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VAJDA JÁNOS: LEONCE ÉS LÉNA

ÁLARCOK
Georg Büchner a romantikus opera legna-
gyobb mestereinek kortársa volt. Születési
éve megegyezik Verdiével és Wagneréval,
halálakor pedig még élt Meyerbeer és
Rossini is. Büchner műveinek zenei lehető-
ségeit mégsem a XIX., hanem a XX. század
operaszínpada fedezte fel. Balgaság volna azt
hinni, hogy drámáit a zenész kortársak érzé-
ketlensége szorította ki az operaszüzsék (iro-
dalmi szempontból nemritkán erősen meg-
kérdőjelezhető értékű) köréből. A „kortárs"
szó ugyanis Büchner, illetve a kor legjelen-
tősebb német, olasz és francia operaszerző-
inek vonatkozásában csak az évszámok sze-
rint igaz. Mire Wagner és Verdi első nagy
műveiket megírták, a mindössze huszonhá-
rom évet élt drámaíró már évek óta halott
volt, s neve és művészete évtizedeken át
ismeretlen maradt. Emellett szinte bizonyos
az is, hogy a Danton halála vagy a Leonce

és Léna (noha az 1830-as években mindket-
tő megjelent nyomtatásban) dramaturgiai
megoldásai még akkor is túl korán érkeztek
volna, ha e művek eljutnak az irodalmi alap-
anyagok után kutató zeneszerzőkhöz, hiszen
a romantikus opera új irányai - le-számítva a
történelmi nagyoperát - csak a negyvenes
évek végén, még inkább az ötvenes évek
elején bontakoztak ki. Másrészt a
romantikus zenedráma számára Büchner
művei még 1879-ben, az első teljesnek
mondható életműkiadás idején, sem voltak
aktuálisak. Ez a kor más hősöket és más tör-
téneteket keresett, mint amilyenek Büchner
színpadán megjelentek. Úgy is mondhat-
nánk, hogy a romantikus opera szüzséi igazi
mesék voltak, szereplői pedig, akár pozitív,
akár negatív figurákként jelentek meg, igazi
hősökként viselkedtek. A XIX. század a
Violetták, Aidák, Brünhildék, Don Carlosok,
Tannhäuserek, Rigolettók, Faustok, Mefisz-
tók, Rodolfók és Mimik világa volt. A mű-
faj fantasztikus gazdagságát vonultatta fel a
különböző hőstípusoknak, érzelmeknek,
hihető és hihetetlen színpadi szituációknak,
emberi konfliktusoknak, számtalan variá-
cióját a szerelem, a szeretet, a hatalom és a
halál témájának. Végtelen volt az opera-
szerzők fantáziája a humor zenei kivetí-
tésében, a kedves vagy ijesztő figurák meg-
jelenítésében, a helyzetkomikum (olykor
groteszkig eljutó) zenei affektusrendsze-
rében. De - s leginkább ez a magyarázata
annak, hogy Büchner művei csak a XX.
században váltak librettók alapanyagává - az
opera történetének első három évszázadában
ismeretlen az antihősökre épített történet, az
abszurditás, az illúziók (le)rombolása, az
ábrázolás eszköztárából pedig szinte teljesen
hiányzik az irónia és a szatíra zenei
idiómakészlete - tehát mindaz, ami

századunkban nemcsak a színházat, hanem
az operát is „korszerűvé" tette.

Büchner három fennmaradt színpadi mű-
ve közül a Woyzeck (Alban Berg, 1914-21.;
Manfred Gurlitt, 1926.;) és a Danton halála
(Gottfried von Einem, 1947.) után immár a
Leonce és Lénából is opera lett - Vajda
János azonos című háromfelvonásos művét
március 26-án mutatta be a Magyar Állami
Operaház. A kompozíció, mely a zene-
szerző harmadik operája, 1990 óta készült, s
a kortárs zene iránt érdeklődők 1997-ben
már ízelítőt kaphattak belőle, amikor az Őszi
Fesztivál keretében koncertszerű előadásban
elhangzott a teljes első felvonás. Aki nem
volt jelen ezen a hangversenyen, de némileg
jártas a mai magyar zenében, már a premier
előtt is sejthette, hogy milyen zenét fog
hallani, s talán még azt is, milyen zenés
színházat fog látni. Vajda János az 1980-as
évek eleje óta igen tudatosan kialakított s
következetesen alkalmazott stílusban kom-
ponál, amelyet színpadi zenéjében a nem-
zetközi sikereket is elért Mario és a varázs-
ló című opera fémjelez, hangszeres művei
között pedig, az 1980-ban komponált Retrog-

