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Puccini: Angelica nővér

Alkalomhoz illő s mégis ritkán látható művel

ajándékozta meg a televízió karácsonykor a
nézőket: Puccini Angelica nővér cimű operá
jának tévéváltozatával Békés András rendezé
sében, Kincses Veronikával a címszerepben. A
másik főszerepet Jablonkay Éva énekelte, a
karmester Lehel György volt. E premierrel a
zenés tv-színhaz teljessé tette a Triptichon
átültetését a képernyő sajátos közegében. A
másik két egyfelvonásos: a Gianni Schicchi és
A köpeny már megérdemelt sikert aratott Szi
netár Miklós, illetve Mikó András rendezésé
ben, s most csatlakozott hozzájuk a hármas
kép középső egysége.

Puccini tragikus sorsú apácájának titka: tör
vénytelen gyermeke. Gazdag főúri rokonsága
ezért "dugta el" a világ elől a toszkánai apáca
kolostorba. Hét évig semmi hírt nem kapott
családjáról, érthető hát öröme, amikor meg
tudja: látogatója érkezett. Zord hercegnő

nagynénjétől azonban gyermeke haláláról ér
tesül. A gyenge alkatú, érzékeny nő nem bírja
el a csapást, lelki egyensúlya megbomlik 
megmérgezi magát.

Röviden ennyi ennek az egyfelvonásos ope
rának a meséje, amelynek eddigi sorsa majd
nem annyira méltatlanul szornorú, mint a cím
szereplőé. Az elmúlt évtizedek színházi gya
korlata ugyanis kegyetlenül bánt az Angelica
nővérrel: az 1918-as New York-i ősbemutató

után a mű hamar lekerült az operaházak re
pertoárjáról. Az első egység, az egy felvonásba
sűrített véres rémdráma, A köpeny és főleg a
hármas kép záró "tablója", a vígopera-iroda
lom mindmáig legzseniálisabb egyfelvonásosa,
a Gianni Schicchi külön-külön sokkal élet
képesebbnek bizonyult. Pedig az Ange/ica nő

vér a maga nemében éppoly kiváló alkotás,
mint két társa. Csak nem adja magát olyan
könnyen, s eleve szűkebb közönségréteg ke
gyeit keresi. Miként a hármas osztatú oltárkép
belső, legsérülékenyebb festményét a két
szárny, úgy védi ezt az angyalian szelíd, csip
kefinom lírai zenét egyfelől a nyers-natura
lista, másfelől a csípős-szatirikus társ. A mű

pasztell-alapszíne a másik kettő: a drámai-

tragikus, illetve a komikus-harsány alapszínek
•mellett érvényesül elemi erővel.

A három történet ideje, helyszíne, cselekmé
nye, miliöje jócskán eltér egymástól. Néme
l;ek szirnfóniához hasonlítják a Triptichont:
két sodró tempójú, markáns tétel között egy
lágyabb hangulatú tétel; mások a pokol
paradicsom-purgatórium hármasságában vé
lik felfedezni az összekötő kapcsot. A magya
rázat alighanem sokkal egyszerűbb: Puccini az
élet valamiféle teljességét kívánta bemutatni,
s ezért oly ellentétesek már alaptónusukban is
a részek, nem is szólva az egy-egy operán be
lüli számtalan árnyalat ról.

A köpenynek van egész estét betöltő, nép
szerű megfelelője az operaszínpadon (Tosca,
Rigoletto), a Gianni Schicchinek is (A szevillai
borbély, Don Pasquale). Az Angelica nővérnek

viszont nincs: teljesen egyedi a műfaj irodal
rnában, s mint ilyen, a három egység közül a
legnehezebben .feltörhetó" mű.

Az opera kedves-szelíd harangszóval indul,
majd a zenekar átveszi, s tiszta akkordokkal
dúsítja a dallamot, aztán ismétli, míg fölötte
megszólal az apácák imádkozó kórusa. Ezt kö
vetően orgonán csendül fel egy jámbor-áhí
tatos melódia, amelyet a zenekar bont ki s fe
jez be szabályos zárlattaI. Ezután mintegy 15
percig dramaturgiai értelemben semmi sem
történik: az itt lakók élik apró örömökkel
bánatokkai teli mindennapos életüket. Egyfel
vonásos lévén igen hosszú ez az expozíció, de
nem véletlenül. Mire már éppen végképp be
leringatnánk magunkat abba, hogy itt semmi
féle baj nem eshet, robban a bonyodalom: a
díszes főúri hintó utasa Angelicához jött láto
gatóba.

Angelica és a hercegnő párbeszéde egymás
hoz méltó ellenfelek igazi drámai összecsapá
sa. Ez az opera második harmada. A két nő

nem érti, nem is értheti meg egymást: a her
cegnő, miután Angelica fejére olvassa szörnyű

bünét, egy okmányt akar vele aláíratni, amely
ben a megalázott nővér lemond minden földi
javáról. Angelicát azonban nem érdekli a pénz,
a vagyon, a "külvilági törvény", csak gyerme
két szeretné látni mindenáron. A hét éven át
fia után sóvárgó nő számára csak egy kincs
létezik: egyszülöttje, s egy törvény: a minden
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maradiságon. elöítéleten átsugárzó anyai sze
reteté.

A tragédia nagyszerűségétaz adja, hogya sa
ját szempontjából mindkét félnek igaza van, s
egyikük sem enged. A két figura maga az élö
társadalmi ellentét: a könyörtelen konvenció
öntelt képviselője és védtelen áldozata. Mert a
hercegnő látszólag győz: Angelica. miután ér
tesül fia haláláról. teljesíti nénje kérését.
Puccini remekel e drámai jelenetben. A két fő

szereplő hangfaja (szoprán-alt) már eleve jel
zi, hogy a két asszony "más nyelvet beszél".
Összecsapásuk izzása, heve, atmoszférája férfi
operahősök hang-és pengecsatáját idézi.

