


 OPERAVÁLTOZATOK 

zázadunkban senki nem írt annyi pom-
pás darabot zongorára, amennyit Szergej
Prokofjev" - ez a kijelentés két éve,
tehát nem a centenárium tiszteletére
hangzott el egy hosszú interjú
során Sándor Györgytől, a nemzetközi

hírű pianistától. Arra azonban, bárhogy töröm is
a fejem, nem tudok példát, hogy operaművész
ugyanígy vélekedett volna a szerző színpadi
életművéről, holott az sem kevéssé figyelemre
méltó.

Csakhogy a Prokofjev-oeuvre zenedrámai
vonulata igen kevéssé ismert, s általában mind-
össze két alkotásra korlátozódik: A három na-

rancs szerelmese és az Eljegyzés a kolostorban

nálunk is, másutt is része a 20. századi reperto-
árnak. De még ezek sem tartoznak a közkedvelt
művek sorába, annak ellenére, hogy vitathatat-
lanul ékkövei az operairodalomnak. A budapesti
közönséget sem tudták tartósan megnyerni;
méltatlanul hamar tűnt el a műsorrendről előbb
Békés András szellemes inszcenálása, majd
Pokrovszkij szenzációs produkciója. Ami pedig a
Moszkvai Nagyszínház pesti vendégszereplé-
sén bemutatott Szemjon Kotkót illeti, azt még
Galina Visnyevszkaja és Jelena Obrazcova mű-
vészete sem volt képes eseménnyé varázsolni a
magyar operalátogatók számára. Persze nem
csoda: miért is vonzott volna bennünket a
hetvenes évek derekán a karakteres, lendületes
zene, ha kerete egy, az iskolai kötelező
olvasmányok tematikáját idéző polgárháborús
dráma ukrán parasztkörnyezetbe ágyazva.

Sajátságos, hogy az operakomponista Pro-
kofjev iránt még saját hazája sem tanúsít akkora
érdeklődést, mint amekkora megilletné. A Szov-
jetunióban valódi kultusza inkább balettjainak
van - jóllehet a Gyagilev számára írt Bohóc,
Acélkor és Tékozló fiú hasonlíthatatlanul kevés-
bé ismert a Romeonál, A kővirágnál, a Hamupi-

pőkénél, sőt a Szkíta szvitre koreografált AIa és
Lollinál vagy az Eizenstein-film zenéjére készült
Rettegett Ivánnál. Pedig Prokofjevnek, a bámu-
latosan sokoldalú és minden műfajban eredetit,
újat hozó zeneszerzőnek legszemélyesebb
területe kezdettől fogva az opera volt, és az is
maradt.

A szoncovkai uradalom tiszttartójának kisfia
évente látogatta szüleivel a pétervári és moszk-
vai rokonságot, s ilyenkor a zenerajongó mama
el nem mulasztotta volna, hogy operába, hang-
versenyre, színházba járjon. A kis Prokofjev éle-
tében először a Faustot látta, s ez az élmény egy
csapásra rabul ejtette. Odahaza pajtásaival da-

Prokofjev A tüzes angyal című operája a Hol-
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rabokat improvizált és adott elő, maga költötte
nyitánnyal, szólókkal és együttesekkel. Első le-
jegyzett operáját, az óriást szülei beköttették -
ez a „partitúra" látható a nyolcéves gyereket
megörökítő fotográfián is. Mire a pétervári kon-
zervatóriumba került, a kompozícióit tartalmazó
hatalmas mappa még két színpadi művel gazda-
godott: a Puskin-egyfelvonásosra koncipiált
Pestistáncot házitanítója, Glier felügyeletével ír-
ta, a másikat - De la Motte Fouqué meséje nyo-
mán - önállóan. (A tizenkét éves Szergej Pro-
kofjev felvételije a professzori kart - élén Glazu-
novval és Rimszkij-Korszakovval - büszkeség-
gel töltötte el, ám az ifjú zseni szárnypróbálgatá-
sai később heves rosszallással találkoztak mes-
terei részéről.)

Prokofjev 1914-ben, első nyugati útján ismer-
kedik meg Gyagilevvel, aki teljesen elbűvöli, s aki
rögvest ajánlatot is tesz neki: balettet akar kreál-
ni a huszonhárom éves fiatalember második
zongoraversenyére. Ő azonban készülőfélben
lévő operájához, a Dosztojevszkij-regényre épülő
Játékoshoz igyekszik megnyerni a nagy ember
támogatását - és visszautasításban részesül.
Másfél évtizedet kell várnia, hogy ezt a sűrű
levegőjű zenedrámát végre színpadon lássa;
hazájában, a Szovjetunióban csak halála után
mutatták be, alig néhány esztendeje...

