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Respighi: A láng

Ottorino Respighit a szakírók eklektikusnak
mondják, és valóban: zenéjében keleti elemek
vegyülnek a wagneri, straussi szinúonizmussal,
mahleri harmóniákkal, Debussy festőiségével.

Mindezek megta1álhatóak a szerző legsikere
sebb színpadi művében, A lángban is, amelyet
most az Erkel SzínháZ tűzött müsorara,

Az 1934-benRómában bemutatott opera Bu
dapestre már 1935-ben eljutott, és szép sikert
aratott. Respighi Oláh Gusztáv rendezését találta
a legkielégítőbbnek, később a magyar társulat
kétszer is vendégszerepelt ezzel a művel Olasz
országban. Magyarországon készült el A láng
első, és mindeddig egyetlen teljes hanglemez
fölvétele is.

A VII. századi Ravennában játszódó cselek
mény középpontjában Silvana, a boszorkány
lánya áll, mindenki más csak annyiban érdekes,
amennyiben Silvanával kapcsolatba kerül. A
,mindenki más': férje, Basilio, az exarcha, ez a
kemény, de már öreg férfi, aki az alacsony sorból
származó Silvanát annak anyja varáZslatainak
köszönhetően szerette meg. Basilio első há
zasságából sZármazó fia, DoneIlo a darab során
tér haza Bizáncból, és rögtön amolyan arany
iJjúként kezd viselkedni. Végül Monica, Sílvana
kedves udvarhölgye, aki azonban hibát követ el,
Silvanához hasonlóan Donellóba szeret. E két nő
hasonlít valamelyest egymásra, mindkettejüket
szinte agyonnyomja az udvari szigor, mindketten
azonos úton keresik a szabadulást, éppen ezért
harcuk izgalmas. Izgalmas, de nem egyenlőfelek
csatája, mert Monica csak ,nyugtalan szív", ver
deső madárka, Silvanapedig a nagy olasz hösnök,
Manon, Toscka, és főleg Thrandot rokona, sok
féle, sokszínű, sokarcú. Könnyedén kényszeríti
Monicát vallomásra, azután kíméletlenül zár
dába küldi. Basiliót anyósa, Endossia veszi rá,
hogy fiát küldje vissza Bizáncba, és ez vezet végül
Silvana összeomlásához. A háZastársak egyéb
ként teljesen idegenek egymás számára, ha Silva
na gyötrődik, Basilio megzavarodik, bölcselked
ni kezd, végül magára hagyja; a fáradt, beteg
Basiliót pedig Silvana kegyetlen szavai döntik a
sírba. DoneIlo szép és sikeres ifjú,akivel kapcso
latosan Silvana ugyanazt a hibát követi el, mint
egy másik operában Carmen Don joséval. csak
különbözöségét veszi észre, ennek alapján tulaj
donít neki olyan jellemvonásokat, amelyekkel az
valójában nem rendelkezik; DoneIlo sajnos nem

lehet partner Silvana számára. Mint annyi sikeres
ember, DoneIlo is önző, mindenekelőtt saját
üdvössége foglalkoztatja, bár Silvanának ellenáll
ni nem tud. A szerencsétlen nő közben új,
boldog életről, a teljes odaadásról ábrándozik.
Az ifjú végül aljasul, a legrosszabb pillanatban
fordul el Silvanától, aki csak ekkor döbben rá, kit
szeretett, és végképp összerogy: nem képes meg
esküdni ártatlanságára, és boszorkányként meg
égetik.

Látható: Silvana jelleme a többi szereplővel

való kapcsolataiból rajzolódik elő. Emiatt alkal
mazkodik a libretto különlegesen jól Respighi
művészetéhez. Respighi ugyanis nem a nagy
fortnák mestere - márpedig a múlt száZad óta az
operák egyneműségeés nagysága követelmény
-, de kitűnően ért apró kis kavicsok színezé
sebez, fényesítgetéséhez. A lángbizonyítja, hogy
azt is tudja, hogyan kell a kis kavicsokat úgy
egymás mellé helyezni, hogy (egy lépést hátra
felé téve) arannyal csillogó mozaikot lássunk.
Respighi sajnálkozva emlegetett eklekticizmusa
egyszerre érdekessé válik; egy ideig a hallgató
bólogat, igen, ez Puccini, ez itt Rimszkij-Korsza
kov, rníg észre nem veszi, hogy ez a sok itt együtt
maga Respighi, aki egy személyben tudósa és
alkotója a zenének. A szerelmi kettősta .Dolce é
la morte ... ' kezdem résztől Monteverdi is
írhatta volna (a szerző főhajtása az olasz opera
első mcstere előtt szándékos és hangsúlyozott, a
zenekart itt egyetlen, sokak által pengetett lanttá
alakítja), de a teljes kettőst csak Ottorino Res
pighi írhatta a huszadik sZáZad harmincas évei
ben, Itáliában.

Dicséretet érdemel az OperaháZ társulata:
lehetőségeikhez képest mindent megtettek
azért, hogy e kevéssé ismert művet közkinccsé
tegyék. Kincses Veronika Silvana nagyon nehéz
szerepét szépen oldotta meg, bár mélyebb hang
jainak viv6ereje elgyengült, alakítása pedig az
asszony szélsőségeit kissé homályban tartotta.
Kasza Katalin, Molnár András és Berczelly István
teljesítik a szerep által rájuk rótt kötelességeiket,
a Monicát alakító Verebics Ibolya pedig gyönyö
rűen énekelt. Külön elismerés illeti a kórust,
amely ha saját korlátain túllépni nem is tudott,
tiszteletre méltó igyekezettel és erőfeszítéssel

énekelt Lamberto Gardelli irányitása alatt.
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