A drámai csúcs után következik a zenei
csúcs: Angelica nagyáriája, amely egyben az
opera titkának kulcsa is. A "Jaj, hogy elszuny
nyadtál anya nélkül" kezdetu bevezető rész
megkapó erővel tolmácsolja az ájulásból ma
gához térö nö szüzanyai fájdalmát. A "Nézz le
az égböl, csillagszárnyú angyal" kezdetű ref
rén-rész pedig a rnü egyik legszebb melódiája.
De milyen ismerös! Hát persze: ugyanezek a
hangok, csak kétszeres gyorsasággal "reagál
ták le" a látogató érkezésének a hirét. Akkor
az öröm, most - így, lassan - a bánat széles ívű

kifejezői. (A dallam sokoldalúságára jellemző,

hogy egyaránt használható temetéskor és es
küvő alkalmával.) Ebben az "égi" muzsikában
bontakozik ki Angelica vágya a találkozásra
fiával, noha jól tudja, hogy mindez már csak
odafönt, a mennyekben lehetséges. Az ária
ezzel látszólag véget ér. Pedig van még egy
harmadik egysége is: Genovéva nővér és a
kórus néhány taktusos közbeszólása után
ugyanis ismét Angelica következik a "Leszál
lott a mennyböl az áldás" kezdetű résszel.
amely a nő öngyilkossági szándékát vetíti elö
re. Ez az opera másik legszebb dallama, a vé
gén a ragyogó magas C-vel és C-dúr akkord
dal, amely egyúttal az opera második harma
dának a befejezése. (Lám: az Ange/ica novér
maga is egy .miní-triptichon": három, egymás
tól élesen elkülöníthetö "mini-felvonásból" áll:
Angelica áriája is hármas osztatú, s a két fő

motívum is - mint az majd az elkövetkezökból
világosan kitűnik - háromszor-háromszor jele
nik meg a műben!)

Puccini jól tudja, hogy itt nem szabad már
fokozni az izgalmakat, pedig még hátravan a
végső .csoda'<jelenet eksztatikus lángolása.
Pihentetésül beiktat egy intermezzót, hogy im
már harmadszor csendüljön fel az Angelica I.
motívurn, ezúttal a zenekar tolmácsolásában.
És itt is - akárcsak az áriában - egy a-rnoll
akkord jelzi a végén: Puccini nem varrta el a
szálat ...
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Lírai bevezetés - játékos, kedves, ártatlan
epikus életképek - drámai összecsapás - a Io
hős lírai nagyáriája, amelynek egyik jellemző

részét, agerincét közjátékként megismétli a
zenekar: ez az Angelica novér eddigi esemé
nyeinek zenedramaturgiai hálórajza. Logikus,
hogy ezek után csakis drámai egység jöhet
újra, amely nem más, mint a hallatlanul fe
szült mérgezési jelenet. Angelica ellenfele 
saját maga. A zene ismét remekel. amint An
gelica elbúcsúzik a kolostortól. társaitól. majd
megissza a gyilkos italt.

Az öngyilkosság azonban halálos vétek nem.
csak önmaga, de Isten és az Ember ellen is.
Angelica irgalomért könyörög és a Szüzanyát
szólítja, aki - a szerencsétlen leányanya-apáca
elmúlásba álmodó képzeletében - angyaloktól
kisérve meg is jelenik előtte, hogy hozzá ve
zesse kisfiát. Angelica tehát a műben is igazi
győztes, még ha céljának elérése életébe kerül
is. Az anyai örömet azonban immár senki és
semmi sem veheti el tőle.

A vakítóan fénylő hangtömbök fölött az apá
cák és az angyal-gyermekek kórusa a már is
merős Angelica II. motívumot zengi, a nagy
ária záró egységét, ezúttal "O gloriosa virgi
num" kezdetű latin szöveggel. Imádsággal in
dul, és - mintegy keretbe ágyazva a történetet,
stílusosan - emelkedett hangulatú imádsággal
végződik tehát az opera. Az egész rnú befejezé
seként még egyszer, immár harmadszor(!)
kap szárnyra az Angelica II. motívum: megin
dító humánum mal a zenekar tolmácsolásá
ban, a kórus egészen törékeny, finom kíséreté
vel. Két bevezető hang után ugyanazzal az a
moll akkorddal kezdődik e zárózene amellyel
az Angelica I. motívum a közjéték-i.torzóban"
abbamaradt. Ha két a-mollt .puccírusan" egy
másra kopírozunk, máris előttünk egy sosem
megírt, valójában viszont a muben rejtőző

Angelica-szvit. A muzsika lényeget találóan így
foglalja össze a szővegíró Forzano: "Ez a zene
a legmagasztosabb és legegyszerubb [az em
ber azt hinné, hogy e két fogalom ellentétben
áll egymással], amit Puccini valaha is írt."

Az opera külföldi és hazai lemezfelvételei
olyan muvészek közreműködésével,mint Re
nata Scotto, Katia Ricciarelli, Tokody Ilona,
illetve Marylin Home, Fiorenza Cosotto. Póka
Eszter, olyan karmesterekkel. mint Lorin
Maazel, Bruno Bartoletti. Lamberto GardelIi
az 1980-as felújítás az Erkel Színházban és ~
karácsonyi televíziós bemutató mind ékesen
bizonyítják, "mindkét" novérnek most jött el
az ideje, Angelicának és az Angelicának egy
aránt ...

Da/os Gábor


