
M a már tud o má nyos köz helyn ek szá mít, hogy 
egy re gény tör té ne te ért el me zése i nek tör té -
ne te. A mai be fog adó az Iv an hoe-t az zal az a 

pri o ri fel tét e le zéssel ve szi le a köny ves polc ról, hogy 
egy si ke res if jú sá gi ka land re gényt tart a ke zé ben. 
A szerep lôk köz ül Ivanh oe, Orosz lán szí vû Ri chárd 
és a Ro bin Ho od-mon da kör erd ei rab lói me g kü -
lön böz te tett figye lem ben ré sze süln ek, ha son lók ép -
pen a re gény har ci je le net e i hez (a lo va gi torn ák és 
a vá rost rom). Ezek vál tak a XX. szá zad vé gi ol va só 
szá má ra az inte rp re tá ci ók ki in du lóp ont já vá, amint 
az az Iva n hoe bír á la ta iból és a filmad ap tá ciók ból 
egya ránt ki tû nik. A ko ra beli köz ön ség azon ban tel -
jes en más alapr ól in dul va ér tel mez te a mû vet, elsô -
 sor ban Re be kkát és a kö ré szerv e zô dô je le ne tek et 
ta lál ta hang sú lyos nak. A kor társ Ivan hoe-után za tok 
túl nyo mó több sé ge a Re be kka-szál ra mu tat fel 
újabb vari á ci ó kat, míg a kö zép ko ri lov ag vi lágra tör -
té nô al lú zi ók rit kák. A mû XIX. szá za di ope ra-
adapt á ci ói sz in tén Re bek kát és a templ o mos lov a -
got állít ják a kö zép pont ba.1 Je len ta nul mány ban a 
re gény ér tel me zés tör té net é nek egy kor ai példá ját 
hív tam se gít sé gül, Ni co lai 1840-ben szül e tett ope -
rá ját. A lib rettó szö ve ge és sz er zôi ut a sí tá sai, va la -
mint a re gény tex tu sa kö zött mu tat kozó ha sonló -
sá gok és kü lönbs é gek szá mos ta nul ság gal szol gál -
nak az in tert ex tu á lis hat ás vizsg á la tá ban. 

 
Vi zua li tás és élet kép ek 

 

A reg é nyek szín pad ra ál lí tá sá nak oka és al ap ja: 
Sc ott re gé nye i nek újd on sá ga a tárgy- és táj -
le írá sok ki ak ná zása a jel lem zés ér de ké ben. 

Ko ra beli ol va só közö n sé ge az on ban az ön cé lú an ki -

raga dott le író ré sze ket is kedve l te, mi nt „törté nel -
mi tab leau”-kat, ame lyek ol va sás köz ben is mer et -
len vi lá go kat nyit ot tak meg el ôt tük. Ri edl Fri gyes 
még 1877-ben is – amú gy Scot tot bír á ló ta nul má -
nyá ban –, elis me réssel szól Scott „élénk és szem -
lél he tô törté nel mi tab leau-iról”: 

 
„Scott cso dá lat os me ge le ven í tô te het ség é vel 
ama zon idôk be ve zet, ame lyek ben olyan so kat 
ittak, ve sze ked tek, szen ved tek és hit tek; a kö -
zép kor él, ra gyog, mo rog re gé nyei ben, elôt tünk 
lát juk a hû béri kas télyt, vas ököl gya nánt, le ge -
nye get ni (!) az or szá gu tat pán cé los rab ló ka lan -
dor ok kal és hol mi ju kat fél tô ke resk e dôk kel, lát -
juk a vá rost fek e te fa lá val, me ly gyû rû gyan ánt 
kerí ti be a ten gersok ma gas fe de lû sö tét há zat, 
a kes keny ut cá kat, me lyek ben a kö zé pkor festôi 
éle te sür ög-fo rog.” 2 
 

Az ol va sók kép ze letét meg ra gad ta a kor ban „fes tôi -
ség”-nek ne ve zett vi zu a li tás és a tá vo li or szág ok 
vagy ko rok jel leg zetes vi se le te it és más kel lé ke it fel -
vo nul ta tó eg zo tiz mus. 

A múlt sz á zad ban a gaz dag ari sz tok rat ák ked -
velt szó ra ko zá sa volt, hogy az es télye ken egy más 
mu lat tatá sá ra röv id je len e te ket és ún. tab leau-kat, 
az az élet ké pe ket mu tattak be. Ezek hez nem készült 
szö veg, csu pán dísz le tek és jel me zek. A fôr an gú 
höl gyek és urak ki vá lasz tot ták egy közk ed velt re -
gény je l lem zô je len e tét, és a szerep lôk beá l lot tak 
egy elô re be ál lí tott póz ba. 

Sz é che nyi nap lój á ból ki de rül, hogy Sc ott kül ö -
nö sen nép sze rû volt az élet ké pek ren de zôi szá má -
ra. Az 1826. évi bá li sze zon ban Széc he nyi ré szt vett 
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Egy re gény me ta mor fó zi sa 
Ni co lai-opera az Ivan hoe-ból

1 „Esze rint elsô ként azt kell tisz táz nunk, mi lyen ér telm e zé sek ra kód tak rá Go et he Ip hige ni á já nak er re a tör té net i leg ere deti 
je len té sé re, ju tott ak be a mû fog adá sán ak és ha tá sá nak tört é ne té bôl a mi el ô ze tes meg ér té sünk be, és eset leg áll nak szemben 
egy újabb rec ep ci ó val.” Hans Ro bert Jauss: A re cepcióesz té ti kai meg kö ze lí tés ré s zle ges sé ge. Ra ci ne és Go ethe Ip hi gé niája. 
In: H.R.J.: Re cep cióel mé let – esz tét i kai ta paszt a lat – iro dal mi herm e ne u tika. Bp., Osi ris, 1997. 87. (ford. Ka tona Ge r gely). 

2 Rie dl Fri gyes: Ke mény Zsigm ond és Wal ter Scott. Pes ti Nap ló, Es ti ki adás, 1877. jún i us 1. (136.sz.)



az ak ko ri bé csi ang ol kö vet fe le sége ál tal rend e zett 
fa r san gi mu lat sá gon. „A ren de zett jel mez-es tély va -
ló ban fé nyes le he tett, mert szer ep lôi fô her ce gek, 
fô herc eg nôk, az oszt rák, cseh, len gyel mag yar fô -
ú ri csa lá dok és a dipl o ma tai tes tü le tek tag jai vol -
tak.” Sc ott aláb bi re gén ye i bôl ad tak elô je le net e ket: 
L’Ab bé („The Ab bot”), Ke nil worth, Qu en tin Durward, 
Con néta b le de Ches ter (?) és Ivanhoe.3 Haso n ló kép -
pen meg eml ít het jük a fô ran gúak eg yik mû ked velô 
elô adás át az „An gol kir ály né” ven dég lô nagy ter mé -
ben 1841. márci us 23-án, am e lyen az egyik tab -
leau-ban Lady Ro we na és Re bek ka egyik kö zös je -
le net ét idézt ék fel arisz tokr a ta höl gyek.4 A mûked -
ve lô elô adá sok ma gas sz á ma is azt bi zo nyítja, hogy 
a Sc ott-regé nyek kor társ ol va sat a i ban je lent ôs sze -
re pet kapo tt e mû vek vi zu a litá sa. 

 
A ro mánc, a me lodrá ma és az ope ra 

 

A Wal ter Sco tt-mû vek egy ko rú re cep ció ja a 
szín ház vi lá gára is átt er jedt. Egy rész rôl a kor -
a be li eu ró pai színpa dok diva tos m ûfa ja, a me -

lo drá ma rá nyomta bél ye gét a Scott-re gény ek di a -
ló gusa i ra és mo no lógja i ra, sôt: gyak ran cse lek -
mény ele me i re is, más rész rôl Scott köl te mé nye i nek 
és re gén ye i nek hô sei me gje len tek ezek ben a ze nés 
szín padi mû vek ben, s ha maro san a me lod rá ma ré -
vén meg úju ló franc ia és olasz na gyo pera al kotá sai -
ban is. Sôt, lé vén a szín há zi és az ol vas ó kö zön ség 
kö zel azon os, a köl csön hat ás nyil ván va ló: a köny -
vek si kerén fel buz dul tak a lib ret tó-írók, a meg zené -
sí tett mû vek nép sze rû sége pe dig tov ább ra is éb ren 
tar tot ta a di va tot, ked vet te remt ve a már is mert és 
az úja bb re gé nyek elol va sá sá hoz.5  

A fran cia forr a da lom felle n dí tet te a szín há zak 
töm eg áru cik ké vá lás át. 1791 és 1805 kö zött tucat -
já   val nyílt ak az új szín ház ak Pá rizs ban, s ez ek közül 

sok sza ko so dott ki fej e zet ten az operá ra. A köz társa -
s ág kö zön sé ge tö me gé vel özön lött az új ope ra házak -
ba, ôk azon ban nem is mer ték a mit o ló gia is te ne it és 
Ár kád ia pászt o ra it, ak ik az arisz tok rata szín pado -
kat korá b ban be né pes í tet ték. Szen ve délyes hô söket 
akar tak lát ni, val a mint kí sért et kas tél yok ban és föld 
alat ti tö m lö cök ben ját szó dó, hatá s va dász me lodra -
m a ti kus cse lek ményt. A fr an cia for radalom ide jén 
szü le tett ope rák ra Ann Radcl if fe és ’Monk’ Le wis ’gó -
tikus’ re gé nyei gyak o rol ták a leg nag yobb ha tást.6 

Sc ott Mrs. Radc lif fe-rôl írott ta nulmá nyá ban ma -
ga is fel hív ja a figyelm et a rom ánc és a me lod rá ma 
kö zös vo ná sai ra: 

 
„A ro mánc nak az a tí pu sa, ame lyet Mrs. Radcliffe 
hon o sí tott meg, épp en úgy vi szo nyul a re gény -
hez, mi nt a mel od rá mának ne ve zett mo dern ano -
 má lia a drá má hoz. (…) nem a ko mé dia, nem is 
a tragé dia út ján kel ti fel a figyel met, mégis mély, 
ha tá ro zott és er ô tel jes ha tá sa van, ame lyet a má -
sik ket tô tôl füg getl en esz kö zök kel ér el – rö vi -
den, a fé le lem hez fol ya mo dik, amit ter mé sze tes 
ve szé lyek vagy a ba bona es z kö ze i vel idéz elô.  
A mû erôs sé ge enn él fog va a kül sôd le ges ese mé -
nyek áb rá zol á sá ban áll, míg a sz e rep lôk jelle me, 
mint a táj ké pek ala k jai, tel jes en alá ren delôd nek 
a jele ne tek nek, ame lyek be be le he lyezték ôket; 
csak az ok a kont úr ja ik fe lis mer he tôek, ame ly ek 
a mûv ész fô té má i hoz, a szik l ák hoz és fák hoz il -
lesz ke dônek mu tatj ák ôk et. A sze rep lô sze m é -
lyek – eb ben is mét kapcs o ló dik a melo dr á ma a 
ro man ti kus reg ény hez – nem egyedi ek, ha nem 
egy cso port jel lemv o ná sa it vi se lik. (…)”7 

 
A XIX. szá zadi nagy op e ra a me lod rá ma-mû faj ból 
fe jlô dött ki, és még a leg ma rad an dóbb ér té kû ope -
rák kö zül is nem egy nek a lib ret tója eh hez a mû -
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3 Vi szo ta Gyula jegy zete In: Gr. Sz é che nyi Ist ván nap lói 3. Bp., M. Tört. Társ., 1932. 12.; lsd. még a Magy ar Ku rír feb ru ár 6. 
utáni szá mait. 

4 Vi szota Gyu la: i. m. 4. köt. 1934. 458. 
5 „(…) in fact he Scott en jo yed an unp re ce dent ed Eu rop e an vo gue. (This had som et hing to do with his sto ries’ su i ta bili ty 

for trans posi ti on as oper as.)” Al as ta ir Fow ler: A His tory of Engl ish Lite ra tu re: forms and kinds from the Midd le Ages to the 
pres ent. Ox ford, Ba sil Black well, 1987. 278. 

6 Vö.: ‘rom an tic ope ra’. In: Phyllis Ha rt noll: The Conc i se Oxfo rd Com pa ni on to the Thea t re. Ox ford, OUP, 1992. 
7 „The spe ci es of ro mance which Mrs. Radc lif fe intro du ced, be ars nea rly the sa me rel a ti on to the nov el th at the mo dern 

ano maly en tit led a me lodr a me do es to the pro per dra ma. (…) it at ta ins its int e rest ne it her by the path of com edy nor of 
trage dy; and yet it has, not withs tan ding, a de ep, dec i ded, and po wer ful ef fect, ga ined by mea ns in dep en dent of both – 
by an ap pe al, in one word, to the pas si on of fe ar, whet her ex ci ted by na tu ral dan gers, or by the su g ges ti ons of su perstition. 
The for ce, th e re fo re, of the pro duc ti on, li es in the de li neat i on of ex ter nal in ci dent,whi le the cha rac ters of the agents, like 
the figu res in many landsca pes, are en ti rely su bor di nate to the sce nes in whi ch they are pla ced; and are only disti n guished 
by such out li nes as ma ke th em se em app rop ri a te to the rocks and tre es, wh ich ha ve be en the ar tist’s prin ci pal objects.  



faj hoz tar to zik.8 A me lod rá má nak az irod a lom ban 
és a szín pad on egyar ánt ér vé nyes ü lô er ôs hatá sa 
alól az an gol ro man ti ka kép vi sel ôi sem von hat ták 
ki ma gu kat töké le te sen.9 

Wal ter Scott ko ráb an Lond on sz í nhá za in ak mû -
so rán es té rôl es té re rejt él yes és szörn yû bûn es e te -
ket lát ha tott az im már al a cso nyabb tár sad al mi ré -
te gek bôl ver bu vál ó dott, új faj ta szín ház ra vág yó kö -
zön ség. Ra bló gyilko sok és sze ren csét len áld o za tok 
jár kál tak a szín pa don, vad reg é nyes heg yvi déke ket, 
rab ló bar lan gokat és köz ép ko ri vár bör tön ö ket ábrá -
zo ló dísz le tek közö tt. A di a ló gu sok köz ött a sze -
rep lôk ér zel me it ze ne fe jez te ki, amit a fr an cia színi -
 bí rál ók ’mélo d ra me’-nak ne vez tek. In nen kap ta a 
mû faj az elne ve zé sét.10 A ze ne je lenl é té re az ért volt 
szük ség, mert a lon do ni szín há zak 1843 elôtt – a 
két en ged éllyel ren del kezô na gy szín ház ki véte lé -
vel – nem játsz hat tak pró zai da ra bo kat.11 Ezért a 
ze nés szín há zak ban és cir kus zok ban né ma já té ko -
kat ad tak elô (a pan tom im-mû faj is itt vet te ke z de -
tét), dal ok kal, re ci ta tiv ók kal és táb lákra írt fe li ra -
tok kal se gít ve a dar ab meg ér té sét.  

Scott re gé nyei már he tek kel-hó na pokk al meg -
je lené sük után szín pad ra ke rül tek Lon don ban, me -
lo d ráma vagy ope ra for má jáb an. Ma ga Scott is til -
tak o zott el le ne egy 1922-ben meg jel ent re gé nye 
elôs za vá ban: „(…) ak ár csak La ber i ust, aka rat om 
el le nére is meg tesz nek drá maí ró nak. Azt hi szem, 
az én múz sá mat még ak kor is szín pad ra rán ci gál -
nák, ha nem re gényt, ha nem préd i ká ci ót ír nék.”12 

Scott egyet len szín da rab ja is egy melo d rá ma volt, 
a The Do om of De vorg oyl, de nem arat ott ve le sikert. 

Scott ugyan is nem sze ret te a za jos szín há zi kö zön -
sé get.13 Fent em lí tett el ô sza vában le ír ja, hogy mi -
lyen szín já té kot sze retne ír ni, ha egy szer eb ben a 
mû nem ben al kot na: 

 
„(…) mely te lis-te li van vi dám ság gal és öl dök -
lés sel, csók kal és tor ok met szés sel, va la mint sem -
mi re se jó dekla má ci ók kal, amely ek az ért csu da 
ked ves dek lam á ci ók. Egy szik ra va ló sz í nû ség 
sincs a cse lek mény ben, de ném ely passzu sai oly 
el e ve nek, és az eg ész oly köl tôi vé nár ól ta nús -
ko dik (…)”14  
 

Wal ter Scott és a melo d rá ma egy más ra ha tá sa köl -
csön ös volt. Scott köl te mény e i ben és re gé nye i ben 
el sô sor ban egyes mel lék sze replôk be széde és visel -
ke dé se, a vadr e gé nyes tá jak, va lam int egyes cs e lek -
mény szá lak em lék ez tet nek Mrs. Radc lif fe ’gó ti kus’ 
re gé nye ire, szín pa di as je le net ei pe dig a ko rab e li 
szín játs zás ra. De nem csak Mrs Radc lif fe, han em 
Scott mû vei is sor ra szín pad ra ke rül tek és ér zelg ôs 
me lod rá mák cse lek mény é nek alap jává vá l tak. Pél -
da  képpen meg eml ít het jük Tho mas Dib dint, aki a 
Wa ver ley-re gé nyek köz ül töb bet is szín re vitt a Surrey 
ne vû (szin tén cir kusz ból ala kult) bur let ta-szín ház -
ban, egy-két hé t tel a nyomt a tás ban va ló me gje le nés 
után. Dib din dar ab ja i ban az em be ri lé lek ben rej lô 
go nosz ság kü lön bözô vál toz a tai ke rül tek sz í npad -
ra. A rém ro mánc (’ro man ce of cri me’) szín há zi mû -
faj já vá lá sa a Rob Roy szín re vi telé vel kezd ô dött.15 

Sc ott re gén ye i nek di a ló gu sai és mon o lóg jai erô -
sen em lé kez tet nek a szín pa di jele ne te zésre,16 et tôl 
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The per sons int ro duc ed – and he re al so the corre s pon dence ho lds betw ixt the melo-dra me and the ro man tic novel – bear 
the fe a tu res, not of in di vi duals, but of the cl ass to which they be long. (…)” Wal ter Sc ott: Mrs. Ann Radcliffe. In: W.S.: 
The Li ves of the No ve lists. Lon don – New York, Dent – Dut ton, é.n. 225. 

