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Mi is tulajdonképpen a forradalmi
opera? Kínai specialitásról van-e szó
csupán, vagy szélesebb földrajzi körben is
elterjedt? Egyáltalán: hogy fest a for-
radalmi opera a maga eleven valóságában
a színpadon? Erről legfeljebb azoknak
lehetett halvány emlékük, akik látták a
pekingi társulat vendégjátékát, A fehérhajú
leány című forradalmi operát, az ötvenes
évek elején Budapesten.

Tavaly egy IBUSZ-társasutazás
résztvevőjeként Koreában jártam. A prog-
ramban örömmel fedeztem fel a phenjani
Operaház kínálatát: A t en ger lánya című
forradalmi operát. A látottak-hallottak
alapján vállalkozom az élmény-
beszámolóra, kiegészítve néhány érte-
süléssel, illetve a külföldieknek készült
képeslapok illusztrációival.

Mindenekelőtt: a forradalmi opera
Koreában, akárcsak Kínában, nem egy-
szerűen közkedvelt, hanem privilegizált
műfaj, az Operaház műsorrendjét szinte
kizárólagosan uralja, agitatív műfajként.
Egyértelműen sugározza a nevelési esz-
ményeket mind a hazafiság, mind a családi
erkölcs vonatkozásában. Ráadásul a
„nevelési célt" a zene erős érzelmi
hatásával közelíti meg. És nem mellékes a
látványosság sem: az élet köznapi tényei a
színpadon a szemkápráztató
gyönyörködtetés régiójába emelődnek.

De ez a megfogalmazás talán túl som-
más. Igyekszem a képet finomítani.

A forradalmi operák témája kötött: a
mesét Korea jelenkori történelmének
nagy sorsfordulójából, a japán megszállók
elleni küzdelem, illetve a kettészakított
ország újraegyesítéséért folytatott harc
eseményeiből kell merítenie. A konfliktus
sémája is adott: a betolakodók szétzilálják
a legtermészetesebb emberi közösséget: a
családot. A darab mindig ott kezdődik,
hogy szétszakadnak a családi kötelékek, a
háború forgószele elragadja a testvért a
testvértől, gyermeket szüleitől, majd a
több cselekményszálú bonyodalomban
nyomon követhetjük kinek-kinek egyéni
sorsát, helytállását, amely a forradalmi
hadsereggel való találkozásban kulminál,
hogy a végki-

fejletben, a győzelem napján újra egy-
másra találjanak a már elveszettnek hitt
családtagok.

A meseszövés kanonizáltságára mi sem
jellemzőbb, mint hogy a privát érzelmek
közül csak a családiak ábrázolhatók, a
házasságon kívüli szerelem - például
fiatalok esetében - már nem ildomos.

A cselekmény egyöntetűsége természe-
tesen megmutatkozik a szituációk szte-
reotípiájában is. Állandóan visszatérő
helyzetek: a válás, vágyódás a távoliak
iránt, az átélt szenvedések felpanaszolása,
a háttérközösség (a falu vagy a bajtársak)
vigasza, biztatása, a háborús epizódok,
leszámolás az árulókkal, el-lenséggel stb.
Fontos szerepe van a konfliktus
csúcspontján az álomjelenetnek: a főhős a
legszorongatottabb helyzetben többnyire
börtönben - valami-féle
álomparadicsomba képzeli magát,
szerettei oldalán, és innen merít hitet a to-
vábbi megpróbáltatásokhoz.

Zenedramaturgiailag az efféle szituációk
az ún. helyzetdaloknak kedveznek, és
valóban, ez is az uralkodó mű-forma,
kiegészülve bizonyos általános
helyzetdalokkal (például bölcsődal, mun-
kadal stb.). Az ún. cselekményes szituá-
ciók melodramatikusak. (A zenekar festi
alá a prózai szöveget vagy pantomimet.)
A hatás szempontjából jelentősek még a
katonaindulók, a balettbetétek (például az
álomjelenetben) és a nagyszabású kó-
rusfinálék.