rád szimfónia óta, javarészt oratorikus és
kamaraművei képviselnek. Könnyed felü-
letességgel magát posztmodernnek nevező
korunk zenehallgatója általában „posztmo-
dernnek" nevezi ezt a zeneszerzői stílust, bár
talán a zene az egyetlen művészeti ág,
amelyben a posztmodern jelentését és meg-
nyilvánulási formáit eddig még nemigen
tudták pontosan meghatározni. (Ennek a
kategóriának a zenében talán nincs is igazán
értelme.) Úgy tűnik, Vajda operája lehet
posztmodern abban az értelemben, hogy
zenei alapanyagainak mintáit régebbi ko-
rokból, olykor egy-egy zeneszerző nevével
is meghatározható, különböző stílusokból
veszi, s ezeket a mintákat olyan módon
szerepelteti egymás mellett, hogy - a külön-
böző színpadi helyzeteket egyúttal karakte-
rizálva és magyarázva - kompozícióvá áll-
janak össze. Szerkezetét és dramaturgiáját
tekintve azonban nagyon is hagyományos ez
a mű, sőt, kisebb-nagyobb hangsúlybeli és
értelmezési eltérésektől eltekintve a zene
szinte pontosan követi a színdarab menetét,
ábrázol és kifejez, tradicionális módon
bánik az idővel, azaz a cselekmény szerint
vezeti a hallgató figyelmét. Felismerhetőek
benne a recitativo és a zárt szám jellegű
egységek (dal, cavatina, ária, duett, kisebb
és nagyobb együttesek), melyeknek zenei
formái az évszázadok óta alkalmazott sé-
mák, hangnembeli és harmóniai törvény-
szerűségek szerint alakulnak. A Leonce és
Léna tehát opera a szó XVIII-XIX. századi
jelentése és hagyományai szerint, valahogy

úgy, mintha - eltekintve a különböző stílu-
sok keverésétől - a zeneszerző visszalépett
volna az időben, s amit nem tett meg egy
Rossini vagy Donizetti: az ő százötven
évvel ezelőtt adekvát műfaji és formai ke-
reteik közé illesztette Büchner vígjátékát.
(Ebben az értelemben talán nem véletlensze-
rűek a gyakran felbukkanó, Rossinira utaló
zenei elemek sem.) Vajda műve arányosan
kialakított, jó stílusérzékkel megkomponált
színházi zene, de nem nevezhető posztmo-
dernnek, mert a benne felhasznált elemek és
hivatkozások nem állnak össze önálló s a
közvetlen színpadi kontextustól független
zenei összefüggésrendszerré - ahogyan az
megtörténik például (a szintén nem „poszt-
modern") Cage kizárólag zenei idézetekből
montírozott Europeráiban vagy akár
Pousseur Votre Faustjában.

Kétségtelen, hogy Vajda operájában a
hagyományos zenei formákat nagymérték-
ben uralják a nyíltan parodisztikus elemek.
Ha a hallgató elég jól ismeri a zenetörténet
Kájonitól Kodályig és Mozarttól Weillig
ívelő korszakait, kiválóan szórakozhat a
zenei tréfákon. Ezeket a gegeket a zeneszerző
háromféleképpen alkalmazza: 1. parodizál,
mint az első felvonás elején a Denevér-
idézettel; 2. illusztrálja a színpadi
helyzeteket, mint a második felvonás Vale-
rio-Nevelőnő veszekedésében a „Komáromi
kisleány..." kezdetű népdallal (a helyzet-
komikumot az erősíti fel, hogy a dallamot a
Nevelőnő „Kelekótya vadbarom..." szöveg-
gel énekli); 3. ironizál, ahogyan az első fel-
vonás királyi jelenetében az Aida bevonu-
lási indulóját (és annak visszafelé játszott
változatát) vagy a harmadik felvonás elején
Beethoven első szimfóniájának fináléjából a
bevezető lassú skálameneteket idézi. A
zenei idézetek és ironikus tréfák nyilvánva-
lóvá teszik, hogy Vajda Leonce és Léna-