8 Eric Bent ley egye ne sen azon o sít ja az olasz ope rát a mel od rá mával vö.: E.B.: A drá ma éle te. Pécs, Je len kor, 1998. 172. 
(ford. Föl dé nyi F. Lász ló). 

9 „(…) a már em lí tett me lod rá mák is alk al maz tak olyan ele me ket, ame lyek et ké sôbb a ro man tika is fel hasz nált: a boro n -
gó misz ti ciz must, az el ke se rí tô en ha mis köl tôi igaz ság szol gálta tást, a pa te tikus mo rali zá lást.” Szé kely György: Ang lia. In: 
Hont Fe renc, Sta ud Gé za (sz erk.): A szín ház vil ág tör tén e te 2. Bp., Gon do lat, 1986. 75. 

10 Vö.: ‘me lod ra ma’. In: Phyllis Hart noll (szerk.): i. m. 
11 Szé kely György: i. m. 74. 
12 Wal ter Scott: Ni gel jus sa. Bp., Eu ró pa, 1975. B eve ze tô Episzto la. 29. (ford. Ká szon yi Ágo ta).  
13 J.R. Wat son: Dra ma. In: Jean Ra i mond, John Ric hard Wat son (szerk.): A Hand bo ok to Eng lish Ro man tic ism. Lon don, Mac -

mill an, 1992. 95–97. „Sc ott hims elf was per su aded to wri te a me lod ra ma, The Do om of De vor goyl, but he did not li ke the 
the at re, re gar ding badly be ha ved spec tato rs as ’a nat i o nal nu i san ce’.”  

14 Wal ter Sco tt: Ni gel ju s sa. i. m. 29–30. 
15 Vö.: Phyll is Hart noll: i. m. 
16 „(…) Scott re gé nyei amúgy is szín pa di as je le net ek re épül nek. Köny ve i nek nagy for dul ó pont jai le galább, va ló sá gos drámai, 

oly kor oper ai be té tek. (…) Ha son ló irányt lát ha tunk a sze rep lôk meg alko tá sá ban is – ki vált a ko mikus ala kok kés zül nek szín -
 pa di mint á ra; va la hány szor szín re lép nek, az olva só va la mely jell eg ze tes vo ná sukr ól is mer ráj uk. Be széd for du la taikról, gon -
do la taik já rásá ról, moz du la ta ik ról.” Bart Ist ván utó sza va Wal ter Scott Ni gel jus sa cí mû reg é nyé hez Bp., Eur ó pa, 1975. 628.



el te kintve az on ban a két mû faj egy más sal össze -
egyez tet he tetlen igé nye ket támaszt a sz er zôk kel 
szem ben, ez ért a szín pa di fel dol goz á sok már csak 
nyo mok ban emlé kez tet nek az ala pul szol gá ló re -
gényre. Kö zös vo ná suk nem más, mint hogy hô -
seik lel ki alap típ u so kat kép vi seln ek, akik – az óko -
ri gö rög mí to szok is ten e i hez ha sonl ó an, de a mo -
dern kor igé nyei hez iga zít va – em be ri ér zése ink fel -
fo ko zott vál to zat a i nak ki ve tü lé sei. 

 
„(…) a szín ház an nak az élet kor nak fe lel meg, 
amely ben a gyer mek má gikus vi lá go kat te remt. 
(…) A me lodr á ma eb be a má gi kus kor szakba 
tar tozik, amely ben a gon dol a tok min den ha tók -
nak tûnn ek, amely ben az aka rok és ké pes va gyok 
kö zöt ti kü lönb ség még nem vil á gos, egy szó val 
amely ben a tá gabb va l ósá got még nem is mer ték 
el dipl o ma ti kus mód on.”17  
 

Enn él fog va az a kö zön ség, aki a ro mán cok, a melo -
d rá ma és az ope ra él ve zô je ként kö ze lí ti meg a scotti 
reg ényt, ezek fe lôl fog ja azt in terp re tálni. Te hát egy 
Scott-ad ap tá ció be fog adó já nak el vá rá sai a re génnyel 
szem ben utól ag is meg vál tozh at nak. Így ha Scott 
re gé nye i nek sik e re kap csola t ban áll a fent em lí tett 
mû fa jok kor a be li di vath ul lá mával, az ma gya rá zatot 
nyújt a re gé nyek kor társ ol va sa ta i ra is. 

 
Scott re gé nyei és az ope ra-mû faj 

 

A kor szak min den je len tô sebb ope r aszer zô je írt 
Scott-re gé nyen alap u ló oper át. A leg na gyob -
bak mû vei a mai na pig is elô fordu l nak az ope -

ra  ház ak re per to ár ján: Boi el di eu Fe hér hölgy (1825), 
Ros si ni A tó asszo nya (1819), Belli ni A pur i tá nok 
(1835) és Do ni zet ti Lam mer moori Lu cia (1835) cí -
mû ope rája. Ber li oz sz im fo ni kus köl tem é nyei, a 
Wav er ley és a Rob Roy szint én a rom an ti kus ze ne 
jel es al kot á sai. De a ma már fele dés be me rült ope -
rák kö zött is szép szám mal akad nak Scott reg é nyein 
ala pu lók (lsd. 1. mel lék let), nem is em lít ve olyan 
ze n eszer zô ket, akik nek a ne vét ma már csak a kor -
ral fog lal ko zó ze ne tör té né szek is me rik. A Sc ott ál -
tal ins pir ált oper ák szá ma meg ha lad ja a nyolc va -
nat. A korá b bi mû ve i bôl ké szült brit ope rák cse -

lek mé nye több nyi re nem tor zult sú lyo san a re gé -
nyé hez kép est, de a kr i ti ka os to roz ta a di a lógu sok 
da gá lyos sá gát.18 

Bo i el di eu a Fe hér hölgy cí mû ví go pe ráj át 1825-
ben ír ta, és ezz el Sza bol csi Ben ce sze rint „fel tû nôen 
ko rán, a leg el sôk közö tt nép sze rûs í tet te Wal ter 
Scott skót kas tély a it s ve lük a já té ko san borz on gó, 
he lyi kol o rit ban gazd ag, min dig ér de kes, sôt csat -
ta nós kí sértet-an ek do tákat az ope ra szín pa don.”19  

Ros si ni nag yo pe rá ib an már a lát vány és a hang -
zás egyenr an gú vá vált a Sc ott és Shake s pe a re mû -
vei alap ján kés zült lib ret tókkal: „…hat al mas ará -
nyok, (…) gaz dag, sok sz í nû ze ne kar, drá mai re ci -
tati vók, nagy kó ru sok, a for mák vált o za tos sá ga, 
voká lis brav ú rok ra al kal mat adó ári ák, pom pá zatos 
dís zle tek stb. Min dez hí ven jel lem zi a kor íz lé sét.”20 

Scott ver ses rom án cai az el ô zô év szá zad pró zá -
ban írt ro mánc a i nak, a gót i kus reg é nyek nek esz -
közt á rát hasz nál ták fel, ami ben köz re ját szott ’Monk’ 
Le wis köz vet len ha tá sa az if jú költ ôre. „Wal ter Scott 
az zal nye ri meg a kö zön sé get, hogy szá gul dó, 
könnyû, mond hatni, fül be mászó ri t mus ban meg -
ver selt bal la dája ugya naz o kon a hú ro kon ját szik, 
mint Lew is, csak könnyebb kéz zel és ne me sebb 
dal la mot.”21  

Scott el be szé lô költe mé nyei so rá ban A tó höl gye 
(1810) vo lt a leg nép sze rûbb, holo tt eb ben a mû -
ben erô sen túl zásba vit te a gót i kus reg é nyek ele -
mei nek al kal ma zá sát. Co leri d ge ép pen ezt a mû vet 
gú nyol ta ki egy Words worth nek írott le velé ben, el -
so rol va a hoz zá va ló kat az „ef fé le köl te mé nyek írá -
sá nak re cept jé hez”, ah ol a po é ti kai-re to ri kai el e -
me ken kí vül kü lö nös en a jel le me ket és a cse lek -
ményt ta lálta rém ro mánc ba ill ô nek:  

 
„(…) ami még hi ány zik sze rep lô ben meg mesé -
ben, azt sz e mel gesd ki Mrs. Radc lif fe re gé nyei -
bôl, ami ne ki jó volt, az meg teszi a ver ses ro -
mánc ban is – mi több, le het bár mily ny ûtt és is -
me rôs a köl csönk önyv tár „rom ánc” pol ca i ról, 
ha rí mes be szédb en mon da tik el, új ként fog ja 
fal ni az ol va só – még ha fe le annyi ra sem ér de -
kes, mint az ere de ti – ha kí sér tet et hasz nálsz, 
hagyd meg kí sér tet nek, vagy ha épp úgy tart ja 
kedv ed, ma gya rázd meg fel tûn é sét ter mé szet tu -
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17 Er ic Bent ley: i. m. 176. 
18 Vö.: Ro ger Fis ke: ’Sc ott’. In: Stan ley Sa die (szerk.): The New Gro ve Dic ti ona ry of Op e ra 4. Lon don, Mac Mil lan, 1992. 
19 Sza bol csi Ben ce: A ze ne tör té ne te. Bp., Ze ne mû ki adó, 1984. 335. (El sô ki adás: 1940) 
20 Francis Cla u don: Ze ne. In: F.C. (szerk.): A ro man ti ka en cik lo pé diája. Bp., Corv i na, 1990. 277. 
21 Bart Ist ván: Wal ter Scott vi lá ga. Bp., Eu ró pa, 1980. 126.



domá nyo san – de akár két fé le kí sérte tet is sze -
re pelt et hetsz egy azon vers e zet ben – vé ge ze tül 
pe dig ne fe ledd, hogy min den kor ok és stí lusok 
di a lek tus a i nak ke veré se nem csak me gen ge dett, 
de ép pen ségg el kö tel e zô is (…)”22  
 

Ami nem fe lelt meg a köl tô íz lé sé nek, az ép pen kí -
vána tos volt az ope ra-szer zô nek. A fen ti tu laj don -
sá gok is sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a köl te -
mény egy Ros si ni-op e ra alap já vá vált. 

A kor íz lést Bel li ni és Do nize t ti melo d rá mai esz -
té  ti ka alap ján épí t ke zô ope rái has on ló képp en elé -
gítet  ték ki. „En nek a kor szakn ak a ro man ti ká ja 
meg felel je lenl e gi e lké p ze lé sei nk nek: me lod rá mai 
esz téti ka, pom pa ga z dag ren de zés, nagy vo nalú és 
vir tu óz voká  lis szó la mok, nagy ze ne ka ri hang szere -
lés jel lem z ik. A ze ne szer zôk ki fe je zett en tö rek sze -
nek a szél sô sé gek re és a fe szült ségke l tés re (…) biz -
tos si kerr el ke cseg tetô té má kat ze né sí tenek meg 
(…)”, mi nt pél dá ul Scott re gén ye i nek egyes cse lek -
mé nye le me it. 

A Sc ott-re gé nyek ope rai feld ol go zása alap ve tôen 
roma n ti kus je len ség. Ezek  

 
„lét re jöt te ta lán a ro man tika jel legz e tes táv ol ba-
vág yó dá sá val ma gya ráz ha tó, amely idô beli és 
föld raj zi tá vol ság ra egya ránt vo nat ko zik. Ha az 
észa ki né pek dél re kí ván koz nak, az ola szok 
miért ne tek int het né nek a tá vo li észak vi dék ei 
fe lé? Va ló szí nû leg sze rep et ját szott azon ban a 
cen zú ra kér lel he tet len szi gora is, amely sem mi -
fé le akt u a li zálá st nem tûrt el.” 23  
 

Az eg zo ti kus nak te kint he tô té má kon kí vül azon -
ban a Scott-reg é nyek ké szen kín ál ták a ro man ti kus 
és könnyen szín pad ra ál lít ha tó jel le me ket és szituá -
ció kat. 

Az 1. szá mú me l lék letb ôl is ki tû nik, hogy az 
ope ra szer zôk kö ré ben az Ivanh oe és a Keni l worth 
arat ta a leg na gyobb si kert. A két reg ény kö zös vo -
ná sa, hogy Scott más o dik, „an gol” kor sza ká ból va -
lók, ame lyek – az iro dal má rok jó sze ri vel egyön te -
tû vé le mé nye sze rint – az író es z té ti kai lag ke vés bé 
érté kes mû vei kö zé tarto z nak. Ez nem meg le pô, hi -
szen a jó op e ra alap já ul szol gáló re gény is mérve 
nem az, hogy ér té kes, ha nem hogy ol yan szer ep lô -

ket vo nul tat fel, ak ik bi zo nyos lel ki áll apot ok szim -
bó lum a i vá vá lhat nak. 

Moln ár An tal a kö vet ke zô kép pen ha tá roz ta meg 
az oper át:  

 
„En nek a mû faj nak semmi, de sem mi kö ze a tör -
té ne lem hez, a re gény hez, a mond á hoz, a mesé -
hez, ami ezek tar tal má nak re a li tá sát vagy ok sze -
rû ség ét vagy sze mély ze tét il le ti. Az ope ra sze mé -
lyei nem élô em be rek, han em – mik ént az an gol 
mond ja: ’hu mou rs’, vagyis ked é lyek, lel ki sé gek. 
Az ala kokra, figu rák ra csak azért van szüks é ge, 
ho gy bi zo nyos hely ze tek be, lel ki szi tuá ci ók ba ke -
rül hes  se nek és így te gyék ért he tôbbé, hoz zák kö -
ze lebb a me gfe le lô lel k iáll apo tot az él ve zôk höz. 
Mert a lel ki áll apot nem áll elô csak úgy ma gától, 
ah hoz biz o nyos be he lye zett ség, vi szony lat, von -
zás, ta szí tás, egye tért és, konflik tus, sors, bo nyo -
da  lom és ki bon ta ko zás kell. Ez az, amit az opera 
a szín mût ôl köl csö nöz. Az ala kok te hát jel kép e -
sek, szim bo liku sak, még sok kal el von tabb ér te -
lem ben, mint a drá ma sze mé lyei; em be ri alakban 
meg jele nô, vál to zás nak aláv e tett lel ki áll ap o tok. 
Nem kell csele ked ni ük; az ope ra cs e lek mé nye 
cse lek szik ôve lük. Az ô fel ada tuk: ér zésben vá la -
szolni, re a gál ni a hely zet ek re. S mi vel a tisz ta ér -
zés nek leg meg bíz hat óbb orgá nu ma a mu zsi ka, 
azért én e kel nek. S te kin tett el ar ra, hogy a muzsi -
ká nak ke vés al kal ma nyí lik reál i ák, konk rét való -
 ság ok köz ve tí té sére, az ope ra oly cse lek ményt ke -
res, am ely rend kí vül kö nnyen ért he tô és köv et -
he tô. Hogy úgy mond juk: az emb e ri tör té nés ek 
alap ve tô sabl on ja it, ôs ké pe it ked ve li. Ilyene k re uta -
z ik a tör téne lem ben, re gé ben, iro da lom ban. Ra -
gasz ko dik a már jóli s mert hez (…), hogy olyas mi 
kö rül von ul tas son fel emb e ri ér zel mek et, ami 
köz tu dat tár gya. (…) Mi a latt a báb sze rû ala kok 
in kább rán ga nak, mint mo zog nak, in kább laj há -
rok, mint em be rek: él, izeg-mo zog, sz á guld és 
öl el, küzd és al kot, vé de ke zik és tá mad hel yet tük 
a ze ne kar, még in kább az ô éne kes gé gé jük. (…) 
Ö nma gunk tit kát lel jük föl hát az ô tá rulkozá suk -
ban: ez ért a mély sé ges ra gaszko dás hozzá juk. S 
mi vel ôs em be ri, örök ér zé sek szól nak ki be lô -
lük, sem mi fé le mû faj oly szo rosan eggyé nem ol -
vasztja a kö zöns é get, mi nt épp az ope ra.”24
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Sc ott regé nye i nek alak jai könnyen ad ap tál ha -
tóak vo l tak szín pad ra. Hô sei és hô snôi nem akt ív 
részt vev ôi az ese mé nyek nek, ha nem bi zo nyos lelki 
konflik tus ok hordo zói. A kö rü löttük mo z gó figurák 
pe dig az ô vá lasz tási leh e tô sé gei k nek szim bo li kus 
meg fele lôi. A fô sze rep lôk nek a ro man ti ka nagy kér -
dé sé vel, ér tel em és ér ze lem di lem má já val kell meg -
küz de niük. Így Le i ces ter gróf a Ke nil worth -ben a rá 
sze met vetô I. Er zsé bet és a ti tok ban már fel esé gül 
vett Amy Rob sart kö zött há nyó dik, a ki rály nô a 
szerel mi sz en ved ély és a ki rály ság iránt ér zett fe le -
lôs ség kö zött, Amy pe dig az ôt ti tok tar tás ra kö te -
le zô férj irán ti hû ség és ön nön becsvá gya közö tt. 
Az Ivan h oe szere l mi négy szög é ben a hal vá nyabb 
Wi lf red és Ro we na mell ett Rebe k ka és Bo is-Guil -
bert szen ve délye dom bo ro dik ki, ám ôk is mind a 
né gyen a sze re lem és a kö tel es ség kö zött ôr lôd nek. 
Ezen kí vül a két re gény kö zös jel lem zô je, hogy a tá -
vo li múlt ban ját szó dik, az Ivan hoe a ke resz tes há -
bor úk ide jén, a Ke nilwo rth pe dig I. Erz sé bet uralko -
dá sa alatt. Az eg zot i kus hely szí nek és törté nel mi 
ko rok szin tén ked velt ha tás kel tô esz kö zei a ro man -
ti kus nag yo pe rának. 

