
A Honfleur nevű francia városkából származó különc zongoristanövendéket,
Erik Satie-t tehetségtelennek titulálva eltanácsolják a Párizsi Konzervatóriumból
– ez a jelentéktelennek tűnő eset mára a modern zeneirodalom abszurd láb-
jegyzetévé és egy hánya-
tatott élet(mű) jelképes
momentumává vált. Ha
éppen regényben lennénk,
akár össze is moshatnánk
az idők során legendári-
ummá bővült (bűvölt?)
történetet egy kis párizsi
esővel és az ágrólszakadt
művész bőrig ázó, tanácstalanul tébláboló alakjával, hogy a következő feje-
zetben már egy montmarte-i kávézóban üljünk a bárzongoristává „züllött”
zeneszerző pohártalp-alávalóját hallgatva… Aki Satie regényes életrajzát
kezdi olvasni, óhatatlanul a ködös anekdoták varázslatos világába kerül.
Érdemes azonban egy pillanatra az aláfestő zenébe is alámerülni… 

Már a századforduló zenei közélete, illetve a későbbi zenetörténet-
írás sem vett különösebb tudomást a művekről, ún. kismesternek bélyegezve
szerzőjüket, holott Satie munkássága már 1918-ban iskolát teremtett: a híres
„Hatok” csoportja (Milhaud, Auric, Durey, Poulenc, Honegger és Tailleferre)
őt választotta tiszteletbeli vezetőjének, amit a maga visszafogott módján el
is fogadott. Utánuk egészen Webernig, valamint Cage-ig kellett várni, hogy
a Satie-féle esztétika anti-artisztikus, mégis szuggesztív attitűdje elismert
követőkre találjon. Előbbi a „központozás nélküli”, minimalista struktúrák
átvételével, utóbbi a csend jelentőségének hangsúlyozásával kapcsolódott
az általa kialakított – jobb kifejezés híján – formaművészethez. „A dolog egy-
szerű. Ha az ember meggondolja, hogy a hangot a magasságával, a hangere-
jével, a hangszínével és a tartamával jellemezzük, s hogy a csak a tartamával
jellemezhető csend a hang ellentéte és eképpen a hang szükségszerű vele-
járója, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a zene anyagának négy
jellemzőjéből az időtartam, vagyis az időmérték a legalapvetőbb. A csend
nem hallható a magasság vagy a harmónia felől: csak hosszúsága alapján
hallható.” – írja Cage Satie darabjaira hivatkozva, „4:33” elnevezésű (3 tétel
csendből álló) kompozíciójával pedig meg is valósítja az előd ironikus ideáját
(„Sok lokálban a nagyszerű és finom csöndet rossz zenére cserélték.”), mi-
közben végsőkig vegzálja a hallgatóság befogadói reflexeit, ami ugyancsak
visszautaló gesztus lehet. (Ld. Satie „Vexations” című művét, melynek elő-
írása szerint ugyanazon szekvenciák ismétlődnek 840-szer egymás után; a
végtelenített, körkörös zenei folyamat nyilván saját „előadhatatlanságával”
tűntet a megszokott dramatikus-dinamikus klisék ellen.)
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Ezek a konceptuális kitételek talán a schönbergi 12-fokúságnál vagy
a Sztravinszky-féle dodekafóniánál is polgárpukkasztóbb kísérletnek számí-
tottak a korabeli közönség körében. „A Théâtre des Champs Elysées a Tavaszi

áldozat előadására teremőr-mentős szolgálatot állított fel; tagjainak
az a dolguk, hogy hazavigyék azokat az összhangzattantanárokat,
akiknél túlságosan erős érzelmeket kelt Sztravinszkij zenéje.” – olvas-

hatjuk Satie egyik „egypercesét” összegyűjtött széljegyzetei között. Ezekből
a naplószerű, kalligrafikus képekkel kiegészített töredékekből szerezhetünk
tudomást zenei gondolkodásának megannyi rejtelméről is (a hanganarchia
mibenlététől kezdve, a fonometrográfia műhelytitkain keresztül, a bútorzene
kelléktáráig). „A gondolat szabadsága sajnos soha nem lesz e Világból való.”
– írja valahol Satie. A Wagner által megteremtett művészetvallás korában, a
későromantika és az avantgárd közti individualista időszakban az ő gondol-
kodásmódja, illetve személytelen szerzőisége értelmezhetetlen és elhelyez-
hetetlen volt, hiszen neki nem voltak olyan posztcsodálói, mint egyes
kortársainak. Hiába volt Debussy, Ravel és még sok más zeneszerző barátja,
mindvégig megmaradt az (általa alapított, képzeletbeli) Alagsori Muzsikusok
Dezuniójában, vállalva többek között a rá sütött iskolázatlan amatőrizmust,
és az élete végéig tartó mellőzöttséget.