olvasata a mű jelentésrétegeiből az iróniát
helyezi előtérbe, a boldogsággal végződő
mesetörténetből a lemondó keserűség érzel-
mi szálait tartja kiemelendőnek. A zenei fel-
dolgozásmód mellett ezt a célt szolgálja
Várady Szabolcs szép és (ami magyar
nyelvű operákban csak keveseknek sikerült
eddig) természetes egyszerűséggel énekel-
hető szövegkönyve is. Ahogyan a rövidí-
tések során javarészt azok az elemek marad-
tak ki, melyek Büchnernél némiképpen tom-
pítják a főhősök lelkének üres boldogtalan-
ságát, úgy a - részben Büchner, részben má-
sok műveiből vett - kisebb-nagyobb betol-
dások is a szereplők sorsát meghatározó
reménytelenség és kikerülhetetlenség motí-
vumait erősítik fel, különösen az utolsó fel-
vonásban. (Valószínűleg nem tévedünk na-
gyot akkor sem, ha az egyszerűen követhető
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zenei formák és a szerelmi jelenetekhez
kapcsolódó dallamok mögül nagymértékű
enerváltságot vélünk kihallani.)

A mű kottájában szereplő színpadi uta-
sítások és szerzői megjegyzések szerint
Vajda János eredeti elképzelése még ennél
is messzebbre ment: valójában az egész
művet groteszk paródiaként fogta fel -
legalábbis színpadi értelemben -, ez azon-
ban végül sem a rendezésből, sem a színészi
játékból, sem a díszletekből nem derült ki
igazán. A kotta ismerete nélkül bárkinek
úgy tűnhetett, hogy realista színházat lát,
amely a történet és a zene minden elemét
megjeleníti, ráadásul az omladozó oszlop-
fők és a királyi gazdagság együttes
látványának eklektikájával szándé-
koltan porossá szürkíti a történetet.
Pedig valószínűleg éppen Fehér
György rendező és a színpadi látvány
avathatta volna meghökken-tővé,
többértelművé - azaz valóban
posztmodernné - ezt a feldolgozást,
erősíthette, sziporkázóvá varázsol-
hatta volna a parodisztikus motí-
vumokat. Csak három példa: a kotta
szerint az első felvonás első jele-
netében Leonce egy rózsaszín mű-
márvány padon heverészik, az ehhez
kapcsolódó zene pedig a ma-
dárcsicsergés utánzásával valósággal
egy Walt Disney-film (konkrétan a

Hófehérke kertjelenete) remi-
niszcenciáinak hangján szólal meg. A
színpadon ez idő alatt egy rózsa-
színnek nemigen látszó, de márványt
utánzó padon sötét háttér előtt énekelt
a főhős, s ez ahelyett, hogy mellbe
vágná, valójában elbizonytalanítja a
nézőt, s erősen leszűkíti az
asszociációs irányokat.

Még sajnálatosabbak a második
felvonás színpadának kihagyott
lehetőségei. A kotta világosan jelzi,
hogy itt irreális világnak kell meg-
elevenednie: az üveghegyet kell lát-
nunk (fűvel, fákkal, virágokkal),
melyet a zsinórpadlásról úgy moz-
gatnak, hogy emelkedése és
süllyedése a két oldalán elhelyezkedő
két-két szereplő mozgásának (a hegy

megmászásának) illúzióját keltse. A
súlyos vörös drapéria azonban
mindenre utal, csak üveg-
hegyre nem, s inkább a Trisztán második
felvonásában lett volna a helye, mint itt.
Nincs igazán megoldva a harmadik felvonás
vége sem: a hirtelen hangulatváltás érzékel-
tetése leragad a zenei karakterek megvál-
tozásának illusztrálásánál, holott a záró
vaudeville-tabló a látottnál valószínűleg
merészebb szcenikai megoldásokat is kínált
volna.

Hasonló a helyzet a színészi játékkal is.
Kifejezetten előnyére vált volna az előadás-
nak, ha a főszereplők a megszokott operai
mozgásoknál és gesztusoknál élénkebb
eszközöket is alkalmaznak, bár nyilván-
valóan nem lehet számon kérni rajtuk egy
posztmodern mozgásszínház teljes kellék-
tárát. A március 28-i és az április 11-i elő-
adás tanúsága szerint legerőteljesebb ki-
sugárzása a Lénát megformáló Kertesi

Ingridnek van, de Fekete Attila Leonce-a is
sokat gazdagodhat még a színpadi rutinnal.
Legkevésbé Ambrus Ákos játéka tűnt meg-
győzőnek, igaz, Valerio szerepe kívánja a
legsokoldalúbb színészi felkészültséget. Az
énekszólam buffo jellegének kibontása e
figura megjelenítésekor önmagában nem
elég, Valerio ugyanis nem Papageno, de
nem is Mefisztó. A főhős „másik énje" ő,
akinek feladatai vannak az események ala-
kításában, mégis kívül marad az igazi konf-
liktusokon, s ez az „érinthetetlenség"
legalább olyan fontos összetevője egyénisé-
gének, mint a vidámság és talpraesettség.
Valerio figurája az énekesteljesítmény

tekintetében is halványabbnak bizonyult,
különösen az április 11-i előadáson.