Sc ott szá mára egy ado tt tör té nel mi kor szak adott 
kö rül mén ye ket je len tett, ame lyek egya ránt for mál -
ják a kor társ gon dol kodá s mód ját és a jö vô nem -
zed é kek vi lág ké pét. A mú lt ná la a je len ér tel me zé -
sé re szol gált. A kö zön ség szá má ra azon ban az idô -
be li és tér be li tá vol ság a saj át je len ük tôl való kü -
lön bö zô sé ge mi att volt ér de kes. Az Ivan hoe volt 
Scott el sô olyan re génye, ame lyikben sz a kí tott a 
skót probl e ma ti káv al, és át tért az an gol tör té nelem 
ko ráb bi kor sza kain ak áb rá zo lás á ra. Ezé rt a mû 
aján lá sá ban Scott a kö zön ség saj át tör té nel mi 
múltjá ban ját szó dó mû vek be fo ga dási ne héz sé gei -
rôl be szél, szem ben a tá vo li hely szí ne ken ját szó dó 
mû vek kel.25 Histo riz mu sa a re gény ben erô sen ha -
tott a szín padi his to riz mus ki a la ku lá sá ra.

Az Ivan hoe a szín pa don 
 

A z Ivanh oe-ból mint egy har minc szín pa di a dap -
tá ció ké szült,26 nagy já ból fe le részb en me lo -
dráma, fe leré sz ben op e ra. 

A leg je len tô sebb me lod rá mav ál to zat Dib din 
Ivanh oe; or, The Jew’s Da ugh ter (’Ivan hoe, av agy  
A zsi dó le á nya’) cí mû da rab ja, amely et a lon do ni 
Sur rey The at re-ben mu tat tak be 1820-ban, né hány 
hét tel a re gény me gje le nése után. 

Az 1. szá mú mellék let ben fels o rolt op e rák nagy 
szá ma mel lett idô ren di me gosz lá suk is jel zi, hogy 
a mû irá n ti ér dek lôd és fo lya mato san fenn mara dt 
az év szá zad so rán. A mel lé kle t ben em lí tet te ken kí -
vül a re gény bôl egy ál–Ros si ni ope ra is kész ült.  
Ez va ló jában egy Ro s si ni ze n emû veib ôl – a szer zô 
en ged élye nél kül – össze ál lí tott szín pa di mû vo lt, 
ame ly hez az Ivan hoe alap ján új, egy sé ges szö veg et 
ír tak, egy úg y ne ve zett pas tic he (fran cia) va gy pas -
tic cio (olasz). Ép pen ez vo lt, amit Sc ott is lá tott, 
ami kor 1826-ban Pá rizs ban járt. Nap lój á ban így 
emlé ke zett meg az elô a dás ról: 

 
„Pa za rul volt ki ál lít va, a nor mann vi tézek csú -
csos si sakot vi selt ek és va la mit, ami pán cé ling 
ha tá sát kel tette, és ami na gyon jól mut a tott. Fi -
gye lemr e mél tó volt a nagy sz á mú stat isz té ria, va -
la mint ügyes moz ga tá suk és cso por to sí tás uk a 
szín pa don. Ope ra volt, így term é sze tesen a törté -
ne tet szána l ma san el tor zíto t ták, a dial ó gus pe -
dig nagy részt ér telme t len volt.” 27 
 

Scott vé le mé nye nem meg le pô. A lib ret tó ál talá ban 
nem ké pes meg ôriz ni a pár bes zéd, a törté nel mi mi -
liô vagy a táj le írá sok re a liz mus át és a re gény ol yan 
ért é ke it, ame lyek a nar ráci ó ban rej le nek. A Scott 
ál tal lát ott szín pa di mûb en rá adá sul a cse lek mény 
is tu da tos tor zí tás o kat szen ved ett: Rowena és 
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25 „[the Eng lish rea der …] If you desc ri be to him a set of wild man ners, and a sta te of pri mi tive so ci ety existi ng in the High -
lands of Scotl and, he is much disp o sed to ac qu i esce in the tr uth of what is as sert ed (…) and fully pre pa red to be li eve the 
str an gest things that co uld be to ld him of a pe op le, wi ld and extra va gant eno ugh to be at ta ched to scen ery so extra or di -
nary. But the sa me worthy per son (…) is not half so much dis po sed to be li e ve th at his own an cest ors led a very dif fe rent 
li fe fr om him self …” Wa l ter Sc ott: Ivan hoe ’De di cat ory Epist le’. Lon don, Dent, 1970. 16.  

26 Vö.: W. M. Par ker elô sza va az Ivan hoe-hoz. Lon don, Dent, 1970. vii. 
27 Idé zi W. M. Par ker: i. m. vii.: „It was su perbly got up, the Nor man sol di ers we a ring po in ted hel mets and wh at re sembled 

mu ch ha u berks of ma il, which lo o ked very we ll. The num ber of the at ten dants, and the skill wth wh ich they are mo ved 
and gro u ped on the sta ge, is well worthy of no ti ce. It was an op e ra, and of co ur se the story gr e atly ma ng led, and the dia -
lo gue in a gre at part non sen se.”



Richard ki rály szín re sem lé pett, Ivanh oe pedig Re -
bekkát vet te fel esé gül.28 

A né met ope ra Web er és Wag ner köz öt ti id ôsza -
ká nak két nev es kom po nis tá ja, Ni co lai és Marsch -
ner, ug yan azt a tém át, az Ivan hoe mel lék cse lek -
mény s zá lát, Re bekka és a temp lomos lovag tör té -
net ét ze né sí tet ték meg.  

Sz a bol csi Ben ce hí v ja fel a figyel met, hogy a né -
met rom an ti kus opera a Weber és Wag ner közö tti 
két év ti zedb en két ág ra szak adt, s a „ki et len bor -
zal om és pol gá ri in ti mi tás” mel lé kút jai ra té vedt.  
Az utób bi utat, a bie der me yer zsá nerm û vé sze tet 
Ni co lai, Lortz ing és Flo tow ví gope rái kép vi se lik, 
az elôb bit Marsch ner és Ni co lai me lod rám ai ala po -
kon épít ke zô „rém-ope rái”. Meg le pô mó don mind -
ket ten ugyan azt a re gényt, s eb bôl ugyan azt a cse -
lek mény szá lat ál lí tot ták egyik ope rá juk kö zép pont -
já ba: az Ivan hoe ket tôs vi szon zat lan szer e lem bôl 
álló há rom szög-tör té ne tét, kö zé ppont ban a szép 
zsi dó le ány, Re bek ka sor sá val.  

He in rich Marsch ner „úgy ér ez te, ho gy Wal ter 
Scott-tól és ré gi cseh nép mon dák tól a mo dern 
pony v a re gé nyig min den fajta rém his tó ria há lás 
témá ja le het a ro man tikus op e ra szín pad nak. Bolygó 
kí sér tet, vér ivó szell em, ti tok zat os ter mé szeti dé -
mon, misz tik us meg vá l tás – min dez fel von ul a 
Vam  pirb an, a Hans He ili ng ben, a Temp lom os és a zsi -
dó nô ben, itt-ott már a fr an cia nag yope ra nyo mán 
és sok hely ütt meg jö ven döl ve a Boly gó holl an dit.”29 
Ni colai Temp lá ri u sa, mint a ké sôb bi ekb en ki de rül, 
szel í debb mo tí vu mokk al, de ha son ló ala pok ra épít -
ke zik. Eô sze Lász ló a Vam pir ról ír ja, de a Templ o -
mos ra és Ni co lai Te mp lá ri us á ra is igaz:  

 
„Je len tô sé ge leg in kább ab ban áll, hogy ez az 
egyik el sô kí sér let az esz tét i kai csúf nak, to rz nak 
ze nei áb rá zo lá sára. A kü lö nös, mond hat nók 
egész ség te len vo nás benne az, ho gy a fô hôs, mi -
köz ben vé res tet te it vég re hajt ja, saj nálko zás ra, 
részv ét re akar in dí ta ni.” 30 
 

A Temp lom os és a zsidó nô31 cí mû mû vét Eôs ze a „ro -
mant i kus tör té nel mi ope ra” ka teg ó ri á já ba so rol ja, 
ho lott itt a tör té ne lem sem mi lyen szin ten nem je -
le nik meg. Az opera drá mai tetô pont ja a har ma dik 

fel vo nás finál é ja, ami kor Ivan hoe meg küzd a temp -
lo mos lova g gal Re bek ka véde l mé ben. Ez a Nico lai-
ope rá ban is így van. 

Marsch ner oper á já nak szöveg köny vét Wohl -
brück ír ta, A templ o mos és a zsi dó nô (’Der Te mp ler 
und die Jüdin’) címm el, nem köz vet le nül a re gény, 
ha nem egy Lenz ne vû né met író dram a ti zált változa -
ta (’Das Ge richt der Temp ler’) ny o mán. Az olasz ope -
 ra ha tá sát mu tatja, hogy az er e de ti leg pró zai dialógu -
s o kat re ci tat i vók ká vál toz tat ta. Ezt az operát a ma -
gyar kö zön ség csak jó val ké sôbb is merh et te meg.  

Ot to Ni co lai egy olasz író, Ma rini li b ret tó ját vá -
lasz totta ope rá ja szö veg köny vé ül. A mû 1840 és 
1879 kö zött, te hát kö zel négy év ti ze den ke resz tül 
szer e pelt a vi lág na gy vá ro sa iban, at tól kezd ve azon -
ban egy szer sem mu tat ták be. Ezt az oper át a pesti 
Nem ze ti Szín ház 1842-ben ma gyar nyel ven, majd 
1843-ban a szer zô ve zény let é vel ola szul is szín re 
vit te.  

A szá zad vé gén Art hur Sul li van, an gol ze ne szer -
zô is ezt a regé nyt vá lasz tot ta meg ze nés í tés re a rövid 
ide ig mû kö dô lond o ni Ro yal Eng lish Ope ra Ho use 
me g nyi tá sá nak al kal má ból. A re génnyel azon os 
címû ope ra tár sszerzô je Ju li an Sturg is volt. Ez volt 
az egyet len al ka lom, hogy Sul liv an vis sza tért a szá -
zad el sô fel ének rep re zent a tív mû fa já hoz, a ’grand 
opé ra’-hoz. A ko ra be li kö zön ség pe dig lel ke se dés -
sel fog ad ta, az el sô szín pa d ra állí tás százhatvan elô -
adást ért meg, és 1910-ben is mét b emu tat ták a 
Covent Gar den ben, de ma nap ság rit kán játsszák. 

Ha a há rom ope ra sze re pe i nek hang típ u sa it 
összev et jük, feltû nô azo nos sá got ta lá lunk közö t -
tük. Iv an hoe min den ütt lí rai te nor, ezért el vi leg – 
ahogy a re gényb en is – ô a mûv ek fô hô se, ám gya -
kor la til ag nem tel je sen. Már az is mu tat ja az ad ap -
tá ló mû vé szekn ek a reg ény rôl al ko tott b eny o má -
sát, hogy a mellék let ben fels o rolt op e rák nak csak 
a fe léb en ô a cím sze rep lô. A töb bi ope ra cí me ar ra 
utal, ho gy vagy Re be kkát, vagy a temp lomos lo va -
got, vagy mind kett ô jü ket te kin tik a da rab iga zán 
fon tos al ak ja i nak. 

Re bekka mind eg yik dara b ban hang súl yos sze -
re pet kap. Dr á mai szop rán, és az oper ák leg fon to -
sabb je le netei az ô drá má ját mu tat ják. Ro we na lírai 
szopr án, ép po lyan hang súly tal an, mint a re gény -
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28 Vö.: Ro ger Fis ke: i. m. 273. 
29 Sza bol csi Ben ce: i. m. 355. 
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31 Wil helm Au gust Wohlb rück: Der Temp ler und die Jüd in. Pest, Pfe i fer, 1890. (ford. Ra dó An tal). (M. Kir. Ope r aház Könyv -

tá ra 37.)



ben, Re bekka mel lett má so dé ne kes nôi sze rep. Bois-
Gu il bert kar ak ter ba rit on, az int ri ku sok han gszí ne 
a Fi de lio Pi zarr ó já tól az Otello Jag ó já ig. (De Bracy 
te nor Ro we na mel lé kell Ma rsh ner és Sul liv an ope -
rá jában), Ced ric lí rai basszba ri ton, Izsák bar i ton, 
mind ke t tô apa sze rep (Izsák Marschn er mû véb en 
nem sze re pel). Ri chard ki rály a ha tal om jós ág os 
kép  vi se lô je ként (mint Mo zart oper á já ban Sa rast ro) 
basszus. 

A hang tí pu sok mel lett a libr et tók is sok ha son -
ló sá got mu tat nak. A szöv eg könyv írói ugyan is nem 
tet tek mást, mi nt hogy az ere de ti tör té netb ôl ki -
emel ték és szor o sabb ra fûz ték azo kat a fôbb mozza -
na to kat, ame lye ken a csele k mény nyug szik. Ez a 
bea vat ko zás a sze rep lôk pszi cho lógi ai mo tiv á cióit 
sok he lyen cs or bít ja, vis zont a da ra bot szín pad ké -
pes sé te szi: a sok szerep lô egy rész ét így el hagy -
hatják. Így a há rom ope ra egyik é ben sem sze repel 
Athels tane (Ro we na vô le gé nye), Front-de-Bo e uf, a 
trónb i tor ló és eg ész ud var tar tása, ak ik a tör té nelmi, 
va la mint Gurth, aki a tár sa dalmi pr ob le ma ti kát 
kép  vi se li a re gény ben.  

Csak Marsch ner ope rá jában sz e re pel Wam ba, 
Sc ott regé nyé nek sha kes pe a re-i bölcs bo lond ja, 
ezen kív ül a rom an ti kus rabl ók sza bad csa pa tá nak 
két em lé keze tes ve zé re, ’Ro bin Ho od’-Locks ley és 
Tuck ba rát. Marsch ner ope rá jából az on ban Iz sák 
ma rad ki, aki el lent mon dá sos jel le me mia tt a regény 
legp robl e ma ti kus abb szer ep lô je. Nyil ván ez az oka, 
hogy Ni co la in ál is szá na lomra mél tó apafigu rá vá 
egy sze rû sö dik. 

Mar i ni, Nic o lai lib ret tis tá ja De Bracy és Ri chard 
ki rály alak ját ítél te föl ös le gesn ek. 

A ma gyar nyel vû ké zi ra tos szö veg könyv, a 
nyom  ta tott olasz ere deti, a ma gyar elô adá sok hoz 
hasz nált ké zira tos zene ka ri és ének szól a mok par -
titú rái, val a mint az elô adás ok ra von at ko zó ko ra be li 
szín la pok, saj tó köz le mén yek, lex i ko nok és a vo -
nat kozó sza kir o da lom se gít sé gé vel meg kí sér lem ki -
mu tatni a re gény hez ké pest be kö vet ke zett el csú -
szás o kat és vált o zá so kat.

