
Franciák a Nagy Francia Forradalomról

M ichelle Bigét:

Forradalom a politikában, forradalom a zenében. 
Találkozások és ellentmondások

A francia forradalom zenéjének nemigen jut hely abban a szelektív felhalmozódás! 
folyamatban, amit az Idő a műalkotásoknak engedélyez. E  Kronosznak kiszolgálta
tott zene jórészt eltűnt a történelemből. Az eredetiség hiányát és a szabadtéri 
ünnepek konjunkturális divaljával való összefonódását vetik szemére. A forrada
lom zenéje a progresszista Felvilágosodás végpontján arról nevezetes, hogy lekéste 
a modernség felé induló vonatot.

E zenei anyag valóban nem bír semmilyen, a klasszika nyelvét felforgató mi
nőséggel: szó sincs a tonalitásérzéktől való elidegenedésről, vagy a korabeli mű
fajok megváltoztatására való törekvésről. A XVM. század utolsó évtizede ellen
ben magának a zenei eseménynek radikálisan újfajta igénybevételét helyezi elő
térbe. Míg a hangzáskombinációs készlet csak kismértékben módosul a forrada
lom idején, a zene befogadása közelebbi vizsgálatot érdemlő igazi földinduláson 
megy keresztül. Az Első Köztársaság vezetői nem kívánták az Egyháznak vagy a 
régi arisztokráciának átengedni sem a művészi fenségesség, sem a zenei kifejezés 
monopóliumát, ami egyébként csak megerősíti Beaumarchais nevezetes szelle
mességét: „amit nem érdemes elmondani, azt eléncklík”. A  polgári ünnep, mint 
a politikai társaság színtere és a harcos aktivitás eszköze a zenét az új értékek 
hordozójává teszi. Az Institut National de Musique (Nemzeti Zeneintézet) tagjai 
a Legfőbb Lény grandiózus ünnepének közeledtével, ami kétségkívül jelentős, a 
kutatók nemzedékeinek képzeletét felcsigázó nap volt a zenetörténetben, egy 
azóta is gyakran idézett levelet intéztek a Közjóléti Bizottsághoz, amelyben ezt 
olvashatjuk: „Azt az ürességet, amit a fanatizmus rituáléjának eltörlése hagy ma
ga után, a szabadság dalaival kell kitölteni és a nép hangával kell hozzájáruljon 
a Köztársaság által tisztelt Erényeknek szentelt ünnepek fényének emeléséhez. 
Akkor majd a francia nép bebizonyítja a szolgasorban tartott Németországnak 
és Itáliának, hogy ő is birtokában van e művészet szellemének, ám ezt csakis a 
szabadság megéneklésének szenteli.” Ezeket a frázisokat pusztán a robespierris- 
ta liturgia konvencióinak is tulajdoníthatnánk; tudjuk, hogy a Legfőbb Lény ün
nepén a zenészeket igen nagy megbecsülés övezte, hiszen az Institut National 
megelőzte a Robespierre-rel az élen vonuló Konventet is a felvonulási rendben. 
Úgy tűnik azonban, hogy e hivatalos zenészek hazafias hitvallása mellé ezenfelül 
az öntudatra ébredés kettős jelensége is társul: 1. annak tudata, hogy létezik egy 
speciálisan zenei képesség a heroikus üzenet fokozására, a meggyőződés erősíté
sére az ünnepélyesség hangnemében, 2. annak tudatosulása, hogy a történelmi

148



fejlődés Itáliát tette a bet canto választott hazájává és Németországot a hangsze
res zene specialistájává: mivel a lírai és versenymüfajokat e két tájon (semmi 
esetre sem beszélhetünk nemzetekről) igen jelentős mértékben az arisztokrácia 
támogatta, úgy illik, hogy a forradalmár zenészek elétjék, sőt túlszárnyalják ezek 
színvonalát. Természetesen feltehető a kérdés, vajon a francia zeneszerzők alko
tásai 1789 és Napóleon uralma között megfeleltek-e a Közjóléti Bizottsághoz in
tézett levélben megfogalmazott szándékoknak. Az irodalomtörténészek által el
őszeretettel a klasszikus eposzhoz vagy a romantikus fenségességhez társított 
Nagyság fogalmát illetően tüstént megállapíthatjuk majd, hogy a szimfonikus 
művek dimenzionális teijedelme és a zenész állomány bővülése a forradalom 
szereplőinek tulajdonítható; e zenei stilisztikai elemek, amelyeket később a fejlő
dés tényezőiként ismernek el, eredetileg nem esztétikai, pusztán technikai funk
ciót töltenek be. Másodszor, ami a francia zenének az európai zenetörténetben 
elfoglalt helyét illeti, behatóbban a zene terjesztésének kereteivel foglalkozunk 
majd a forradalom korszakában, mert úgy tűnik, hogy ezek fejezik ki azt a 
XVIII. század második harmadában meginduló nemzetközi fejlődést, amely a 
születőben levő romantikával jut el végpontjához. Az érdeklődés iránya észreve
hetően megváltozik, s az Egyházról és a színházról a hazafias ünnep és a nyilvá
nos hangverseny felé fordul. Véleményünk szerint ez a mentalitások változásá
nak hű tükörképét adja.

