramlása, a
balladai hangvétel már az új zenedráma felé
mutat. Valószínűleg ez a kettősség is oka
annak, hogy A bolygó Hollandi mind a mai napig
az egyik legnépszerűbb Wagner-opera: a
Wagner-rajongók szinte ki-vétel nélkül
megtalálhatják benne mindazt, ha csírájában is,
ami a mester kiforrottabb műveire jellemző; az
operabarát számára pedig a dallamos, áradó
zene, a még „emberi léptékű" játékidő (két és
negyedóra) teszi „fogyaszthatóvá" az operát.

Maga a téma, az örök időktől fogva bolyongó,
elátkozott hajós mint egy opera lehetséges
főszereplője, egy viharos északi-tengeri utazás

nira keresztelték át, hisz a libretto olasz nyelvű, s
a darabban ezen a néven emlegetik a főhőst. A
debreceni műsorfüzetre az új alá a régi elneve-
zést is rányomtatták, hogy ne maradjanak bi-
zonytalanságban az avatatlanabb nézők sem. Ez
az előadás inkább nekik szól.

Puccini: Manon Lescaut (Szegedi Nemzeti Színház)
Díszletjelmez: Csík György. Karigazgató: Gyüdi Sán-
dor. Koreográfus: Pethő László. Vezényel: Pál Tamás,
Aczél Ervin, Koczka Ferenc. Rendező: Angyal Mária.
Szereplők: Vajda Júlia, Kovács Eva, Farkasréti Mária,
Andrejcsik István, Kelemen Zoltán, B. Nagy János,
Daróczi Tamás, Agim Hushi, Altorjay Tamás, Pálérdi
András, Lőrincz Zoltán, M. Kontz Gábor, Piskolti Lász-
ló, Rácz Imre, Szonda Éva, Tóth Judit, Gyimesi Kálmán,
Kovács Hegedűs István, Vághelyi Gábor, Bakó Antal,
Gyuris Imre, Rácz István, Szakály Péter.

Mozart: Don Giovanni (Csokonai Színház, Debrecen)
Látvány: Kádár János Miklós. Szcenikus: Túri Erzsébet.
Jelmez: Libor Katalin. Koreográfus: Nagy György.
Kar-igazgató: Gulyás Lajos. Vezényel: Kocsár
Balázs és Hamar Zsolt. Rendező: Lengyel
György.
Szereplők: Andrejcsik István, Massányi Viktor, Bódi
Marianna, Papp Vilhelmina, Bellai Eszter, Timothy
Bentch, Böjte Sándor, Tréfás György, Sudár Gyöngyvér,
Mohos Nagy Eva, Busa Tamás, Ürmössy Imre, Egri
László, Váradi Zita, Keszei Borbála.

során fogalmazódott meg Wagnerben; a tombo-
ló vihar elől az ő vitorlása is éppúgy egy norvégiai
fjordban keresett menedéket, mint a színpadon
Dalandé. A szövegkönyv megalkotása során
több forrásból dolgozott (Heine-balladák, Hauff
kísértethajója), és szokásához híven meglehe-
tősen szabadon kezelte a rendelkezésére álló
anyagot. Wagner megfogalmazásában a nyugta-
lan lelkű, megpihenésre képtelen, számkivetett
vándor legendája (variáció Odüsszeusz vagy a
bolygó zsidó témájára), a Lohengrinhez hason-
lóan, elsősorban a férfi-nő kapcsolat drámája
lett. Megőrizte a történethez illő balladai tömör-
séget és homályt (sosem tudjuk meg például,
miért ítéltetett a Hollandi szüntelen bolyongás-
ra), a csodás-misztikus elemeket, mint a kísér-
tethajó láthatatlan legénysége, a lángba boruló
tenger, de elsősorban Senta és a Hollandi érzé-
seire, lelkiállapotára, egymáshoz való viszonyára
koncentrál.

Ahogy a Lohengrinben a feltétel nélküli biza-
lom, itt a feltétel nélküli hűség a legfontosabb
elvárás, amelynek Sentának meg kell felelnie, s
Elzával ellentétben ő méltónak bizonyul a vállalt
feladathoz: a férfi tragikus tévedése ellenére,
élete árán is kitart a Hollandi jelentette eszmény-
hez. Ebben a történetben ugyanis, különös mó-
don, a férfi az, aki elköveti azt a bizonyos vétsé-
get, amely lehetetlenné teszi további kapcsolatu-
kat, nem bízik eléggé Sentában, s a látszatot
azonnal valóságnak fogadja el. (Igaz, a Hollandi
igazi férfiönzéssel nem valódi kapcsolatot keres
a lányban, csak és kizárólag a megváltás le-
hetőségét, reményét, Senta pedig pontosan
ennek a szerepnek a betöltésére vár, olykor
szinte ijesztő megszállottsággal.) Mintha a maga
szerencsétlen házasságában vergődő zeneszerző
a földi létben nem sok lehetőséget adna férfi és nő
kölcsönös szerelemre épülő, teljességre törekvő
kapcsolatának: operáiban az első percekben
örök időre szólónak hitt egymásra találás rendre
illúziónak, lehetetlennek bizonyul, s legfeljebb a
síron túl valósulhat meg. Kerényi Miklós Gábor,
az új operaházi változat rendezője igyekszik a
lélektani vonulatot kiemelni, anélkül, hogy szer-
tefoszlatná a mű lényegét jelentő misztikus-bal-
ladai atmoszférát, hiszen ebben a történetben
pszichológia és mese megbonthatatlan egységet
alkot.

Kerényi már a nyitány elhangzásakor sejtel-
mes hangulatú, szimbolikus képi világot varázsol
a színpadra. Az operanyitány szcenikai meg-
fogalmazása kezdettől fogva problematikus
kérdés: a zenetörténészek, -esztéták általában
ellenzik ezt a megoldást, mivel elvonja a
figyelmet a zenei történésekről, és a látványra
koncentrál. En úgy gondolom, az opera-előadás
egészével szemben felhozható ez a kifogás,
hiszen a néző figyelme rendszerint megoszlik a
színpadi látvány és az elhangzó zene között, s
ez az össze-tettebb élmény nyilvánvalóan
különbözik attól, amit, mondjuk, lemezhallgatás
során élünk át. De az opera-előadás elsődleges
célja mégis egy, a zenével ekvivalens színpadi
valóság kialakítása - s ennek egyáltalán nem
mond ellent, ha az opera szerves részének
tekintett nyitányt „belekomponálják" az
előadásba; abban az esetben természetesen, ha
az nem puszta illusztráció, hanem az előadás
eszmei-gondolati konstrukciójába pontosan
illeszkedő elem. Kerényinél ez a helyzet: a
nyitány finoman, álomszerű fények-kel
megvilágított tablósorozata a történet sajátos
sűrítménye, két ellentétes pólusának bemutatá-
sára szolgál, egyrészt a holland festők zsánerké-
peit idéző csoportozatokkal (ők jelentik Senta
hátterét, azt a nagyon is földi környezetet, amely-
ben ez a rajongó, álmodozó lány él), másrészt a
Hollandi motívumának zenei megjelenésekor a
kékes fényt árasztó magányos férfialak borzon-
gató látványával.
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