Ni co lai ope ra-stí lu sa 
 

N ic o lai Ber lin ben és Ró má ban ta nult, s a két 
nem  zet ze né jéh ez va ló kötô dés meg ha tá rozta 
ne mcsak muz si ku si pá lyá ját, ha nem ze nei stí -

lu sát is. Ô volt az utol só je len tôs né met ze n eszerzô, 
aki Ol asz or szág ban sa já tít ot ta el az ope ra szer zést. 
Ez ért zené jé re Mo zart, Be et hov en és We ber mellett 
a né met és az ol asz nép dal, va la mint Ros si ni és Bel -
li ni ope rái vol tak leg na gyobb hat ás sal. Mes ter ség -
be li fe lké szülts é ge ré vén br a vú ro san egye sí tette a 
né met ro manti ka ér zel mes sé gét és az olasz ope ra 
buf fa könnyed ele ganc i á ját. A ze ne kari sz ó la mok 
színe it kro ma ti ká val gazd a gí totta, az éne kesek me -
liz má val dís zí tett dal lam von a la it min dig a jel lem -
zés ér de kéb en haszn ál ta ki.32  

Az olasz ope ra szer zôk tôl elsô sor ban az ári ák jel -
legz e tes sége it sa ját í tot ta el. „A roma n ti ka az úgyne -
ve zett bel can to ének lési st í lus nak a vé gét jel zi: ragyogó 
könnyed, finom ének lési mód ez, ma nap ság el kép -
zel ni is alig tud juk. Még a Ros si ni- és Bellini-operák 
éne ke sei is csak a XV I II. szá zad vé ge kaszt rált ja i nak 
és néme ly pri ma donn á já nak vir tuóz tel je sítm é nyé -
hez visz o nyít va ér té kelh e tôk. (…) Ez az ének lé si 
mód, am ely a dr á mai igaz ságot is el ha nya gol ta a 
tech ni ka, a vir tuoz i tás ked vé ért, és amely még tö -
ké lete sen meg fe lelt a ro man tik us szem lé let nek.”33 

Két el sô ope rája, az Enr i co II. (1839) és az Il 
temp la rio (1840) ün ne pelt ze n eszer zô vé tet te. Az Il 
temp la rio 1841-es bé csi be mu tató já nak si ke re után 
a csá szá ri ud va ri ope ra ve ze tô ka rmes te re (Kre ut -
zer ut ó da) lett. Bécs ben ô ma ga ve zény el te az ope -
rát, ame lyet a bé csi kö zön ség lel ke se déss el fo gadott, 
bár en nek ok át egy kora be li kri tikus ab ban lát ta, 
hogy a kö zöns ég ér dek lôdé sé nek fenn tar tá sa ér de -
ké ben csök kent az ope ra mû vészi szín vo na la.34  

Az Il templ a rio az el sô be mu ta tót kö ve tô négy 
év ti zed ben Ni colai leg nép sze rûbb ope rá ja volt.35 
Eu ró pa nagy vá ro sa in kí vül Me xikó ban, Bu e nos 
Aires ben és New York ban is be mut at ták. Az er e de -
ti ol asz nyel vû elô adá sok mel lett há rom nyelv re 
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32 Vö.: Till Gé za: Op e ra. Bp., Ze ne mû k iadó, 1985. 263. és a ‘Ni co lai’-szó cikk. In: Eric Blom (szerk.): Gro ve’s Dic ti o nary of 
Mu sic and Mus i ci ans 6. Lon don, New York, MacMi l lan, 1954. 213. 

33 Fra n cis Cla u don: i. m. 282. 
34 The New Gro ve Di c ti o nary of Opera. i. m. 596. „Ni co lai was in vited to con duct Il temp lario at the Hof o per in Vi en na where 

it was ’lis te ned to with ra re at ten ti on’, tho ugh a lo cal cri tic not ed rat her so urly that it was ’not a clas sical pro duct either 
in terms of ori gi na lity or char ac ter, but an ef fec ti ve com pi lat i on calcu la ted to win pra i se and app la u se.” (AMZ, XLIII, 
1841. col 690–691.).  

35 Alf red Loe wen berg: An nals of Ope ra 1597–1940. 1. Ge nf, Soci e tas Bib liog rap hi ca, 1955.: „the most su c cess ful of Nicolai’s 
It a li an op e ras” – En nek ad a ta it eg yéb forr á sok ból ki e gé szít ve meg áll apí tot tam az Il templa rio b emu ta tó it: 1840. To ri no,



for dí tott ák le. A ma gyar nyel vû be mu ta tó 1842-
ben volt Pes ten, a né met nyel vû 1845-ben Bécs -
ben, a fran cia pe dig 1861-ben Antw er pen ben, 
1862-ben Brüsszelb en és 1864-ben Bor de a ux-ban. 
1879 óta azon ban egy szer sem ke rült be mu ta tásra, 
s ez a tény jel zi, hogy a mû nem bizo nyult id ô tál -
ló nak: Ni colai ko moly ope rái fel e dés be me rül tek, 
csu pán ví go pe rá ja, A windso ri víg nôk sze re pel má -
ig is az ope ra há zak re pert o ár ján. 

Mû ve i ben kor á nak le gkü lön böz ôbb ze nei és 
intel  lek tuá lis irány zat ai ol vad nak egy más ba, de leg -
fôbb esz té ti kai tör ek vé se az volt, hogy létr e hoz za 
ze néjé ben érz e lem és é rte lem, kép ze let és való ság 
harmoni  kus egyen sú lyát. Áll an dó gon dot je len tett 
szá mára az al kal mas li b ret tó felku ta tá sa; az „ör ö -
kös ôr jön gés, vér eng zés, sért e ge tés, üt le gelés és 
gyilkos ság”, mint ír ta, nem vol tak al kal mas tém ák 
a szá má ra, ezért ta nul mán yoz ta Bal zac, Sc hil ler, 
Gol do ni, Goz zi, Lo pe de Ve ga, Ca l de rón és Sha -
kes pe a re mel lett Wal ter Scott mû ve it. Eb ben a vá -
lasz tás ban már fel fe dez hetj ük a ro manti ka irán ti 
fo gé kony sá got, bár muz si ká ja az el ô zô stíl us irány -
zat hoz áll kö zelebb.36 

 
A lib ret tó 

 

A temp lá ri us lib ret tó já nak író ja Gi ro la mo Ma ria 
Ma ri ni, aki nek szem élyé rôl sem mit nem le het 
tu d ni. 1844. ta va szán a fiumei Nel Ci vi co Teatro 

be mu ta tó ja alk al má ból azon ban meg je lent egy olasz 
nyel vû szöveg könyv, a szer zô, Ma ri ni be ve zet ô jé -
vel. A lib ret tó ér ték e lé sé hez ér de mes figye lem be 
ven ni a mû faj meg hatá ro zá sá ra tett kí sérl e te ket. 

He ve si Sán dor ír ta az op e ra-libr et tó ról: „A jó 
szö veg könyv az, amely min den al kal mat me gád ar -
ra, hogy a ze ne ki bonth as sa a ma ga drá mai le hetô -
sé ge it. (…) A lib ret tó a ze ne ré vén vál ik csak drá -
ma i vá. (…) Ha a lib ret tó na gyon jó drá ma is egyút -
tal – ve sze de lem fen ye ge ti a ze nét.” 

Ugya nez nyolc év ti zed del ké sôbb, Mol nár Antal 
pon tos abb megf o gal mazá sá ban: „Mind az, ami nem 
sze mé lyes, ami nem lo gi kus, ha nem vég tel en be ve -
szôen örök: az op e ra érzé s vi lá gán ak tár gya. Cse -

lek mén ye te hát drá mai é rte lem ben nin csen: pon -
to san for dí tott drá ma, a szín mû in ver zi ója. Vagy or -
vo si al lú zi óval: föl bon colt drá ma, lél ek szín mû.”37 

Enn ek a definí ci ó nak a se gít sé gé vel könnyen 
meg vi lá gítha t juk, ho gy mi ok o zhat ta az esz té tikai -
lag sil ány lib ret tón ala puló Templá ri us év ti zed e kig 
tar tó si ker ét. Egy részt a Wal ter Scott-re gény nép -
sze rû sé ge, ami ala p ján a mû sz e rep lôi és je le ne tei 
a köz tu dat ré szét ké pez ték. Ezek re az „ô ské pek re” 
építe tt Ma rini a lib ret tó me gszer kesz té se kor. Más -
részt az ará nyel to ló dá sok bi zo nyos ka rak te rek és 
cse lek mé nye le mek ja vára nem vé let le nül ha son la -
to sak a Marsh ner-ope ra meg ol dá sai hoz: a re gény 
ma ga – a szerk e zet ará nyel toló dá sai folyt án – csu -
pán Re be kka és Bri an ér zé se i rôl és le lki vi lágá ról 
nyújt in for má ciót a b efog adó szá má ra. 

A szö ve gkö nyv elol va sá sakor azon nal föl tûn ik 
a tex tus bana li tá sa. Azon ban ép pen ez a tu laj don -
sá ga tet te von zó vá Ni co lai szá má ra, és al kalm as sá 
a ze nei meg va ló sí tás ra. Ma ri ni szöv e ge tö kéle tes 
pé l dá ja a Wal tersh a u sen ál tal em lí tett „Ab len kung 
vom Inte l lek tu al is mus”-nak: tá vol áll tô le min den 
lo gi ka, kö vetk e ze tes ség és va ló sze rû ség. Hi szen  

 
„hi á ba is igye kez ne a szö veg okos kodni vagy 
tényl e ges ségek ma gya rá zat á ba eleg yed ni! Igéi 
alig ért he tô ek, a mu zsi ka ha tal ma el nyom ja ôket. 
Csak gyak ran is méte lt ve zér szav ai, slág vort jai 
hang za nak át a ze nén, a töb bi job bára csu pán 
alk a lom éne k re, vok a li zá lás ra. (…) A sz a vak nál 
sok kal fon to sabb fö lada ta van a lib ret tó nak: hely -
zet e ket kell nyúj ta nia, vagy is al kal mat lír i kus öm -
lésre, szín pa di ké pet, kör nye ze tet, az az köze lebb -
rôl meg kell vil á gí ta nia a lel ki hely zet ki vál tó it, 
vé gül ru há za tot, kosz tü möt, ez zel szo ros abb ra 
fo g va a lel ki ség for rá sa it és ered ô it.” 38  
 

Mar i ni a re gény rom an ti kus elem e it eme li át a 
Templ á ri us ba: a törté nel mi ke re tet, amely alk al mat 
te remt ett a XIX. szá za di kö zön ség szám á ra egzo ti -
kus dí s zle tek és jel me zek látv á nyos meg je le nít é sé -
re, a reg ény hôs nôi kö zül az eg zo ti kus zsi dó le ányt 
ál lít ja kö zép pont ba. „Az eg zo ti kus ke ret … ki emel 
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Ná poly; 1841. Bécs, Bar cel o na; 1842. Me xi co, Lissza bon, Pest (ma gya rul); 1843. Ná poly (Te o do sia os sia, il temp la rio cím -
mel), Pest (ola szul); 1844. Ber lin, Fiu me; 1845. Bécs (né me tül); 1846. Szent pé tervár, Ko pen há ga; 1847. Bu ka rest; 1851. 
Bu en os Ai res; 1861. Ant werpen (fran ci á ul); 1862. Brüsszel (franc i á ul); 1864. Bor de a ux (fran ci ául); 1868. Pá rizs, New 
York, Konst an ti ná poly; 1879. Li vor no. Ahol nem je lez tem, az ope rát olasz nyel ven ad ták elô. 

36 Gro ve-Le xi kon. i. m. 213. 
37 He ve si Sánd or: Az ope ra pa ra dox on ja. A Zene, 1914/ 3. 47–48. és Mol nár An tal: i. m. 85. 
38 Mol nár An tal: i. m. 86.



meg szo kott kö rünk bôl és a ki vé te les he lyi ko lo ri -
ton át csak an nál erô seb ben eme li ki az érz és örök-
embe ri vo ná sa it.”39 

Ami pe dig a szöv e get il le ti, Ma ri ni tö ké le te sen 
meg fe lel a szö ve gírás kí vá nal mai nak: „A jó szö veg -
író rossz iro dal már, leg alább is, amíg ope rán dol -
go zik. Egy szerû ség, ve lôs tö mör ség, kö zérth e tô ba -
na u ziák („imád lak”, „oh ször nyû ség” stb.) és le -
mon dás a ma gas cé lú köl té szet rôl: ezek az ô ve zér -
motí vu mai.”40 A re gén yszö veg bôl nem ma radt más, 
csak né hány csat ta nó. 

 
A reg ény me ta morf ó zi sa a lib ret tó ban 

 

E gy re gény és egy en nek alap ján kész ült opera 
ös szev e té se kor (2. szá mú mel lék let) nem hagy -
ha t juk figyel men kí vül, hogy míg az elôb bi 

mû faj ban a szerz ô nek cse lek ményb en, ad dig az 
utó b bi ban moz gó – és ze n ekí sére t tel el lá tott – kép -
so ro zat ban ke ll gon dol kod nia. A lib ret tis tá nak 
figye lem be kell ven  nie az ope ra-mû faj konve n ci ó -
it. El kell sa já títa nia az ir ra ci o na li tást, a fo ga lom -
men tes sé get, át kell érez nie az ösz tö nö ket jel ké -
pezô mi tikus szi tuá ci ó kat.41 

A szöv eg könyvb en a szer zôn ek a dísz let re vo -
nat ko zó uta sí tá sa it és záró je les sz í npa di instr uk -
cióit a szce ni kai meg ol dha tó ság al ap ve tô igény én 
túl a ro man ti kus íz lés ha tá roz ta meg.  

Az elsô fe l vo nás 1. je lene te a re gény 12. fe je zete 
alap ján kés zült.  

A re gényn ek egy fon tos cse lek mény szála ki ma -
rad: nem sze re pel Já nos he r ceg és ud va ri int ri ku -
sai. Ivan hoe fe jé rôl nem ve szik le a si sa kot, holo tt 
a re gényb en titka ek kor lep le zôdik le. Itt csu pán 
egy áll ó ké pet lá tunk, ha tá sos tö me gje le net tel. 

2.: A szín pa di je le net tel szem ben a re gényben 
Ivan hoe sú lyos an meg se be sül, és Rebekka mag á -
val vis zi ôt yor ki há zuk ba, hogy ott ápol ja. A sebe -
sü lés mo tí vu ma a lib ret tó ban is meg je le nik, de 
csup án Re bek ka mo no lóg jáb an, r áad á sul tér ben-
idô b en el tá vo lít va a Szent földre, ah on nan nem csak 
Iv an hoe, ha nem Izsák és Re bek ka is mo st té r tek 
vissza. (Lsd. még II. felv. 1. jele net) 

3.: Ezek a sö tét in t ri kák az ere deti mû ben ma -
ga sabb szin ten jel en nek meg: a trón bi torló ud va -

ráb an; ez a szál azo n ban a szín pad ra ál lí tás hoz 
szük sé ges egy sze rû sí tés és funk ci ó össze vo nás so -
rán k ima radt. Ug yan így hi ány zik az ope rá ból ’Ro -
bin Ho od’ – Locks ley és er dei úto nálló ba n dá ja, a 
yorks hi re-i sze gén yle gé nyek. A re gény ben Re bekka 
csak vé let le nül vál ik Bri an zsák mán yá vá, ko rábban 
nem is is me rik egy mást. 

4.: Itt a hôs nô le he tô ség et kap, hogy me géne -
kelje ér zé seit; a reg ény ben egy kí vül ál ló mes é li el, 
hogy an pil lan tott Iv an hoe-ra. 

Ez a „ki töl tés” fel hív ja a figy el met a re gény egyik 
gyen ges é gé re: a két fô sze rep lô egym ás hoz va ló kap -
cso lat át Scott egy ál ta lán nem muta t ja be, és Rowena 
jel lem zé se min den ár nya la tot nélkü löz. Eg yet len 
be szél ge tés si ncs közt ük a re gény fo lya mán; am i -
kor a se bes ült baj nok ban fel ism e ri szer el mét, es zé -
be sem jut, ho gy gond os kod jék ró la, vagy leg alább 
fel hasz nál ja a ra gyo gó alka l mat apa és fia össze bé -
kí té sé re. Ez zel sz em ben Re be kka nem csak hû sé ges 
és gon dos ápoló, ha nem ö nál ló gon dol kod á sú nô, 
aki vi tá ban is meg áll ja a hel yét Ivan hoe-val szem -
ben (a vár ost ro ma kor). 

5.: En nek alap ja a re gény 19. fe je ze te az zal a kü -
lönb ség gel, hogy ott Re be kka nem Ced ric vá rá ban, 
han em az oda vez e tô úton kér se gít sé get Ro we nától. 

Ér de mes itt kis sé eli dôzni a gesz tu sok nál. Mind -
két mû ben a zsi dó le ány el sô kö zel e dés képp en le -
bor ul a szász hölgy lá ba el ôtt. A re gény ben ez után 
fel áll, hátr a ve ti fá ty lát és ele inte es deklô han gon, 
majd egy re ün nep él ye sebb mó don ad ja elô ké -
rését.42 Ké sôbb, a mû zá ró je le ne tében is mét ta lál -
koz nak. Ek kor Re bek ka „elô ke lô kül se jû, para n -
cso ló meg je le né sû”, aki nek „vi sel ke dé se tisz te let -
tel jes volt, de nyo ma sem volt ben ne a fél e lem nek 
vagy híz el gés nek.” Ami kor ket tes ben ma rad tak, 
„fél térd re eresz ke dett, két ke zét homl o ká ra szo rí -
totta, fe jét föl dig haj tot ta, és Ro we na min den til -
tak o zá sa el len ére meg csó kol ta kön tö se hím zett sze -
gé lyét.” A bes zél ge tés so rán mind ket te jük ar cát fá -
tyol ta kar ja, am íg Ro we na meg nem mu tatja arc -
von á sait. Re bekka ér té kes aj án dé kot is át nyújt ne ki, 
de sem mi ba rát sá go sabb gesz tust nem tesz nek egy -
más felé, szi gor ú an b eta rt ják a tár sa dal mi érint ke -
zés sza bá lyait.43 A lib ret tó sze rint Ro wena föl eme li 
ma gához, majd átö le li, a ké sôb bie k ben (I. felv. 8. 
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je lenet) „ké zen ve zeti”. Kap cso lat uk ben sô sé ge sebb, 
mi nt a re gényb en. 