A forradalom zenéjével kapcsolatos véleményeket már az első centenárium 
óta meghamisítja az eredetiség követelménye, amely az individualista XIX. szá
zad terméke. Devienne, Jadin vagy Kreutzer ezek szerint olyan szerzők lenné
nek, akik ismétlésen kívül semmit sem műveltek volna. Lassanként azonban 
igazságot szolgáltatnak a kisebb mestereknek is. Hiszen az eredetiség, mint cél
kitűzés legfeljebb a XVIIL század legvégétől eredeztethető. Valószínűleg Beet
hoven az első, aki ezt hirdeti és megvetően kezeli a közönség reakcióit: „majd 
később megszeretik” replikázik, amikor figyelmeztetik, hogy Eroicája, amelynek 
előadása majdnem egy órát vesz igénybe, türelmetlenné teszi a zeneszerető, de 
egyben mondén publikumot. A stílusbeli eredetiséghez a zenei eszközök rend
szeres átalakulása és a történelmi sztereotípiák kigyomlálása lehetővé kell tegye, 
hogy az írásmód ne merevedjen automatizmusokba. A hangszerkesztés fejlődé
se a Reneszánsz végétől az 1850-es évekig Önmagában elegendő volt ahhoz, 
hogy alapvető változásokat idézzen elő a kifejezésmódban. Mindazonáltal szük
séges egy bizonyos időbeli csúszással számolnunk az eszközök átalakulásának és 
stílus eredetiségének (mint követelménynek) időszaka között; csak a harmadik 
szakaszban jelenik majd meg az új kifejezési módot érintő esztétikai reflexió.

A francia forradalom muzsikusai éppen egy ehhez hasonló fejlődési ciklus 
kezdetén foglalnak helyet: a tonális harmónia 1770-es évekbeli, nevezetesen az 
osztrák és délnémet zónában gyakorolt szerkezetein belül mozognak, ugyanak
kor kortársai egy emocionális krízisnek is, ami a festészetben és irodalomban a  
Sturm und Drang hatásában nyilvánul meg. Mielőtt jelrendszerüket az újfajta, a 
későbbiekben a romantika címkéjét viselő érzékenységre hangolták volna, hala
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dékra volt szükségük, hogy kísérletezhessenek. A forradalom a zeneművészetre 
bízott társadalmi funkciók megsokszorozódásának szintjén avatkozik be ebbe a 
folyamatba. E  funkciók valószínűleg hozzájárultak a szemiológiai fejlődés meg
gyorsításához. Valóban, a francia zene mennyiségileg abban a konkrét pillanat
ban bontakozik ki, amikor a viták szélesedése a feszültség növekedéséről árulko
dik, vagyis 1792 közepén. A beszédnek és az írásnak a nyilvános viták dinamiz
musához kapcsolódó felszabadítása, ha ez relatív is, a művészi megnyilvánulások 
bőségét vonta maga után. A zene terén vegyük Francois Devienne példáját: ha
talmas repertoárral állunk szemben, amely egy szüntelen politikai harc által dúlt 
tizenötéves korszak alatt halmozódott fel. Tíz híres vígopera, hazafias himnu
szok, számtalan hegedűre, fuvolára, klarinétra írt darab, kvartettek, szimfónikus 
művek: e bőség kétségkívül azzal magyarázható, hogy Devienne, a Nemzeti Gár
da muzsikusa és a Konzervatórium tanára, minden, a forradalom során valamit 
is számító notabilítással együttműködött. Az, hogy 62 művet tudott valaki ki
nyomtatni francia földön, vitathatatlanul a hivatalos karrier által biztosított 
könnyebbségek függvénye; ám ha arra gondolunk, hogy Devienne Fuvolaiskolája 
(Méthode de flute) a legjobbak közé számított egy fél évszázadon keresztül, és 
hogy Kuhnennél Lipcsében még le is fordították, vagy hogy a híres Visitandi- 
nes-t (Visitatio-rendi nővérek), miután azt a bécsi császári udvar 1808-ban enge
délyezte, Die Urselinerinnen címmel Breslauban is játszották, kiderül, hogy né
hány forradalom alatt keletkezett mű nemzetközi jelentőségre tett szert, mert 
képesek voltak elszakadni a konjunktúrától, sőt mélyebb igényeknek is meg tud
tak felelni.