Hosszú ideig a legendás Le Chat Noir Café-ban zongorázott, majd a Jo-
séphin Péladan vezette „A Templom és a Grál Katolikus Rózsakeresztes
Rendje” tagja, majd hivatalos házi zeneszerzője lett. Közben különböző kí-
sérőzenéket és alkalmi kompozíciókat írt. (Később kilépett a Rendből és saját
egyszemélyes közösséget hozott létre „Útmutató Jézus Nagyvárosi Egyháza”
névvel – ekkoriban született meg a „Messe des Pavres” (Szegények miséje).
Persze nem feledkezhetett meg a mindennapiról sem, így kabarézongorista-
ként vállalt munkát. Parodisztikus hajlama és abszurd látásmódja így szaba-
don kifejezésre juthatott, ugyanakkor hiányos klasszikus zenei műveltségét
is pótolhatta a Schola Cantorum iskola falai között, ahová némi hezitálás
után beiratkozott. A stúdiumok elvégzése és a radikális szocialista párttagság
felvétele után valósággal belecsöppent a progresszív párizsi művészi moz-
galmakba. Ezen korszakának csúcspontja kétségkívül a Cocteau-val, Massine-
nel, Ricossával és Picassóval együtt megalkotott „kubista manifesztum”, az
1916-os „Parade” formabontó, egyfelvonásos balettelőadása volt, amelyet
botrányos kritikai visszhang követett. 

Satie experimentális esztétikai elképzeléseinek azonban már az avantgárd
irányzatokkal (a szürrealizmussal, az impresszionizmussal, a futurizmussal)
való megismerkedés előtt hangot adott, ahogy misztikus beállítottsága, ezzel
együtt a középkori zenei formák iránti fogékonysága is korán megnyilvánult
– a szektaalapítás-sorozatot és a szakrális szerepjátékokat már csak amolyan
túlkapásként értékelhetjük. De még szellemi szertelensége is ösztönzőleg
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hatott zeneszerzői tevékenységére, melyben egyszerre fértek meg egymás
mellett a misetételek, a kuplék, a nagyzenakari művek, a rögtönzések vagy a
zongoradarabok. Mintha minden szerzemény (valamilyen szempontból) ki-
lógna a sorból, az alkotások mégis egy szálra fűződnek fel. A „Socrate”
Platón-szövegekre épülő kantátája és a Susan Valadon-szerelem em-
lékére írt „Danses Gothiques” darabjai között például fényévnyi tá-
volság húzódik, de a tónuskülönbség árnyalatnyinak tűnik, akárcsak a
„Gnosseines/Gymnopedies”-ciklusok enigmatikus-elégikus etűdjeiben. 

A legenda szerint Satie utolsó lakhelyére haláláig senki nem lép(he)ett
be. A szegényes arcueli szoba rejtekében a gyászoló barátok a szét-
szórt kottalapok és a féltve őrzött emléktárgyak mellett hét bárso-
nyöltönyt és hihetetlen mennyiségű (köztük számos sosem használt)
esernyőt találtak… Satie darabjaiban mintha valóban egyfolytában
esne az eső, hol szemerkélve, hol pedig vihart legeltetve; időtlenül
mosva össze a zene által megidézett formátlan alakzatokat, tünékeny
pillanatokat és homályos emlékképeket. „Mert hol gúnyban, hol gyű-
löletben / Van részük, s szinte egyre megy; / A sűrűsödő szürkületben
/ Rossz látomásként rémlenek…” – a zeneszerző által jól ismert 
Verlaine Groteszkek című versének árnyalakjai között mintha Satie szi-
luettje is ott rémlene: kalaposan, kabátosan, esernyő nélkül a szaka-
datlan ítéletidőben…

Ú
j Forrás 2013/8 –

Papp M
áté: Esernyő nélkül 
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