An nak el len ére, hogy a re gény ben is és az operá -
b an is Re be kka ki dolgo zot tabb figu ra és ér de kesebb 
sze mé lyi ség Ro we ná nál, mind két író ala cso nyabb -
ren dûk ént, egz o ti kus ér de kessé g ként ke zeli. Az elô -
kelô szár maz ás, úgy tû nik, Scott sze mé ben is töb -
bet ér a sze mé lyi ség nél, hol ott ez a Wa ver ley ben 
nem így van. Ott a hôs a vég sô dön tés elôtt össze -
ve ti a két ki szeme lt hölgy gon dolat- és ér ze lem  vi -
lá gát. En nek el len ére, ha figy e lem be vesszük North -
rop Frye meg jegy zé sét, meg áll apít hat juk, hogy a 
két re gény ugyan an nak a konv en ci ó nak más-más 
ver zi ó ja. E sze rint a hôs nek egy szô ke és egy fe kete 
hölgy köz ött kell vá las zta nia, és min dig az utób bi 
az, aki vel a há zas ság va lam i lyen ok nál fog va nem 
kí vána tos.44 Ez az oka ann ak, hogy Ivan hoe nem 
az ér de ke sebb és oda adó bb le ányt vá lasztja. 

Az I. fel vo nás 6. és tov áb bi jel e ne tei egyál talán 
nem ta lál ha tó ak meg a regé ny ben. Ugyan ak kor 
ezeknek a jele ne tek nek szim bo li kus funk ció ja van. 
A tö b bi szer ep lô vel és hely színn el szemb en ez a 
csal ád és ez az idil li Éden kert egy bé kés szi ge tet ké -
pez, ah o vá Re bek ka – ár tat lansá ga da cá ra – csak 
föl ös le ges b eto la ko dóké nt lép het be. Ô Ivan hoe 
szá má ra a Pa radi csom (Noth rop Frye-i ér te lem ben 
vett) „tilto tt gyü möl cse”. 

A 7–9. jelenet a vá rostr om ki csi nyí tett má sa. Ki -
rajz o lód nak az erô vo na lak. Itt a fon tos szer ep lôk 
tö b bsé ge a „jó” ol da lon áll, de ol ta lom ra szorul a 
két le ány és az öreg Cedric. Még Ivan hoe hô si es -
ség én is né mi csorba es ik: gyen gé nek és teh e tet -
lenn ek bi zon yul, míg a re gény ben bet eg sé ge ala -
pos in do kot szolgá l tat ar ra, hogy nem vesz részt a 
vár ost rom ban, rá adá sul ott Re bek kát észr e vét le nül 
hur col ják ki a vár ból. A re gény ben Ced ric is erô -
sebb kar ak ter. Az opera be li je le nettel szem ben 
Brian cs ak a re gény kez de tén me gy Ced ric vá rába, 
ven dég es ked ni út ban Ashby fe lé. Ott Ced ric egy -
álta lán nem le pô dik meg azon, ho gy egy norma nn 
„le ereszk e dik” ho z zá: ön tu dat os szász, a nor man -
no kat jogt a lan be to lak o dók nak te kin ti. 

II./1.: Mind Re be kka érz el me i nek ma gya rá za tá -
ra, mind a bo szor kány vád in dok lá sá ra fon tos, hogy 
ért az orv os lás hoz, és Ivan hoe-t ô gyó gyít ja meg.  
A re gény ben kés lelte t ve, csak a 28. fe je zetb en ol -
va shatj uk azt a je le net et, amely ben Reb e kka ápo -
lás közben be le szeret a baj nok ba, ho lott ez köz vet -
le nül a lo va gi tor na (12. fe jez et) után tör ténik. 

2.: Ez a re gény 24. fe je ze tén ek szere l mi pár be -
szé dét kö ve ti, megl e he tô sen pon to san. A re gény -
ben ez a je le net túl na gy hang súlyt kap, hi szen két 
mel lé k sze replô jel le mét és mo ti vá ci ó it is mer jük 
meg be lô le, és a cse lek ményt nem len dí ti elô re. 
Az ope rán ak azon ban kulc sje le ne té vé vá lik, hi -
szen Rebekka és Bri an itt fô szerep lô vé vált, rá adá -
sul – az es e mé nyek össze von á sa mi att – a je le net 
be fo lyá sol ja to váb bi vi sel ke dé sü ket. A szín hely 
nem Front-de Beuf vá ra, ha nem a temp lá rius ok 
ko los tora. 

A bo szorká ny vád mi n dkét mû ben erôs hang -
súlyt kap. En nek oka a ro man ti ka ér dek lô dése a 
term é szet fel et ti ir ánt. A kö l tôk nek ab ból a vá gyá -
ból ered, ho gy az in téz mé nye sít ett hit- és ér ték -
rend szert fel for gas sák (lsd. a hata lom mal, I. Ed -
ward dal sz em be szál ló bár dok Tho mas Gray va gy 
Arany Ján os ver sé ben). A daln ok (’minst rel’, Scott 
leg több mû vé ben meg je le nik): a ma gá nyos pr ó fé -
ta. A szel le mek, mágu sok és bo szor ká nyok szin tén 
a szem be náll ás esz kö zei vol tak a tár sa dal mi vi sel -
ked és és az int el lek tuá lis hit rend szer e lfo ga dott 
normá i val szem ben. Az ir ra cio ná lis ra a ra ci o ná lis 
vil ág gal szem ben volt szüks ég. Scott, Ho race Wal -
po le gó ti kus re gé nyé rôl (The Cast le of Ot ran to) írt 
bí rá lat á ban pszi cho lógi ai ma gya rá za tot prób ál adni 
a cso dás ele mek mû kö désé re az ol va sá si me cha niz -
mus ban:  

 
„a szer zô szán dé ka a ter mész et fe letti er ôk al kal -
mazá sá val nem pusz tán me g le pe tés vagy fé le -
lem fel kel tése, ha nem az ol va só ér zé se i nek fel -
foko zá sa ar ra a pont ra, ahol már azo no sul ni tud 
egy durv ább kor ér zé seiv el, amel yik mind en kü -
lö nös me sét igaz nak tal ált.” 45 
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44 „…one very com mon conve n ti on of the nin e te enth-cent ury no vel is the use of two hero i nes, one dark and one light. The 
dark one is is a ru le pas si ona te, ha ughty, pla in, fo re ign or Je wish, and in so me way as soc i a ted with the un de si rab le or 
with so me kind of forb id den fr u it li ke in cest. When the two are in volv ed with the sa me he ro, the plot usu ally has to get 
rid of the dark one or ma ke her in to a sis ter if the story is to end hap pily.” Northr op Frye: Ana tomy of Crit i cism. Fo ur 
Essays. Prin ce ton, New Jer sey, PUP, 1957. 101. 

45 „It, was, the re fore, the aut hor’s ob ject, not mere ly to ex ci te surp rise and ter ror, by the int ro duc tion of sup er na tu ral agency, 
but to wind up the fee lings of the rea der till they be come for a mo ment id en tified with tho se of a ru der age, which ’Held each 
stra n ge ta le dev o utly true.’…” Wal ter Scott: ‘Ho ra ce Wal po le’. In: W.S.: The Liv es of the No ve lists. Lon don, Dent, é.n. 198.



A ro man ti ka has on ló jel leg ze tes sé ge a más ság, pél -
dá ul az ôr ü let áb rá zol á sa. 

Scott a köz ép kor ban nem csak iz gal mas ka lan -
do kat és lo va gi pán cé lokat lá tott, ha nem egy ide á -
lis kort a köl té szet szá má ra, ami kor még el hitték a 
köl tô mi n den sza vát (ez a hit a XVI II. szá zad ra cio -
na liz mu sa foly tán ve szett el.) Co leri d ge roma n ti -
kus esz té ti ká jának ku lcs ki fej e zé se „a hit et len ség fel -
függ esz té se” (’sus pen si on of dis beli ef’), amely hez 
szer ve sen kap cso lód ik a köl tôi kép ze let azo nos í tá -
sa a má gi á val. Ugyan ak kor Scott nem kedve l te az 
ok kul tizm us vég le tes for má it:  

 
„Sze rin tem a cso dák a köl té szet ben idô szer ût -
le nek és émely í tô ek, ha nem ke zelik ôket 
mérsék let tel és nem ül te tik át ôk et a né pi ha -
gyo mány ba va gy hit vi lágba, ami gyak ran még a 
való szí nûtl en nek is a va ló szí nû ség láts za tát ad -
ja.” 46 
 

A finá léban Ro we na nem je le nik meg. Az if jú pár 
egy  más rata lá lá sa és Ivan hoe ap já nak meg békí té se 
már a má so dik felv o nás vé gén le zaj lik. A mág lya-
je le net, az utol só baj ví vás és Re bek ka visszauta sí -
tott val lomá sa a zsi dó le ányt he lye zi a kö zép pontba. 
Ez a be fe je zés lát szó lag az o nos a re gény le zá rá sával, 
a hang súl yel to lód á sok mia tt azonb an még is mu -
tatko z nak kül önb sé gek, el s ôsor ban a jel le mek ben. 
Ezek re majd a sz e rep lôk be mu ta tá sa so rán tér ek 
ki. 

 
A pes ti elô adás 

 

N ico lai ne ve a ma gya rok szám á ra össze -
fonódott Do ni zet ti é vel. Vél et len ség bôl a be -
mu ta tó szín lap ján Do ni zet ti ne vét tün tet ték 

föl, majd a Hond e rû krit i ku sa (Pet ri che vich?) ne -
vez te ôt a nagy olasz mes ter után zój á nak. „Ha Ni co -
 lai úr nak ne vét nem lát nók e mû alatt, meg es kün -
nénk, hogy azt Do ni zetti ked ves lyr á ja köl töt te. 

Igaz, hogy a re min is cen ciák más ze ne mû vek re is 
uta l ják fül ün ket; Ro bert, Zam pa, Son nan bu la, sôt 
Luc rez ia sem egé szen ment az adó zás tól, azon ban 
a dall a mok ál ta láb an kedve sek, val a mint ki tûnô az 
inst ru men tat io (hang sze re lés).”47 

Az ope rá tól ma ga sabb be vé tel volt vár ha tó, ezért 
a Nem ze ti Szín ház bé rle te az ope ra-elô adá so kon 
nem volt ér vén yes. A szín ház be fo gadók é pes sé ge 
ké te zer négy száz fô volt, te hát „si ke res da rab so ro -
za tos elô a dása es e tén a néz ôs zám sok szo ro san múl -
ta fe lül a fo lyói ra tok pé l dány szá ma it – hoz zá té ve, 
hogy a Nem ze ti Szín ház néz ô te ré re olya nok is el -
jut ot tak, akik köny vet ta lán so ha sem ve t tek a ke -
zük be.”48 Ez azt je lenti, hogy egy Sc ott-mû alap ján 
ké szült ope ra, ami a re gény eg yfaj ta ér telm e zé sé -
nek, ol va sa tá nak te kint he tô, a b efog adók szé le sebb 
kö ré re van ha tás sal, mint ma ga az ere deti mû. 

A Temp lári ust is bér let szü nett el ad ták, és a da -
rab nyil ván va ló an nagy si ker volt, hi szen össze sen 
ti zen négy elô adá st ért meg (il let ve há rom al kalom -
mal csak a legn ép sze rûbb el sô fel vo nás ke rült szín -
pad ra)49, az olasz nyel vû elô a dást ve zény lô ze ne -
szer zôt pe dig zaj os si ker fo gadta. Pu kánszkyné ada -
tai sze rint „Ni co lai Templá ri u sa, ’ezen költ ség es czif -
ra op e ra’ még akk or sem tud kö zön sé get von zani, 
mi kor a be mu ta tóra kö vet ke zô esz ten dô ben ma ga 
a szer zô ve zény li s Ta do lini én e kel ben ne, bár a kü -
lönö sen meg erô sí tett zene kar ’sem mi kí ván niv a lót 
sem hag yott hát ra’. De a szí nház ál lan dó sze mély -
zete nem mû kö dött ben ne si ker rel: ne héz és szo -
kat lan volt ne ki.”50 Ez zel szem ben a Hon de rû kri -
ti kusa így em lé ke zik meg a jú li us 10-ei elô adás ról:  

 
„A ze ne szer zô úr az igaz ga tós ág ál tal kü lö nös en 
meg hí vat ván e cél ra, az op e rát er e de ti leg újon -
nan be ta ní tá, s az elô adást ma ga ig az ga tá. A sze -
rény fiat al mû vészt za jos s ál ta lá nos taps sal üd -
vezlé meg jel en te kor a ma kü lö nös en nagy szá -
mú hall ga tó ság; va la mint föl vo nás utá ni ki hí vás 
és a da rab foly tá ba ni több szö ri tap sok ál tal is ki -
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46 „I think the mar vel lo us in po etry is ill-ti med and dis gusti ng when not mana ged with mod e ra ti on and ing rafted upon 
some circ ums tan ce of popu lar trad i ti on or bel i ef which so me ti mes can gi ve even to the imp ro bab le an air of so meth ing 
li ke pro ba bi lity” Wal ter Scott: Lett ers 1. (szerk. H.J.C. Gr i er son et al.) Lon don, Const ab le, 1932–1937. 121. 

47 Hon de rû, 1843/1. fél év. 140. (a ja nu ár 20-i elô adásr ól). A to váb bia k ban a láb jegy zet nél küli idé zet ek ugya ner rôl az oldal -
ról szár maz nak. 

48 Ker é nyi Fer enc: A ré gi ma gyar szín pa don. 1790–1849. Bp., Mag vetô, 1981. 15. 
49 A ka tasz ter nek a két utol só elô adás ra vo nat ko zó ada tai hi bás ak, mert a Honde rû szín há zi ro va ta az 1843. szept em ber  

2-ára és 30-ára más operá kat tün tet fel, és egész hó nap ban nem tör tén ik em lí tés a Temp lár i us ról. A mû faj új don sá gát mu -
tat ja a meg ne ve zés in ga do zá sa is: a Temp lár i us a színla po kon „nagy ope ra”-ként, míg egyes szí nik rit i kák ban „nagy dalj á -
ték”-ként sze re pel. Szín la pok, ka tasz ter, OSzK Sz í nhá zi Tár. 

50 Pu kánszky né Ká dár Jol án: A Nem zeti Szín ház szá zév es tör té nete. Bp., M. Tört. Társ., 1940. 110.



tün te té a je les ze ne mû vészt. S va lób an rit kán ré -
sze sü le Pest kö zön sé ge oly mû élv ben, mint me -
lyet e mai est nyúj ta. A ma kü lö nösen meg erô -
sí tett ze ne kar sem mi kí ván ni va lót nem ha gya 
hát ra a gyön yö rû ze ne szép sé ge i nek, me lyekben 
e mû annyi ra bô vel ke dik, ki tün teté sé ben (?!), s 
pon tos ság teki n te té ben ze ne- s da lkar min den 
kí ván a tot kie lé gí té nek, a mag án sze rep ek vi vôi 
is tel jes ere jök bül ügye kez tek a je les vend ég mel -
lett min den te hets é gö ket a sik e res el ôadás ra for -
dít ni, s hogy az ne kik ke vésbé si ke rült, oka min -
den ese t re csak azon kö rülm ény ben fe nek lik, 
mis ze rint a „Te mp la rio” sok kal több nehézségek -
 kel bír, s így so k kal na gyobb ének kép zett sé get 
kí ván, mint né mely föl ü le tes olasz mun ka.” 51 
 

A jú li us 12-ei el ôadá son pe dig még za jo sab ban ün -
ne pelt ék a ven dégm û vé szeket: „Te le ház, mely 
szûn ni nem aka ró tap sok és él je nek kel vôn búc sút 
a je les mû vés znô tôl, ki en ged ve a za jos kí vá natnak, 
a ró la ne ve zett (!) s ál ta la oly re me kül éne kelt Ta -
do lini-ke rin gôt két szer szí ves vo lt is mé telve éne -
kelni.”52 

A Hond e rû janu ár 20-ai elô a dásra vo natk o zó 
kriti ká ja sz e rint: „Az egés zbôl k iem el jük mi nt si -
ke rül teb  be ket az 1. felvonás D-moll ka rát, az igen 
jól ada tott, a fels é ges vo cal ha tost Desz-dúr ban, 
melyn ek D-dúr ba me nô a lleg ro finá lé ján ak ele je 
(köz be ve tôl eg le gyen mond va) egy kis sé tán gyor -
sabb an is vé tet het nék; és vé g re Moch o naky k.a. 
szép ma gán dal át – mely, ha em lé künk nem csal, 
Maz za úr szer ze mé nye, s csak úgy be lôn csem pész -
ve a hang mû be.” Ezek sze rint Re be kka egyik ári á -
ját egy má sik elô adás ból köl csö nöz ték. 