Szó sincs arról, hogy kivételes esztétikai minőséget tulajdonítanánk egy afféle 
alkotói szószátyárságnak: néha még egy Mozart is gépiesen dolgozott. Mind
azonáltal kizárt, hogy a forradalom bőséges zenei termését egy politikamentes, 
absztrakt, az ideológiai jelentéshordozásra érzéketlen művészetként kezeljék. A 
kortárs zene helyzetér elmélkedve Alaín Férőn a Cahiers Perspectives-bcn ezt 
írta: „A zene, ez a beszéden túli valami, úgy mondják, érzéketlen a kommuniká
ció logikája iránt. A hatalomnak az iránta tanúsított állandó igyekezete azonban 
meghazudtol egy ilyen állítást.” A továbbiakban megállapítván, hogy a médiu
mok közül valószínűleg a zene az, amit a politikusok a legkisebb szégyenérzette] 
igyekeznek kihasználni, úgy definiálja azt, mint a „politika integráns részét”.

Azt szeretnénk tehát igazolni, anélkül, hogy a forradalom zenéjének védelmé
re és dicsőítésére vállalkoznánk, hogy a zene vajon hatalmi tárgy, politikai irány
zatok visszfénye, egy rendszer eszköze volt-e, de ezzel együtt kifejezésmódjának 
tartalmát is vizsgálat alá vesszük. Mesterkélt törekvés a zene társadalmi és em
beri dimenzióinak szétválasztása, mert ezek maguktól értetődően egy entitást al
kotnak. Bocsássuk előre átmenetileg, hogy a forradalom lerombolta a zene eli
tista státuszát egy népi fogyasztásra épülő művészetet teremtvén abból, és mint 
ilyet, nem korlátozta azt egy élettől elszakított kulturális privilégium szintjére; 
azonkívül a nehéz gazdasági helyzet, ami a zenét is folyamatosan sújtotta, a 
pusztán alkalmi alkotások törékenységéről árulkodik (így a Nemzeti Gárda M a
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gasin de Musique nevű intézete 1795 táján inkább az egy szólamé dalok kiadását 
részesítette előnyben a költséges, nagy himnuszok helyett),

A kormányon levők sosem titkolták, valójában mit is kívánnak a zenészektől. 
Az 1791-es Almanach des Spectacles bírálja azokat a lírai műveket, amelyek még 
nem igazodnak a köztársasági fogalmakhoz: „Miközben Mars és Themisz hazafi
akká lettek, a Múzsák még arisztokraták”. A dalok, a himnuszok, a színdarabok 
szövegei arra voltak hivatottak, hogy a pillanatnyi élményt, a kifejező anekdotát, 
ám ugyanígy a forradalmi történésről való elvont elmélkedést is megörökítsék. 
Bonaparte Napóelon egy, a Konzervatórium felügyelőihez az V. év thermidor 
8-án intézett levelében kijelenti: „Valamennyi művészet közt a zene az, aminek 
a legnagyobb hatása van az érzelmekre, ezt kell a törvényhozónak a leginkább 
bátorítania. Egy mesterkéz által alkotott morális zenemű téveúhetetlenül érzel
meinkben érint és sokkal nagyobb a hatása, mint egy jő morális (irodalmi) mű
nek, ami anélkül győzi meg az értelmet, hogy szokásainkat befolyásolná.” E szö
veg esztétikai szempontból konzervatív,, amennyiben azt deklarálja, hogy a zene 
az általa hordozott fogalmaknak van alárendelve, de annak a művészetekkel 
szembeni politikai empirizmusnak a mására íródott, ami XIV. Lajossal kezdődik 
Franciaországban és ismét űj alakot ölt majd a vichy-i kormánnyal.