Az európai gyakorlattal ellentétben a
koreaiak igen fontosnak tartják, hogy a
közönség az énekelt szöveg minden
szavát megértse. Ezért mintegy
„feliratozzák" az előadást, a versek
megfelelő szinkrónban, a portálra vetítve.
jelennek meg. (Ugyanerről a megoldásról
számolt be már Gellért Endre 1954-es
kínai színházi naplójában.) Érzésem
szerint a szöveg teljes appercepcióját nem
első-sorban művészi okokból
szorgalmazzák, hanem buzdító, jelszó
tömörségű tartalmuk miatt.

Ami most már a zene jellemzését illeti,
meglehetős zavarban vagyok. Az
intonáció népi gyökerű, aligha lehetne
más, hiszen a dallamvilág pentatóniája ezt
egyértelműen sugallja. Azt is tudom, hogy
a műfaj - legalábbis Kínában - az 1940-es
években az ún. jangkooperából alakult ki,
éppen a népdalok műzenei
feldolgozásával. És az előadásban ez a
népi jelleg mégsem meggyőző.
Tulajdonképpen az volt a benyomásom,
hogy nem népdalokat, hanem tömeg-

tevése épp oly kevéssé indokolt, mint
ahogy illúziónak bizonyult nálunk a már
hivatkozott időszakban. Különösen kom-
merciális a hangszerelés: egy európai
szalonzenekar jellegzetes hangzásait is-
merjük fel, természetesen orientális ízzel,
de a helyi, népi hangszerek hitelesítése
nélkül.

Hasonlóan inkább konnyű-, mint ko-
molyzenei fogantatású a forradalmi opera
formavilága. Bonyolultabb együttesek-
nek, gazdag szólamvezetésű finálétech-
nikának tehát mindannak, ami az operát
Európában operává teszi - itt nyoma
sincs. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy
a Távol-Kelet operaműfajai csak
meglehetős szabadossággal rokoníthatók
az európai operákkal. Ha már pontosítani
akarjuk a hasonlatot, akkor sokkal inkább
a mi daljátékainkra emlékeztetnek. A
forradalmi opera pedig a
„tömegdaljátékra".

Erre vall az énekstílus is. Az elő-adók
nem tetszelegnek operai bravúrokkal, a
hangok nem is tűnnek sajátosan
képzetteknek, a hangerő sem lényeges,
hiszen az énekest szája előtt, a nyakára
erősített mikrofon segíti. Ugyanakkor a
játék is mentes a zenés színpad érze-
lemfitogtató sablonjaitól. A színészi ala-
kítások egyszerűek, maga a játékstílus
naturalista, a keleti színház stilizált gesz-
tus- vagy koreográfia-rendszerének a ko-
reai forradalmi operában nincs nyoma.

Az előadások egyik legfontosabb ha-
táseszköze a színpadkép. Az uralkodó
stílust idealizált naturalizmusnak nevez-
ném. Kedvelik a képeslap gyönyörűségű
tájdíszleteket, amelyeknek mozgó elemeit
például a kavargó felhőket vagy a csobogó
csermelyt, vízesést
bravúros vetítéssel teszik minél valóság-
hűbbé. Phenjan divatos látványosságai
manapság a történelmi diorámák. A
Honvédő Háború legádázabb csatái te-
kinthetők meg a hang-, fény- és makett-
technika segítségével, semmivel sem
alacsonyabb színvonalon, mint a trafalgari
ütközet Madame Tussaud londoni
panoptikumában. Nos, a díszlet-tervezők
érezhetően az efféle attraktivitás
bűvöletében dolgoznak.

A legtöbb tapsot is - legalábbis az
általunk látott előadáson a technikai
trükkök aratják. Egyébként a közönség
meglehetősen mértéktartóan reagál, fel-
tűnt, hogy még a kifejezetten demonstrá-
lásra kihegyezett szituáción sem forró-
sítják fel érdemlegesen a nézőteret.