A jú ni us 30-ai elô adás ról a Vil ág a köv et ke zôket 
ír ta: „So ká ké szül tek e dal mû elô adá sá ra, mely nek 
oka bi zony a kö rül mé nyek ben rejl ik, me lyek nem 
a le gkel le mes eb bek (…) a költ ségek igen te tem e -
sek: az öl tö zet ek s dís zít mé nyek eg é szen új on[nan] 
ké szül tek, mi ért is e da l já ték ki áll í tá sát va ló ban fé -
nyes nek mond hat ni.”53 

A to váb bi ak ban az ope ra tar tal mán ak meg ér té -
se ked vé ért köz lik Mar i ni nak a lib rettó elé írt be -
ve ze tô jé nek ford í tá sát, amely a szín padon zaj ló ese -
mé nyek elôzmé nyét ír ja le, „me lyet a színcé du lán 

sem ár tott vol na köz le ni, ho gy a kö zön ség a tör té -
net fol ya má ba mint egy be le ve zet tes sék”. Ez a meg -
jegy zés ar ra utal, ami a li b ret tó elolva sá sa kor is ki -
de rül: a lib ret tis ta fel té te lez te a kö zön ség ré szé rôl 
a re gény isme re tét, ugyan ak kor azt is mu tat ja, hogy 
a Vi lág szín ik ri tiku sa nem fel té te lez te ugya nezt a 
ma gyar kö zeg ben.  

Mar i ni nak ez a be ve ze tô vel ellá tott ola sz nyel -
vû szö veg köny ve Fi umé ban je lent meg, nyil ván va -
lóan az zal a cél lal, hogy a köz ön ség az elô adás elôtt 
meg vá sá rol has sa. Te hát a közö n ség igé nyel te a cse -
lek mény meg ér té sét. Mol nár An tal azon ban ér tel -
met len nek talá l ta az ope ra éssze rû sí té sének ef fé le 
esz köze it:54 „A lo gi kai össze füg gé sek ilyen haj szo -
lá sa komi kus, mert fö lös le ges; tr a gi kus, mert meg -
foszt ja ösz tö nös él ve ze té tôl az el fo gula t lan sá gát 
vesz tett hall ga tót.” Az iro dal mi több let ugya nis csak 
meg ter he li a mû vet – és a kö zöns é get. 

 
Vi zua li tás a re gény ben és a szín pa don 

 

A Scott-mû vek nyo mán szü let ett libr et tók a 
dísz lete k re, jel meze k re és kel lé kekre vo nat -
ko zó szín padi uta sí tá saik ban fel haszn ál ták az 

ere de ti mûv ek táj- és tárgy le í rá sait. Amennyi re az 
adap tá ció so rán ki emelt csel ek mé nyel e mek, úgy a 
ki emelt l eír á sok is egy fajta mód on ér tel mezik az 
ado tt re gényt. Az ope ra-mû faj hoz lé nye gi leg hoz -
zá tar toz ik a lát vá nyosság, ezért nem vél et len, hogy 
az elô zô szá zad szín játs zá sá ra jel lem zô egy sze rûbb 
szín padkép ut án „a ro man ti kus ope ra hoz ta új ra 
di vatba a dísz le tet.”55 

A pes ti be mu ta tó öt le te a bé csi ol asz elô a dások 
ha tásá ra me rül hete tt fel. Ez le het a ma gya rá za ta an -
nak, hogy a je lme ze ket, ame lyek et a kor ban a szí -
nés zek nek sa ját ru ha tár uk ból kel lett meg old a ni uk, 
most a szí nház va r rat ta meg. A sz í nla pon pél dá ul 
ezt olvas hat juk: „Va la mennyi kosz tüm, a bé csi cs. 
kir. ud vari da l szín házi olasz elô adás sze rint (…) 
szin te újon nan ké szült. A sz ö veg könyv is Bécs bôl 
jut ha tott el Ney Fe ren chez, a for dí tóhoz. A be mu -
ta tan dó ope rához az on ban az új jel me zek mel lé va -
do na túj dísz let ek is kel let tek.  

Az új dí szít mé nyek et Her mann Ne e fe fes tet te. A 
né met fes tô és dísz let ter ve zô Bécs ben ta nul ta a de -

41

51 Hon de rû, 1843/ 2. fél év. 92–93. 
52 Hond e rû, 1843/2. fél év. 93. 
53 Vi lág, 1842. júl. 2. 432–433. 
54 Moln ár An tal: Ze ne kul tú ra. i. m. 153.  
55 Fr an cis Cl a u don: i. m. 308.



ko rat ív fes tést. (Tá jké pe i vel és port ré iv al a Pes ti Mû -
eg ylet tárl a ta in is gyak ran sze re pelt.) Szín házi pá -
lyá ját a béc si ud vari szí nház ban kezd te. Több na -
gyobb né met or szá gi és au szt ri ai te át rum után 1836-
ban a pes ti né met szín ház dísz let festô je lett, és 1837-
ben ô ka pott meg bi za tást az épü lô Pes ti Ma gyar 
Szín ház (a ké sôb bi Nem ze ti Szín ház) elôf üg gö nyén -
ek és hu szo nöt dísz let kész le té nek meg fes té sé re. A 
szín ház meg nyi tó já ról tu dó sító kri ti kus rész le te sen 
le ír ja az arannyal pom pá za tossá te tt pi ros-feh ér-zöld 
nézô te ret „szó val az egész ter met dí szí tô ne m ze ti 
színt”, va la mint „a min dez ek kel össze  hangzó, zöld -
be ját szó, fe hér, nagy sze rû elô füg gönyt (me ly arany 
rú don füg gô s ara nyos roj tok kal dí szí tett kár pi tot 
áb rá zol)” és a „tü n dér fényt hin tô” gyer tyá kat.  

Eb bôl köve t ke zik, hogy Ne e fe szín pa di dísz le tei 
is dek o ra tí vak, po m pá za tos ak és lá t vá nyo sak vol tak. 
A Temp lá ri us elô ad á sát bír á ló kri ti kus a Hon de rû ben 
szin tén mé l tat ta a ném et díszl et ter vezô mu nk áját:  

 
„Nem hall gat hat juk el a de rék Ne e fe úr szép dí -
szít  mé nyeit, mû vé szi ecse te min den eset re nagy 
nyer e ség szín pad unk nak.56 – A Ne e fe úr ál tal 
fes tett új dí szít mé nyek pom pá sak és meg le pôk 
– fô leg a más o dik fel vo nás kert je, csu das zép sé -
gû öm lô kútj á val; Ne e fe két szer hí va tott. Az utol -
só fel vo nás hold vi lá gos dí szítm é nye szin te mági -
kus ha tá sú.” 
 

A kri ti kus ált al em líte tt kert nyil ván va ló an Cedric 
vá rá hoz tar to zott, amely az I. felv o nás 4–9. és a  
II. fel vo nás 5. je len e té ben sze re pelt. Funk ci ója nyil -
ván egy pa ra di cso mi idill ér zé kel tet é se, a mese beli 
if jú pár jut al ma. Az utol só felv o nás kí sérte ti es lehe -
tett, a fé nyek és ár nyé kok moz gal mas já té ka követ -
kez téb en. A hát tér ben a temp lo mosok ko los to rá -
nak sö tét lô tor nya, fe lül rôl csu pán a hold világít, a 
szín pad jobb ol da lán, a még sö tét lô mág lya mel lett 
négy fek e te rab szolga, égô fák lyák kal. Sö té tlô tö -
meg, majd kí sér te ti es fe hér ruh á ban me gje le nik az 
ál doz at, Re bekka. Ez a sz ín- és fényj á ték is bizonyít -
 ja, hogy a da rab súly pont ja nem Ivan hoe és Rowena 
bol dog egy másra ta lá lá sán, han em Rebekka me lo -
dra ma ti ku san áb rá zolt szen ve dé sén volt. 

 
„Az adott vi lá gít á si hely zet bôl ter mé szet e sen kö -
vet  ke zik, hogy a kor szín pa dán a szín é szek – ki -

vált a leg fon to sabb je le ne tekb en – igye kez tek a 
ri valda kö zelé ben tart óz kod ni. Ha töb ben sze -
re pelt ek egy je le net ben, a riv al dá val párh u za -
mos sort alko t tak, a lát ha tós ág ér de ké ben pe dig 
ar cuk kal a kö zön ség fe lé ford ul tak. Ez a szín pa -
di „ál lás” vi szont le he tet len né tet te azt, hogy a 
szín é szek a je le net va ló ságá nak – ha úgy tet szik 
re a litá sá nak – meg fe le lô al a kzat ban hel yez ked -
je nek el és ját sza nak. E kö rül mény vi szont nyil -
vá nva ló an ki zár ta a mai ér te lem ben vett reá lis 
sz i tu á ció- és jel le mábrá zo lás le he tô ségét.” 57 
 

A sti li zált ját szá si mód mel lett a kül ön le ges, egzo -
 tik us és nagy sza bá sú jel me zek is hoz zá já rul tak az 
ala kok absztr a há lá sáh oz, szem ély te len je lképekké 
vá lá sá hoz. A Temp lá ri us jel me zei és kel lé kei: Vilfrid 
lo va gi pán cél ban, „le e resz tett sis ak kal”(I/2.), majd 
„nyílt si sak kal” (I/8.) jel e nik meg; Vi lf rid kö rül -
hordo zott paj zsa; Bri an és Vilf rid ka rd ja; „fegyv e -
res nép”; a temp lo mosre nd nagy zász ló ja (II/3., 
III/1.); Re bek ka bi lincsb en; ezüst tál cán kesz tyû 
Brian nak; a szar a cén rab szol gák ke zé ben égô szö -
vét nek; Re bekka „egy sze rû fe jér” ru háb an in dul a 
mág lyá ra; Bri an ló hát on ér kez ik (III/1.) és Vilf rid 
is (III/2.), utób bi jel e net vég é ig a lo vak bent van -
nak a sz í npa don. 

Min de zek, de kü lö nö sen a leg utób bi élô „kel -
lék ek” a sz í npa di utasí tá sok ban azt biz o nyít ják, 
hogy már a lib ret tó meg írá sa kor font o sabb volt a 
látvá ny a har mo ni kus és za var ta lan ze nei hang -
zásnál. 

 
Re gény hôs – ope ra hôs 

 

A Scott-re gé nyek kö zép szerû hô sei túls á go san 
hig gad tak és fe gyel me zett ek ah hoz, hogy egy 
ope ra szá má ra me gfe lel jen ek. Az ilyen hôs ök 

he lyett a szín pa don Scott em lé kez e te sebb alak jai 
vál tak fô sze rep lôkké, mi nt az Iv an hoe-ban Re bekka 
és Bri an pá ro sa. 

A re gényb en megte rem tett figu rák al le go ri kus 
vo nás ok kal ren del kez nek. Scott nak er re a mû vé re 
felté t le nül jel lem zô Ri edl Fri gyes meg áll apí tá sa: 
„Scott há rom-négy jel lem von ást, gyak ran még ke -
ve seb bet ad sze mé lyei nek, ezen jel lem voná sok az -
ut án min dig elô for dul nak a cse lek vényb en, úgy -
hogy fe löt lôk.”58
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He ve si Sánd or ab ban lát ta az ope ra fö lé nyét a 
pró zai színjá ték kal szemb en, hogy „a ze ne két, há -
rom, négy, sôt szám ta lan em be ri lelk et egy szer re 
tud meg szó lalta t ni, teh át a drá mát egy ide jû leg tudja 
hoz ni”, míg a pró zai szí né szek min dig csak egy más 
után bes zél het nek, a part ner le gfel jebb néma já ték -
kal fej ez he ti ki a ma ga lel ki áll apo tát.  

 
„Mint hogy az ope rá ban el sô és végsô sor ban 
azok  ról a drá mai le he tô sé gek rôl van szó, ame -
lyek a zené ben rejl e nek, az iga zi ope ra so ha -
sem mond hat le a du ókr ól, ter cet tek rôl, en -
semb lékról, finá lék ról, sôt eg ye ne sen ezek re 
kell pá lyáz nia, s nagy a va ló szín û ség, hogy a 
mo dern oper a i ro da lom med dôs é ge ak kor fog 
vé get érni, ha sut ba dob ják min daz o kat a racio -
 na lis ta el mé le te ket, ame lyek drá ma i ság és il lú -
zió he lyett re a liz must és ve riz must kí ván tak az 
ope rát ól.” 59  
 

Ni co lai ope rá ja a szó lóé ne ke sek és a nôi- és férfikar -
ok egy üt te se i re, a fent em lí tett drá mai le he tô sé -
gekre épül. Az ope ra nem re a lista jel le mábrá zo lást 
kí ván, ha nem sokk al in kább sti liz ált alak o kat, ak -
i ket ki zá ról ag ze név el és moz gás sal jel le mez. Az 
éne ke sek moz gása a szín pa don nem va ló sz e rû.  

 
„S az oper ai sze mé lyek moz gása, arc já té ka sok -
kal kö zel ebb áll a pan to mí miá hoz, mint a drá -
má hoz. (…) Az ope rai k ifej let, mo z gás, gesz tus, 
já rás-ke lés stb. pe dig épp ez ért mond elle nt az 
él e tbe li pszic ho ló gi án ak vagy akár a dra ma tikus 
ig a zság nak: kép zel e ti sí kon je lent ke zik, in kább 
ál om, mint való ság.” 60  
 

Az ope ra sze rep lôi soh a sem vál nak egyé ní tett jelle -
mekké, a szín pa don csu pán moz gó szim bó lu -
mokat lát ha tunk. Ezt a ta pasz ta la tot a ko rab e li né -
zô közön ség szá mára csak még ink ább fele rô sí tette 
a roman ti kus szín ház vi lág í tá si gya kor la ta, amely 
a szí né szek és éne ke sek ar cát csak alulr ól és a 
mainál jóval gyen géb ben vi lá gí tot ta meg. Ez a tech -
ni ka a fino mabb arc já té kot alig en ged te ér vé nye -
sül ni, és túl nagy te ret en ge dett a lát vá nyos gesz -
tu sok számá ra.61 

Minde h hez hoz zá já rul az ope rai én e klés vi r tuo -
zi tá sa. A XV I II-XIX. szá za di „bel can to”-oper ák ban 
na gyobb sze re pet ka pott a tech ni ka, mint a mû vek 
mon da ni val ó ja. En nek ered mén ye kép pen „…a 
rom an ti kus oper ák és kon cer tek csil lagai sok kal 
nag yobb szt á rok vol tak, mint a hang szer es elô adó -
mûv é szek. (…) a ko rszak iro dal ma hô sökk ént sze -
re pel tette ôket.”62 Ez kü lö nö sen az éne kes nôk re 
igaz. 

A Templ á ri us a kata sz ter sz e rint63 1842. jú ni u -
sa és 1843. szept em be re kö zött összes en tizenhat 
al ka lom mal ker ült elô a dásra a Nemz e ti Szín ház -
ban, rész ben vál to zó sze re posz tás sal. Ezek kö zül 
két elô adást (1843. jú li us 10. és 12.) ma ga Ni co lai 
ve zé nyelt, Re bek ka sze re pét pe dig a híres olasz 
szop ráné ne kes nô, Eu ge nia Tad o li ni éne kel te.  

 
Wi lf red of Ivan hoe 

 

W ilf red – Sc ott kor áb bi hôs e i vel szem ben – 
nem él át sem tör tén el mi, sem ér zelmi 
konf lik tust. A cse lekmé ny bôl kí nál ko zó 

konflik tu sok so ha nem so dorják lel ki válságba, ez -
e ket az író e lhá rít ja a fe je fö lül. Enn él fog va nem is 
fe j lô dik. Már a tö r té net kezde te elôtt ön ál ló szem -
é lyi ség, aki szem be száll apja ak a ra tá val, és a sa ját 
út ját jár ja. Ri chárd ki rály hûs é ges hí vévé sze gô dik, 
és an gol szász szár mazá sa el le nére ôsz in téb ben kép -
vi seli a lova gi esz mé ket, mint akárme lyik nor mann. 
Gy er mek kori sze rel mét sem in gat hat ja meg sem -
mi, ho lott a re gény fo lya mán semmi fé le me gerô sí -
tés nem tör té nik: az író ál tal egy más nak ren delt pá -
ros jó for mán nem is ta lál koz ik egy más sal, míg ez -
zel szem ben Re bek ka ál do zatk ész gyógy ke ze lése és 
a köz tük le zaj ló párbeszéd erôs kí sérté st je lent sz -
á má ra. Törté nel mi ér te lem ben sincs ’happy en ding’, 
hi szen az Oroszl án szí vût ki vé ve a nor mann ok 
között egy po zitív sze rep lô sem akad, és épp elég 
bûnt, vért és há bor út ho z nak a szá szokn ak. Ivan -
hoe, no ha akt íva bb Scott más ik hô sén él, Wa ver -
ley nél, mi vel már a tör té net kez dete elôtt fe lis meri 
az egyet len le het sé ges vis el ke dést és hô si es tet te ket 
hajt vég re, mé gis sod ród ik: ha be csü le tes akar ma -
rad ni, nem nagy on te het ne mást, mint am it meg -
tesz. A lo va gi tor nán va ló rész vé tel hû bé ri kö te les -
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sé ge, a vár ost rom ban ré szt se vesz, me rt be te gen 
fek szik, az ut ol só pár viad al er köl csi kö te les sé ge 
megm en tô jével szem ben. Rá adá sul a két küz del em 
egyi ké ben sem gyôz „si mán”: el ôsz ör Ri chárd menti 
meg, a vé gén pe dig Bri ant Is ten ke ze (vagy gu ta -
ütés) sújt ja hal ál ra. 