Kalandos a története a Három narancsnak is.
Campanini rendeli meg a chicagói operatársulat
számára; 1919-ben a szerződést is aláírják. Pro-
kofjev boldogan lát munkához, mert a Gozzi-me-
se - amelyet már Mejerhold is ajánlott neki ko-
rábban - felgyújtja a fantáziáját, de súlyosan
megbetegszik. Mire felgyógyul és lázas sietség-
gel befejezi az operát, Campanini meghal, s a
bemutatót elhalasztják. Majd három év telik el a
premierig, amit kegyetlenül levágnak a kritikák.
(„Ötven perc orosz jazz, bolsevik fioriturákkal -
ennyi még talán szórakoztató is lenne. De két és
fél óra mindebből több a soknál!")

A tüzes angyalt 1919-ben kezdi komponálni,
és Európában fejezi be, de a mű csak a hangver-
senytermekig jut el; anyagát a húszas évek vé-
gén Prokofjev beleépíti harmadik szimfóniájába.
Az opera 1955-ig alussza Csipkerózsika-almát, s
a velencei bemutató után megint sokáig nem
hallani róla. De azért időről időre „felfedezik" a
kuriózumokra vadászó fesztiválok.

A harmincas évek bő termése a Szovjetunió-
ba visszatelepült, érett és sikeres művészt alko-
tóereje teljében reprezentálja: ekkor születnek
első filmzenéi, egymás után írja mesteri színpadi
kísérőzenéit, bemutatják a Romeo és Júliát

(igaz, először Brnóban, nem pedig a Moszkvai

Nagyszínházban, ahol kijelentették, hogy „erre a
zenére nem lehet táncolni"...). Prokofjev a hír-
hedt sztálini perek árnyékában is töretlen lendü-
lettel dolgozik; talán egyszer majd kiderül, hogy a
félelem, a naivitás avagy nagyon őszinte és mély
patriotizmusa vonta-e köré a falat, amely mögé
elbástyázta magát. A Szemjon Kotko 1939-ben
készül el, s a háború küszöbén kerül színre; hogy
föltámad-e még valaha, az a jövő titka. Az Eljegy-

zés a kolostorban azonban kikezdhetetlenül ele-
ven és tündöklő, csupa sziporkázó humor és el-
lenállhatatlan báj - ez a darab magán viseli egy
új szerelem igézetét (Mira Mendelszon hamaro-
san Prokofjev második felesége és alkotótársa
lett).

A Háború és béke a legmerészebb vállalko-
zás, amibe Prokofjev valaha is belevágott. Rich-
ter szinte áhítattal nyilatkozik róla, Stokowski
szerint „halhatatlan remeke két géniusznak,
Tolsztojnak és Prokofjevnek". Azon kevesek kö-
zé tartozom, akik színpadon láthatták (egy brnói
fesztiválon találkoztam vele), méghozzá kiváló
előadásban. A középső felvonás, Kutuzov hadi-
tanácsával és a csatajelenetekkel, heroikus kí-
sérlet a lehetetlen megvalósítására: a napóleoni
hadjárat roppant epikáját a színpad nem képes
elviselni. De az első felvonás a holdfényes kert-
ben álmodozó Natasával és a briliáns báli jele-
nettel - felejthetetlen. Ez a képsor, valamint
Andrej herceg halála a prokofjevi operaművé-
szet csúcsa, s bármilyen kevesen tudnak is róla,
integráns része századunk operatörténetének.

Ami ezután következik, az mára zsdanovi kri-
tika átaI formalistának, atonálisnak és a nyugati
kozmopolitizmus bűneiben vétkesnek bélyegzett
zeneszerző alkotói haláltusája. Az Egy igaz

e m b e r - amit szintén Brnóban láttam, jó rende-
zésben, jó közreműködőkkel - tragikus mű, mert
átsüt rajta a szerző hiábavaló igyekezete, hogy
megtagadja önmagát. Hangja ugyan már nem a
régi, hiányzik belőle az elragadóan vak-merő,
konvenciókra mit sem adó zabolátlanság, de
rezignált lírájában megrendítő szépség ragyog,
és dramaturgiájában ott lüktet a fenomenális
színpadi tehetség.

Prokofjev vérbeli operakomponista volt. Élet-
re szóló szerelem fűzte a műfajhoz, s e
kapcsolatból értékek születtek. Csak háta sors.
azaz a történelem úgy hozta, hogy egy
részükkel ma már nemigen tudunk mit kezdeni.
Többségükhöz viszont az operapiac
korifeusainak nincs elég szívük, pénzük vagy
bátorságuk.

Szergej Prokofjev száz évvel ezelőtt született


