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Az opera cselekménye 
 
A hamburgi műsorfüzet alapján  
(https://www.ndr.de/orchester_chor/elbphilharmonieorchester/konzerte/programmheft1392.
pdf) 

 
Autóduda-előjáték 
 
Első kép 

Elhagyatott temető Breughellandban. A lerészegedett borissza, Piet vom Fass lép 
a színpadra, és észrevesz egy szerelmespárt, Amandát és Amandót: épp egy 
helyet keresnek, ahol semmi sem zavarhatja légyottjukat. Egy sírból kimászik 
Nekrotzar, a megszemélyesített halál, és bejelenti, hogy még azon az éjen be fog 
következni a világvége: egy üstökös becsapódása fogja okozni. Szolgájává teszi 
Pietet. Eközben Amanda és Amando, mit sem törődve a világvégével kapcsolatos 
híradással, visszavonul az immár üressé vált sírboltba. Nekrotzar Piet hátán a 
városba lovagol. 

 
Második autóduda-előjáték 
 
Második kép 

Az udvari asztrológus, Astradamors házában. Házastársa, Mescalina, ledorongolja 
az urát, egy szadomazochista aktusban ostorral csapdossa, végül pedig egy 
iszonytató pókkal a távcsőhöz zavarja. Mescalina berúg a vörösbortól, és elalszik. 
Álmában megjelenik Venus, akitől egy jobb férfiút kér. És lám, már meg is jelenik 
Nekrotzar Piettel. A Pokol fejedelme vámpírcsókjával nyakon találja Mescalinát, 
és megöli. Astradamors megkönnyebbül, a holttestet pedig Piet segítségével a 
pincébe cipeli. Győzedelmesen hirdeti meg Nektrotzar újra a világvégét. 
Astradamors örül, hogy végre ő az úr a házban. Mindhárman felkerekednek a 
hercegi udvarba. 
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––– Szünet ––– 
 
Ajtócsengő-előjáték 
 
Harmadik kép 

Az infantilis Go-Go herceget, Breughelland uralkodóját, rettegésben tartja két 
minisztere. A Fekete és a Fehér párt képviselői, ideológiailag azonban nem 
különböznek egymástól. A két miniszter ennek ellenére folyamatosan civakodik, 
hatalmas adóemeléseket követelnek, és lemondással fenyegetőznek. Go-Go 
herceg csak az evésre gondol, és végül mindenbe beleegyezik, csakhogy nyugalma 
legyen. A Titkosrendőrség, a „Gepopo” főnöke (a magyar fordításban „Ávónéni”) 
megjelenik, és beszámol a népfelkelésről, amelyet a közelgő üstökös-becsapódás 
híre váltott ki. A nép a herceget szólítja, s az a tömeg elé lép. A Gepopo-főnök 
(azaz Ávónéni) póknak és polipnak öltözve tér vissza, és pánikba esve 
figyelmeztet egy rejtélyes alakra. Mindenekelőtt azonban megjelenik a 
hitvestársa halála fölött még mindig örvendező Astradamors, és táncra perdül 
Go-Go herceggel. Majd sziréna tudatja Nekrotzar megjelenését, aki győzelme 
tudatában apokaliptikus képekben idézi fel az Utolsó ítéletet. Köszönettel fogadja 
a Piet által felkínált vörösbort: számára ez jelképezi emberi áldozatainak vérét. 
Végül Astradamors, Go-Go, Piet és Nekrotzar valamennyien lerészegednek – és 
elszalasztják a világvégét. 

 
Közjáték 
 
Negyedik kép (Epilógus) 

Temető, mint az első képben. Piet és Astradamors úgy hiszik, hogy meghaltak, és 
fenn vannak a mennyekben. Go-Go attól tart, ő az egyetlen túlélő, három martalóc 
azonban rádöbbenti őt ennek ellenkezőjére. Nekrotzar csalódott, hogy nem 
semmisítette meg a világot. Mescalina kiszáll a sírból, és Nekrotzarban felismeri 
első férjét. Vitába keveredik a két ide vezetett miniszterrel, akik meg vannak 
győződve arról, hogy csakis a nép javát szolgálták. Pietet és Astradamorst 
vörösborral kínálják, így rájönnek, hogy még életben vannak. Nekrotzar 
mélységes csalódottságában visszavezetteti magát a sírba, és eltűnik. Felkel a 
Nap. Amanda és Amando, akik mit sem vettek észre a közelgő katasztrófából, 
előmásznak rejtekükből. Mindenki táncol és arról énekel, hogy nincs mit félni a 
haláltól. 

 