San ders Ivan hoe alak ját a lu ká csi „kö zép sze rû 
hôs” egy ik va ri á ci ój á nak nev e zi, ahol egy br it férfi 
sa ját ha zájá ban keve re dik id e gen po li tik ai erôk 
hábo rú já ba, ha son lóan a The Bet rothed, a Wo odstock 
és a Redg a unt let hô se i hez.64 

A Hon de rû a Temp lári us ról írt bí rá la tá ban a Wil -
fredet meg sze mé lye sítô éne kes hang ját össze ve ti a 
sze rep kö vete l mé nye iv el:  

 
„Jo ob úr hang ja – min den ma gas sága dac zára – 
nem si mul el ég gé e szakm ány hoz (szer ep), a 
roppa nt instr u men tatio (ze ne kar) gyak ran el -
nyomja sza vát, melly nek e hô si zene szak mány -
ban erôs mel lbôl ke l le ne fa kadn ia. A 3. fel vo nás 
Esz-dúr öt ö sé ben nem igen tud ja J. úr e lta lál ni 
az on elô adá si mo dort, mely az ily meg szaka dt 
hang mér té kek ben – ca dences sac ca dé és – bár 
ig en ba jos, de szük ség es.” 
 

Ez a bí rá lat ar ról árul ko dik, hogy Nico lai hôste -
norra ír ta a sz e re pet, és hang sú lyos sze re pet szánt 
Ivan hoe-nak, mi vel egy erôt el jes ze n eka ri alá fes -
tést kom pon ált hozzá. De az ope ra cím sz e re plô jé -
vé a reg ény egyik mel lékfigu rá ját, Br i an de Bo is-
Gu il bert-t tet te meg. 

 
Bri an de Bo is-Gui l bert, a „temp lá rius” 

 

A z ope rá ban te hát a re gény int rikus-figu rája, 
Ivanh oe el len sé ge és tud ta nél küli ri vá li sa, a 
fr an cia temp lo mos lo vag ke rül elôt ér be. Sc -

ott nál ez a figu ra szi kár és kemé ny lel kû: 
 
„(…) negy ven é ves leh e tett, vagy va la mivel idô -
sebb is. Ma gas term e tû, szi kár, iz mos at lé ta alak 
– a sok test gya kor lat mint ha le szed te vol na róla 
az em be ri alk at min den lá gyabb ré szét, nem 
hagy va raj ta mást, csak ke mény iz mokat és szí -
vós ina kat; eze ket me gedz et te már ezer nyi fára -
da lom, és ezért so ha sem ri ad tak vissza at tól, 

hogy újabb er ôp ró bá ra vál lal kozza nak. (…) arca 
olyan volt, ho gy tisz te let et, sôt féle l met kel tett 
ab ban, aki el ôször lát ta. Erôs, éles és ke mény 
arcv o ná sa it fe ke tére per zsel te a tró pu si nap. Ez 
az arc rend sze rint nyu godt volt, de még ak kor 
is ve sze delme s nek tûnt fel. Érez ni le he tett, hogy 
nyu galma cs ak pil la nat nyi szél csend a szen ve -
dél yek tom bo lása után; hom lo kán a ki duz zadó 
erek, fel sô ajk án a sûrû fe ke te ba jusz reme gé se 
mint ha csak ar ra figyelm ez te tett vol na, hogy a 
vi har min den pil la nat ban új ra ki tör het. Éles, át -
ha tó fe ke te szemé nek pil lantá sa ar ról mes élt, 
hogy él e té ben le gyô zött min den ve szélyt, el sö -
pört út já ból min den aka dályt; mint ha alig várta 
vol na, hogy va la ki vagy va la mi is mét szem be -
sze gül jön aka ra tá val – gyö nyör lesz meg mu tat -
ni ere jét, bá tor ság át, köny ör te len el szánts á gát! 
Ho m lo kán a mély se b for ra dás még zo r dab bá 
tette ha ra gos ar cát és sz e mé nek vész jós ló tek in -
te tét; egyik sze me me gsé rült ugya nattól a vá gás -
tól, melyn ek nyo mát hom lo kán vi selte; lá tá sa 
nem szen ve dett csor bát, de olyan be nyo mást 
kel tett, min tha kan csal í ta na.” 65 
 

A le í rásból egy, az ese mén ye ket er ôs aka rat tal irá -
nyít a ni ké pes in t ri kus-figu ra bon tako zik ki. A szö -
veg könyv bôl azon ban egy kud arc ra íté lt, szá nan -
dó, kis sé fem i nin Bri ant is me rünk meg, aki es dekel 
Re bekka sze rel mé ért. 

Ri edl Fri gyes egy 1877-ben írt ta nul má nyá ban 
Mich e let vé le mén yé vel ért eg yet, aki a re gény gyen -
ge pont já nak tar tot ta a te mp lá ri us alak ját, Sc ott más 
lo vag-figu rá i val egye tem ben: 

 
„Front-de-Bo e uf, val a mint az ope rák és a reg é -
nyek ha sonló lo vagj ai ha la vá nyok, szemb en a 
kö zép kor bor zasz tó va ló ság á val. Ivan hoe-ban a 
temp lomv i téz szin tén gyen ge és igen mest er kélt 
te rem tés. A szer zô nem mer te a te mp lá ri us ok 
cö li bát já nak rút volt át fel tün tet ni, sem azt, mely 
a ko los tor ok bel se jé ben ur al ko dott.” 66 
 

Ezt a figu rát az tet te al kal mas sá egy ope ra cím szere -
pé re, ho gy meg van ben ne a két fô moz ga tó ösz tön: 
a ha tal mi és a szere l mi, ami Iv an hoe-ból hi ányz ik. 
Konflik tu sának oka egy részt az, hogy a két szen -
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ve d ély ki zár ja eg ymást, más részt a zsi dó le ány iránti 
vi szonza t lan sze relme. Ezért an nak el le nére, hogy 
ô az opera cím szer ep lô je, a mû vég én sem mi sze -
repe nem mar ad, a zá ró je le net ben Rebek ka bá na -
ta ke rül elô térbe. 

 
Re bek ka 

 

R e bek ka a reg ény ben a lo va gi torn án je le nik 
meg el ôsz ör; ô az egyet len sz e rep lô, akit a nar -
rá tor több ször is meg em lít, mi e lôtt sort ke rí -

te ne ar ra, hogy kö zel ebb rôl be mu tas sa, ak kor is 
csak a kül se jét ír ja le. A le írás ból az ol vasó de kó -
dol hat ja, hogy egy szép sége ré vén meg nye rô fiat al 
le ány ról van szó, aki ugyan ak kor egzo ti kum. A nar -
rá tor is ide gen ked ve szem lé li: 

 
„Szab á lyos, finom alak ja ki tû nô en érvé nye sült 
ke le ti di vatú ru há já ban – a zsi dó nôk ak ko ri ban 
több nyire ilyen ru há ban jár tak. Sár ga se lyem -
turb án ja jól ill ett sö tét arc bô ré hez. Ra gyogó sze -
me, cso dá san ívelt sze möldö ke, szép en for mált 
sa sor ra, foga i nak gyöngy so ra, für tön ként fényes 
csi gák ba gön dö rö dô, sû rû, sö tét ha ja, mely dú -
san om lott alá ke cses ny a ká ra és vál lá ra – mind -
ez rend kí vül bá jos volt, a szép ség ele mei nek 
nem min de nna pi ta lál kozá sa.” (…)67 
 

Jelle mét csak ké sôbb is mer jük meg. Az ô sze re pe 
el rab lá sa után kez dô dik, Front-de-Boe uf vá rá ban. 
Ezért jel le mé hez a nar rá tor cs ak ekk or ad némi 
tám po n tot, a temp lo mos lo vag gal va ló nagy je le nete 
el ôtt: 

 
„A szász nem e si lánnyal szemb en ta lán ad nak 
va la mit a lát szat ra, és kerü lik a du r va kímé let -
len sé get; de mi re szá mít hat ô – egy el nyo mott 
és ül dö zött nép gyer me ke, akit nem is veszn ek 
em ber szám ba. Csak hogy – ta lán ép pen ezért – 
meg volt az az elô nye, hogy le l ki leg job ban fel -
ké szült min den fé le vesz e de lem re, és így meg -
erô sö dött, meg ed zô dött. (…) Mi nt hí res la ko -
má ján Da moklé sz, úgy Re be kka is min den pom -
pa kö ze pette szün tel e nül ma ga el ôtt lát ta a csa -
lád ja feje fö lött ha jszá lon füg gô kar dot, amely 
bár me lyik pil la nat ban vé get vet het jó lé tük nek, 
sôt éle tük nek is. Ezek a gondo la tok fe gyel mez -

ték és ki jó za ní tot ták; kor dáb an tar tot ták jel le -
mét, am ely más kör ül mé nyek közt ta lán gô gös, 
ma kacs és elb i za ko dott le tt vol na. (…) büsz ke 
alá za tos ság gal vise l ke dett, mint ha alá vet né ma -
gát a ked ve zôt len kö rül mé nyek nek, ame lyek be 
– mint egy ül dözö tt nép le ánya – be le szül e tett. 
Va lój á ban ön tuda tos volt, és szí ve mé lyén az a 
me ggyô zô dés élt, hogy érd em sze rint ma ga sabb 
rang il leti meg, mint ame lyet a val lá si íté let ne -
ki meg sza bott.” 68 
 

Po n to san ez a büsz ke ség, a meg a lá zá son és le mon -
dás on át esô lél ek ma gasz tos sága ra gadha t ta meg 
leg in kább a lib ret tis ta képz e le tét. Ugyan akkor ô áll 
a sze ren csét len sze rel mi há rom szög közép pont já -
ban, végz e tes von zerôt gya ko rolva a temp lo mos lo -
vagra, ug yan ak kor mag asz tos hû ség gel ki ta rt va az 
ôt sem mi be ve vô Ivan hoe mel lett. Rebekka füg get -
len, tu da tos sze mé lyis ég, ön ál ló vé lem é nye van, a 
két hôsnô kö zül ô az, ak i vel Ivan hoe em beri kap -
csola t ba ke rül (be szél ge té sük a vá rost rom ide jén), 
még is va la mi lát ha tat lan fal, a tár sad al mi nor ma el -
vá laszt ja ôket egy más tól. A hôs ben még csak föl 
sem mer ül, hogy az ér tel mes ebb és ôt oda adób ban 
sze re tô höl gyet kel le ne vá lasz ta nia. 

Az ope rában ez a nôi fô sze rep, am it az is mutat, 
hogy a szín ház leg je les ebb én e kes nôi és a kül hon -
ból ér kezô ven dég mûvé szek ezt éne kel ték. A lib -
ret tó, egy melo d ra ma tik us ér tel mezés je gyé ben, Re -
bek ka ket tôs szen ve dését he lyezi a cse lek mény kö -
zép pont já ba, és az ope ra ze nei hang sú lyai is ezt 
erô sít ik: a mû drá mai te tô pont ja Re bek ka és Bri an 
to rony szo bai je le ne te, vég sô konk lú zi ó ja ped ig Re -
bekka csa ló dá sa, amik or rá döb ben, hogy Ivan hoe 
sem mibe ve szi az ô sze relm ét, és ap ja kar já ba ájul. 
Az ope ra Scott-ol va sa ta sze rint az Iva n hoe leg fon -
to sabb mon da ni val ó ja, hogy a társ a dal mi nor mák 
át hág ha tat la nok, és ezt Re bek ka tra gédi á já nak ki -
dom bo rí tá sá val me lan ko li kus bel e nyug vás sal fo -
gad ja el. 

 
*** 

 
En nek az ope rá nak mind en gyar ló sága el len ére 
meg van a kul tú rtö r té ne ti ér té ke. Ér té kes se gít ség -
nek bi zo nyul a Scott-mû vek ha tás tört é ne ti vizs gá -
la tá ban, és ké pet nyújt a ro mant i kus kor köz ön sé -
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gé nek íz lé sé rôl és igé nye i rôl, ta lán job ban, mint a 
jobb mi nô ségû, hal ha tat lan mû vek. A Scott-mû -
vekh ez ha son ló óri á si, de az 1860-as éve k re le csen -
gô köz ön ség sik e re azt bizo nyít ja, hogy a Scott-re -
gé nyek nek az el sô olv a sói gen e rá ci óban ki a la kult 
egy ol yan ol vasá s mód ja, am ely a ro man tik us íz lés 

han yat lá sáv al párhuzamosan szük ség kép pen el -
avult. A rea liz mus és a na tu ra lizm us irán ti ol va sói 
ig ény nem tu dott mit kez de ni a scot ti re gén ytí pus -
sal. A XX. szá zad új meg kö zel í té si mó d jai kel lettek 
ah hoz, hogy Scott fok o za to san vissza nyer je elô kelô 
he lyét az irod al mi ká non ban.
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The Bride of Lam mermo or 
Adam                    Le ca leb de Walt er Scott          1827 
Ca ra fa                   Le Noz ze di Lam merm o or      1829 
Ri esc hi                  The Bride of Lam merm o or      1831 
Dam se                   The Bride of Lam merm o or      1832 
Bre dal                    Bru den fra Lam mer moor        1832 
Mazz u ca to             La fidan za ta di Lam merm o or 1834 
Do ni zet ti               Lu cia di Lam mer mo or            1835 
 
The Fa ir Ma id of Perth 

Bi zet                 La Jo lie Fil le de Perth              1867 
Lu cil la              The Fa ir Ma id of Perth           1877 

 
Fortu nes of Ni gel 
Bis hop                    Ni gel                                    1823 
 
Guy Man ne ring 

Bis hop              Guy Man ne ring                      1816 
Ber tin               Guy Mann e ring                      1825 
Bo i el dieu          La Da me Bl an che                    1825 

 
The Hea rt of Mid lot hian 

Bis hop              The Hea rt of Mid lot hi an         1819 
Ca ra fa               La Pri son d’Édi m bo urg           1833 
F. Ric ci             La Prig i o ne d’Edim bur go         1838 
Ber lijn              Le Lu tin de Cul lo den               1848 
Mac Cunn         Je a nie De ans                         1894 

 
The High land Wi dow 

Gri sar               Sar ah                                      1836

Ivan hoe 
Parry                Ivan hoe                                   1820 
Bis hop              Ma id Ma ri an, or  
                            The Huntr ess of Ar ling ford   1822 
Ros sini 

(pas ti che)       Iv an hoe                                   1825 
Marschn er        Der Temp ler und die Jü din     1829 
Pa cini               Ivan hoe                                   1832 
Ni co lai             Il Temp la rio                            1840 
Sa ri                   Ivan hoe                                   1863 
Pi sa ni               Re bec ca                                   1865 
Cas teg ni er        Ré becca                                   1882 
Ci ar di               Ivan hoe                                   1886 
Sull i van            Ivan hoe                                   1891 
Le wis                Ivan hoe                                   1897 

 
Ke nilw orth 

Au ber               Le i ces ter                                  1823 
Do ni zet ti          Eli sa bet ta al Ca s tel lo  
                          di Ke nilw orth                          1829 
Wey se              Fes ten påa Ke nil worth            1836 
Dam se              Ke nil worth                              1832 
Loe we              Em my                                     1842 
Se ide l mann      Ke nil worth                              1843 
Schi ra               Ke nil worth                              1848 
Bad ia                Il con te di Le i cest er                 1851 
Ca i ani               Ke nil worth                              1878 
Mac Far ren        Ke nil worth                              1880 
De La ra             Amy Rob sart                           1893 
Kle in                Ken il worth                              1895 
Sc hi u ma           Keni l worth                              1920 

 
The Lady of the Lake 

Bis hop              The Knight of Snow don           1811 
Ros sini             La Don na del La go                  1819 
Ros sini 

(pas ti che)       The Lady of the La ke              1825 
Ves que von  

Pütt lingen      The Lady of the La ke              1929 
 

The Leg end of Mont ro se 
Bish op              Mont ro se, or The Child ren  
                          of the Mist                             1822

1. szá mú mel lék let 
A Wal ter Scott re gé nye i bôl ké szült op e rák jegy zéke 

(re gény cím, ze ne szer zô, op e ra cím, év szám)



Old Mor ta lity 
Bis hop              The Battle of Both well Brigg 
                                                                         1820 
Peel la ert           L’exi lé                                     1827 
Bellini               I Pu ri tani                                1835 

 
Pe ve ril of the Pe ak 

Horn                  Pe ver il of the Pe ak                 1826 
 
Que n tin Dur ward 

Lau rent             Que n tin Dur ward                   1848 
Gev a ert             Que n tin Dur ward                   1858 
Mac le an            Que n tin Dur ward                   1893 

 
Red ga untl et 

Go mis              Le Re ve nant                            1833 
 
Rob Roy 

Davy                 Rob Roy                                  1818 
Blan chard         Di a ne de Vern on                     1831 
Cu r mi              Rob Roy                                  1832 
Flot ow              Rob Roy                                  1836 
De Ko ven         Rob Roy                                  1894 
Grie ve              Rob Roy                                  1950 

Ta les of a Grandfa t her 
Ros sini 

(pas ti che)       Ro bert Bru ce                         1846 
 

The Ta lis man 
Bish op              The Kn ight of the Cross           1826 
Ri ot te               Kö nig Ri chard in Pal äs ti na     1827 
Pa cini               Il Ta lis ma no                           1829 
Loe we              Ma lek-Ad hel                         1832 
Cos ta                Ma lek ha del                          1838 
Ad am               Ric hard en Pa les ti ne               1844 
Bal fe                 Il Tal is ma no                           1874 

 
Wa ver ley 

Rod well            Wa ver ley                                1824 
Ros sini              

(pas ti che)       Wa ver ley                                1825 
Dulc ken           Ma cI vor                                  1865 
Hols te in           Die Gastf re un de                      1852 
Hols te in           Der Er be von Mor ley              1872 
Hols tein           Die Hoch länd er                       1876 

 
Wo odst ock 

Flot ow              Ali ce                                       1837 
Pa ci ni               Al lan Ca me ron                       1849

47

2. szá mú mel lék let 
A Templ á ri us lib ret tó já nak áti ra ta 

Dísz le tek, sze rep lôk, mo z gá sok és ese mén yek 
 

I. fel vo nás 1–3. je le net: Dí sze sen fö lé ke sí tett nagy sá tor, mely ben az Ashby ben tar tott harc ját ék gyôzô -
jé nek kell megko szo rúz tat ni. A hát tér ben a harcj á té ki kör szín tér lát szik.  