Leonce és Léna énekszólamai kényes, de
hálás és látványos feladatok. Kertesi Ingrid
tiszteletre méltó hajlékonysággal oldotta
meg bánatos-szép dallamait, Fekete Attila
pedig ígéretes intelligenciával és hangi
adottságokkal énekelte a Rossini és Verdi
tenor szólamainak minden nehézségét felvo-
nultató szerepét. Rosetta szólama - Léná-
éval ellentétben - nehéz, de hálátlan, mint
ahogyan maga a szerep és a figura is.
Meláth Andreát hangjának biztonsága segí-
tette át a színészi megformálás erőtlensé-
gein. Az Operaház zenekara és énekkara
tisztes, de nem túlságosan átütő teljesít-
ményt nyújtott. A március 28-án Török
Géza irányításával megszólaltatott előadás
volt a pontosabb és fegyelmezettebb, az

április 11-i, Kovács László által dirigált vál-
tozat a felszabadultabb és fantáziadúsabb,
igaz, itt a nagyobb együttesek bizonytala-
nabbul hangzottak fel, a harmadik felvonás
„izgatott" kórusjelenete pedig csúnyán szét
is csúszott.

Visszatérve a zenével kapcsolatban ko-
rábban megfogalmazott gondolatokhoz,
bizonyos, hogy aki meghallgatja Vajda
János operáját, egy másik, anakronisztikus
zenei világba lép át. Ez a világ erősen kö-
tődik a klasszikus operai tradíciókhoz - a
tonális összefüggésekhez, az első hallásra is
biztosan megérthető zenei formákhoz, a
fülbemászó dallamokhoz, a tematikus ke-

reszthivatkozásokhoz, a bel cantó-
hoz s az operát olyannak mutat-ja,
amilyen évszázadokon át volt: a
polgári kultúra legigényesebb szó-
rakoztató műfajának. Felmerül mégis
a kérdés: azt jelenti-e számunk-ra ma
Büchner Leonce és Lénája, ami
Vajda színpadán megjelenik belőle?
Nem olyan zenei panoptikumról
van-e szó itt, melynek báb-figurái
már régóta mozdulatlanok, s csak
arra az időre kelnek életre, amíg szól
a zenekar? S ha valóban át akarjuk
élni e furcsa vígjáték mai világunkra
is érvényes lényegét, inkább
olvassuk el, vagy nézzük meg
színházban? Esetleg hallgassuk-
nézzük naivan, „egy az egy-ben",
azaz keressük benne ugyan-azt, amit
A varázsfuvola nézőinek legnagyobb
része: a meseoperát? Ha így lenne:
nem él-e vissza akkor a zeneszerző
saját mesterségbeli tudásával és a mi
hallgatói kényelmességünkkel (és
szórakozási vágyunkkal), amikor
Rossini, Verdi, Beethoven, Kodály,
Mozart, Kurt Weill, Sztravinszkij,
Strauss és mások zenei idiómái
mögé hátrál? Vajda operai
panoptikumában ugyanis -
hasonlóan a Leonce és Léna
harmadik felvonásához - minden
főszereplő álarcban van, a
zeneszerzőt is beleértve, s nemigen
derül ki, milyen is az ő igazi (zenei)
arculata, milyen lenne, lehetne az ő
igazi zenéje.

S Z I T H A T Ü N D E

Vajda János: Leonce és Léna
(Magyar Állami Operaház)
Szöveg: (Lator László fordításának fel-
használásával) Várady Szabolcs. Drama-
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Györgyi. Karigazgató: Katona Anikó.
Vezényel: Török Géza. Rendező: Fehér
György.
Szereplők: Szüle Tamás, Fekete Attila,
Kertesi Ingrid, Ambrus Ákos, Wiedemann
Bernadett, Meláth Andrea, Gerdesits
Ferenc, Kállay Gábor, Pataki Antal.

Kertesi Ingrid (Léna) és Fekete Attila (Leonce)
(Mezey Béla felvétele)