1. je lenet: Ha tal mas kó rus di csôí ti az is me ret len baj no kot: szász és norm ann lova gok, szász höl gyek, 
norm ann fegy ve re sek.  

2. je le net: Vi lf red „be jô” le e resz tett sis ak kal, több Hír nök kí sér e té ben, kik kö zül eg yik pajz sát hozza 
ily fel írás sal: KI TAGA DOTT, egy má sik a bo rost yán ko szo rút, a „harc já ték gyô zôj é nek szán tat”. A kór us 
to vább di csô í ti a baj no kot. Ced rik fel szó lít ja, hogy vála sszon a höl gyek kö zül: ki tûz ze a hom lok á ra a 
fü zért? Vi lf rid Ro ve ná ra mu tat, Ro ve na bol dog. A Hír nök Ro ve ná nak nyújt ja a ko szor út, Vilf rid pe dig 
meg haj ol elôt te, hogy a hö lgy a ko szor út hom lo kára (po n to sab ban si sakj á ra!) tûz hes se. Ced rik is mer -
et le nül is meg hí v ja a vá rá ba. Mind el hagy ják a szín pa dot. 

3. jel e net: Bri an, a vi a dal le gyôz ött je, lép a szín pad ra, két szar a cén rab szol gá val. Pa ran csot ad Rebekka 
kö ve tésé re. Amik or ma gá ra ma rad, hosszú mo no lógba kezd ket tôs bán a tá ról: baj no ki ver e sé gé rôl és 
remén y te len szer el mé rôl. Ekk or meg je len nek nor mann tár sai (va ló szí nû leg in kább ké mei), és fel ajá nlják 
Re  be kka el rablá sát. Bri an ha mar rá áll, mert így bosszút áll hat a szí vte len lá nyon, aki megv e tet te az ô szerelmét.  

 
I. felv o nás 4.–9. je le net: Csar nok Cedr ik vá rá ban; a há t tér ben kert. (Ez a szín pad kép nem egyez tethe -
tô ös sze a szö veg gel, amely bôl nyil ván va ló, hogy a je le netek a vá ron kí vül ját szódn ak.) 

4. je le net: A szász höl gyek ka ra Ro ve nát di csô í ti, aki az én ek vé gén lép be. Vissza uta sítja a di csé retet, 
majd e lkü l di ôket, hogy gondj a i val ma gá ra mar ad has son. Mo no lóg jáb ól meg tud juk, ho gy az is me ret len 
baj nok ba sze rel mes, pe dig csu pán sej ti, hogy ré gi ked ve se az.  

5. je le net: Vissza tér nek a höl gyek, Rebe k ká val és Izsákk al (utób bi csu pán dísz le t ként je le nik meg). 
Rebe k ka vé del met kér Rov e ná tól, mi vel el akar ták ra bol ni. Ro ve na be fo gad ja ôt. 



6. je len et: Bri an nor mann és sza ra cén fegyve re se i vel jön („óva kod va jô nek be, s halk kal be szél nek”). 
Kór us ban ének lik, ho gy ki ját sszák és el ra gad ják Re bek kát, majd Bri an el küldi ôket, hogy les ben várja -
nak. Kül ön fe lé vissza von ul nak, Bri an egy Fegy ver nök kel ma ga ma rad. Bri an pa ran csá ra a Fegy ver nök 
kürt jébe fúj, a vár ból vála szo ló kü rt szó hal lat szik. Bri an fel ve ti a kér dést, hogy egy „hi tet len lá ny ked -
ve ért” az ôsz Cedr ik szem be száll-e ve le.  

7. je le net: Cedr ik ki jön a vár ból né hány fegy ver telen szol gá val. Meg le pô dik, hogy egy nor mann le -
eresz ked ik hoz zá, hogy meg lá to gas sa ôt. Bri an kö ve te li, hogy Ced rik ad ja ki ne ki a ha di zsákm ány ként 
tula j do ná nak tek in tett „hi tet len lá nyt”. Ced rik b ekü ld egy szolg át Ro ven á ért és Rebe k ká ért, hogy el -
mond  has sák vé le mé nyü ket. 

8. je le net: Meg je le nik Ro vena, ké zen ve zet ve Re bekkát, Izsák és a szász höl gyek ka ra. Re bek ka és 
Izs ák tilta ko zik, Ced rik bot rányt em le get. Vég re Bri an tü rel mét veszt ve kard já hoz nyúl, de közb en Vilfrid 
is meg je le nik, most már nyílt sis ak kal. Ha tásszün et, min de nki meg döb ben, majd mind annyian kó rus -
ban én e kel nek (Bri an is) ar ról, hogy ki men ti meg a lányt a gyalá zat tól. A Br i an és Vilfr id kö zöt ti szó -
pár baj ból meg tud juk, hogy Vilf rid há lát érez Re bek ka iránt, me rt egy szer meg men tet te az éle tét. Ek kor 
Bri an a szín mö gé ki ált: „Elô!” 

9. je le net: Bri an tár sai el ôro han nak, né me lyek meg ra gad ják Re bek kát, má sok Ced rik szolgá it. A két 
párt kó rusa egy más nak fe lel get. A ze né ben vívo tt csa ta vég ez té vel Bri an és né hány norm ann k ivo n szol -
ja az ájult Reb ek kát (aki amúgy ad dig éne kelt), a töb bi ek vissza tar tózt at ják a szás zo kat. 

 
II. felv o nás 1–2. je lenet: Szo ba a to rony fel sô ré szé ben a temp lá riu sok zár da lak á ban. A hát színen nyílt 
er kély. Két ol dal aj tó.  

1. je le net: Rebe k ka „an da log va jô, szék hez tán to rog, s reá eresz kedik”. Ne héz hely ze térôl kezd me -
sél ni, majd mint egy ál mo doz va fe lid é zi, hog yan sze re tett be le Vilfr id be seb ei kö töz é se köz ben „a Jor dán 
pál ma fái alatt”. Most látvá nyos gesz tu sok kö vet kezn ek: „só haj jal lan kad”, amint ráé b red a va ló ság ra, „az 
er kély hez szal ad és vi ssza borz ad” az alat ta fel tá ru ló mély ségt ôl. Atyj át hív ja, ma jd zö rejt hall. Azt hi szi, 
ap ja ér ke zik megm en té sé re. 

2. je le net: Br i an be jön, a sze relm é vel zak lat ja. Re bek ka el ôször ijedt, majd szembe száll. Du et tet 
ének el nek, köz ben Br i an egy re in kább fe ldü hö dik. Vé gül „kö ze lít Rebe k ká hoz, ôt meg ra gada n dó”, mire 
a lány az er kély re me nekül, hogy le ves se ma gát. E pil la nat ban trom bit a har sogás je len ti a Nagy mester 
jö ve te lét. A du ett fo ly ta tó dik, majd Bri an dü hö sen ki megy, Re bek ka pe dig b eme gy a bel sô szo bá ba.  

 
II. fel von ás 3–4. je le net: Fegy ver terem a temp lá ri u sok la ká ban. A kö zép aj tón kí vül elô csar nok, s ki -
lá tás a me zôre; két ol dal aj tó, mel yek egyi ke az íté lôt e rem be nyí lik, a vit éz rend nagy cí me ré vel dí szítve.  

3. je le net: „A csar nokban sok fegy ve res nép. A rend vit é zei bej ô nek. Négy nagy ke resz tes kí sé re tében 
a Nagy mes ter, Be ma noir Luk ács, elô t te a rend nagy zász lója vi te tik. El ôt te mind nyá jan megha j la nak.”  
A Temp lá ri u sok ka ra gyô zed el mi dalt éne kel, majd le tér del nek. Ek kor jön be Luk ács, fe lál lít ja és harc -
ra bu z dít ja ôket a po gá nyok el len. Iz sák „si et ve jô, s ma gát a Nagy me s ter lá ba i hoz ve ti”, ir ga lom ért ese -
dezve. Ami kor Luk ács meg tud ja, hogy Bri an el ra bolt egy zsi dó le ányt, meg eng e di Izsákn ak, hogy fö -
lkel jen, és két temp lá riu st el küld Br i a nért. Ki val lat ja Izsá kot, s az elr a bolt le ányr ól ki mond ja, hogy bo -
szor kány. A kar közb en ma gya ráza tok kal és is mét lé sek kek kísé ri a szól ist á kat (mint az óko ri gö rög sz -
ín já tékb an). Bri an „be jô, fel hev ül ten s ma gán kív ül”. Lu kács és a kar szó long at ja, de Bri an nem vé dek e zik, 
csak ma gáb an mond ja, hogy nem bír ja to vább. Am i kor a kar tör vé nyül és be hív ja, in kább el megy. Lu -
kács és a kar szavá ra a tör vény te rem aj ta ja ki nyí lik. A kar tûz ha lált kér a bo szork ány ra, majd Izsák kal 
együtt éne kel nek az is ten ít é let rôl. Min denki b evo nul az íté lô te rembe. „Izs ák is od avon szolt a tik két ôr 
ál tal. Az aj tó be zár a tik.” 

4. je le net: Bri an ma gá ban ví vó dik, köz ben Re bekka ôrök közt s bil incs ben á tha lad a szí nen. Br i an 
ek kor ajánl ja ne ki, hogy is ten ít é let ként pár viad alt kér jen. Re bek kát be ve ze tik a tör vény te rem be. Bri an 
meg akar érte vív ni, de köz ben a fé le lem tôl „ön kén yte le nül térd re ro gyik”. A temp lá ri u sok ki jô nek, egy 
hír nök ezüst tál cán kesz tyût hoz, mond ván, hogy Bri an nak a má sik fél nevé ben ke ll meg vív nia. Ô elôször 
nem váll al ja, de a kar gyá va ság gal vá dol ja, er re düh ö sen el ve szi a kesz tyût. Együtt ének el nek, majd mind 
ki men nek.
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II. fel vo nás 5. je le net: Csar nok Ced rik várá ban, mint az el sô fel von ás ban. Cedr ik el ôször eg ye dül, majd 
Vilf rid, vé gül Ro ve na is se gít a bé ke köt és ben. Kö zös kön yör gé sük re Ced rik meg bo csát fiának, és be le -
eg ye zik Ro ve ná val kö ten dô há zas ság á ba. Du et tek, majd hosszú ter cett. 

 
III. fel vo nás 1–4. je len et: Tér a te mp lá ri us ok lak ja elô tt, mely nek hát só ré szén to rony. Jobb ra máglya; 
bal ra ros té lyos kor lát a ví pá lyá rai [ér tsd: a ví vó pá lyá ra va ló] b eme net tel.  

1. jele net: „Né gy sza ra cén rabs zol ga a mág lya mel lett, ket tô nek kez é ben szö vét nek. A jobb ol dal ra 
nép gyüle k szik. In du ló ze ne köz ben jô nek a zá r da lak ból trombi tá sok, hír nök a rend zász laj á val, temp -
lá ri u sok és Lu kács; az után Bri an felfe gy ver zet ten s ló háton.” A temp lá rius ok ka ra és Lu kács a bosz or -
kány ha lál át kí ván ja. „Mind nyá jan kö rül áll ják a tért; Re bek ka ki jô a lak ból fegy ve res ek közt, ha jai bom -
lot tak, ruh á ja egy szerû fej ér. Moz ga lom a nép közt. Lu kács, ki emel vény en áll, int, hogy az el sô jel adas -
sék. Tromb i ta szó, majd szü net. A höl gyek és férfiak ka ra egy más nak fe lel get ar ról, hogy lesz-e, aki meg -
vív ér te. Köz ben Reb ek kát a mágl yá hoz ve ze tik, meg szó lal a má so dik trom bi tas zó. Lu kács ha lált ki ált 
Rebe k ká ra, két rab szolga meg raga d ja ôt, a má sik ket tô ép pen a mág lyát ak ar ná meggy új ta ni, am i kor lo -
von me gér ke zik Vilf rid. Re bek ka le szö kik a mág lyá ról, s térdr e ro gyik, amint fel is meri Vilf rid et. Re bekka 
és a höl gyek ka ra együtt éne kel az ég kül döt térôl. 

2. je le net: Vilfr i den kív ül Ced rik és Izs ák is meg jel e nik. Bri an megd öb ben, hogy ism ét le gyôz ô jé vel 
kell meg küz de nie. Vilf rid lesz áll a ló ról, a két baj nok du ett je, amely sz ex tet té fej lô dik (elôbb Ced rik és 
Re bekka, majd Lu kács és Izsák is csat la koz ik). Luk ács sz ö ve ge sze rint Bri an ar cán a fé le lem ke zd „dúl -
ni”. Lu kács és a kar bizt a tá sá ra a baj nok ok kar dot húz nak, köz ben az összes szól is ta ének el. Vé gül 
mindke t ten ló ra ül nek, ben yar gal nak a pá lya tér re, a férfiak kö ve tik ôket. 

3. je le net: Re bek ka, Izs ák, a höl gyek, a nép és a rab szol gák ma rad nak a szí nen, imád sá got éne kelnek. 
Há tul ról a férfikar tu dat ja, hogy Vilf rid me göl te Bri ant.  

4. je le net (finá lé): A szín új ra meg tel ik, Ced rik szol gái is cs at la kozn ak. Mi dôn Vilf rid meg jel e nik, 
Re bek ka és Izs ák a láb a i hoz bo ruln ak. Re bek ka láza san szer el met va ll Vilf rid nek (oboak í sé ret mel lett). 
A lo vag is ten hoz zá dot mond ne ki, Re bek ka ap ja kar ja i ba dôl. A kar a baj no kot di csô í ti. 

 
 

3. számú me l lék let 
Ma rini be vez e tô je 

(Vi lág, 1842. július 2. 432-433.) 
 

Ivan hoe Vilf rid, Cedr ic an gol szász lo vag fia, ki vi szo nyos (vi szon zott) sze rel em ben áll Ro we ná val, Cedric 
gyám le á nyá val, atyai til a lom el len ére ha gyá el szü lô föld jét s Eu ró pát, Orosz láns zí vû Ric hár dot Pa lesztíná -
ba kö vet ve. Ez okért ôt aty ja az ör ö kség bül kit a gad ta. Kele ten ha lá los se bét Re bekka zsi dónô gyó gyí tá, 
a yor ki Iz sák le á nya, ki min den remé ny és vi szon zás nél kül ha lál o san [be le]sze re tett az if jú lovag ba, s a 
kö z ben a vad Bri án, temp lom vi téz sze rel mes cse le i tôl ül döz teték, kit ô áll ha ta to san vissza u ta sí tott. 

Min de zen szem é lyek An gol or szág ban ta lál koz nak, hol a je len sz í ni elô adás kez dôd ik. Vilf rid er é nyei, 
ki fél ve az atyai har ag tól, ele in te tit ko ló zik; Ro wen á nak irá n tai vis zo nyos sze rel me, Re bekka sze renc sét -
len szen ved él ye az örök bül ki zárt lov ag hoz, Bri an nak a szép zsi d ónô irán ti dü hös sze relme, a lány nak 
Bri an ál tal me rényle tt el ra gad ta tá sa, s an nak mint bo szor kány nak mág lyára ít él te té se – ezek azon ten -
ge lyek, mik kö rül a je len drá mai cse lek vény fo rog. 

 
(To váb bi tar ta lo mis mer te tés után ol vas ha tó az ope rá ról magy a rul meg jele nt egyet len kri ti ka: „Ezen egész 
cse lekv ény Scott Wal ter re gé nye sze rint van [fel]dol goz va. A hely ze tek megl e pôk, a ze ne kel lemes, sok 
he lyen erô tel jes, az ér zel mek val ó di lí rai szen de ségg el van nak ki feje z ve.”)
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