A liturgikus himnuszok újjáéledésének jelenségét tapasztathatjuk a forradalom 
első éveiben, egészen 1793 augusztusáig. A képviselők a Szentlélek miséjére hi
vatalosak a versailles-i Kápolnában a Rendi Gyűlés megnyitásának előestéjén, a 
Notre-Dame-ban énekelt Te Deum ugyanezen képviselők Párizsba érkezésekor, 
a Bastille bevétele után, a Föderáció ünnepének Te Deuma, vagy király jelenlé
tében celebrált mise augusztus 4-e éjszakájának végkifejleteként: a régi, egyházi 
felsőbbség alá tartozó zenés ceremóniák hivatalos protekcionizmusának meg
annyi ismert példája. Normandiában, ahol az egyházi közeg különösen fontos 
szerepet játszott (lévén minden templom egyszerre kultuszhely, pedagógiai intéz
mény és hangversenyek kerete), számtalan ünnepi misét celebráltak (különösen 
a Mirabeau halálát követő hetekben), Szent Cecíliát ünnepelték fényes, nagy kó
rus és tekintélyes zenekar felvonultatásával tartott hangversenyekkel, felújították 
az orgonákat, a klerikusokat és a parókiákhoz tartozó muzsikusokat kivitték az 
utcákra és a közterekre. Egy naplóját a forradalom idején szorgalmasan vezető 
La Rochelle-i kereskedő, aki politikai és gazdasági krónikáját meteorológiai 
megfigyelésekkel vegyítette, lehetőséget ad nekünk arra, hogy- nyomon kövessük 
a régi liturgiának a hazafias megmozdulások kebelén belül történő köznapivá 
válását. Megtudjuk tőle, hogy 1789. július 21-én Maillé herceg megengedte, hogy 
kitűzzék a háromszínű kokárdát fejfedőjére és hogy a helyőrség valamennyi 
tisztje tüstént követte példáját, majd az Artois grófja nevű fogadóba mentek, 
hogy annak nevét Nemzeti Szállóra változtassák. Aminek utána a menet, élén a 
katonazenészekkel a Községházához masírozott, hogy kokárdával díszítse fel IV. 
Henrik szobrát és a La Rochelle-i előadóteremben aznap este a La partié de 
chasse d ’Henri IV. című darabot játszották. Egy Te Deum a katedráidban, a vá
ros teljes díszkivilágítása, vígasság és bál egészítették ki másnap e prejrepubliká-
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nus megnyilvánulásokat. Ugyanez a Torlais mutatja be részletesen az 1790 július 
14-én Saint-Pierre d’Oléronban kötött federatív egyesség aktusának lefolyását. 
Reggel a parókia papjai Te Deumot énekelnek, mielőtt az ünnepi misét celebrál
nák, amit muskéták sortüze kísér; este nyolc órakor a Nemzeti Gárda egyik egy
sége sorakozik fel a Haza Oltára körül és újból felhangzik a Te Deum, amely
nek minden versszakát rohamra hívó dobszó szakítja meg. A végére hagyják a 
„Domine salvam fac gentem, Domine salvum fac Regem, Domine salvam fac le
gem..” verssorokat. Ugyanebben az évben szeptember 15-én a La Rochelle-i 
nemzeti gárdák misét mondatnak a Notre-Dame templomban „a Nancy-i csete
patéban elesett testvéreik lelki üdvéért”; a szertartást személyesen a püspök vég
zi, az Önkéntesek hadi zenéjétől kísérve. És szeptember 21-én, miután XVI. La
jos elfogadta az alkotmányt, Torlais örömtűzről és általános díszkivilágításról, 
valamint a katedrálisban énekelt elmaradhatatlan Te Deutnról számol be.

Sorolhatnánk a további példákat is, amelyek bőségesen állnak rendelkezésünk
re, a francia tartományok forrásai beszédesek ebben a tekintetben. Egy olyan 
korban, amikor valamennyi gesztus mellett ott a vallásos gyakorlat még akkor is, 
ha nem hitből fakad, általános volt a szokás, hogy a hercegek születését, a kirá
lyi házasságokat, a győzelmek kihirdetését vagy egy előkelő személyiség gyógyu
lását zenés hálaadással fogadták. A Versaüles-ban Lullyvel és Delalande-dal 
kezdődő és 1790-ben Giroust műveiben még élő nagy motetta egész története 
ebből a világi események és liturgikus ünnepek közti ozmózisból táplálkozott; a 
zenei kifejezőeszközök is keverednek, mivel a motettát, amely eredetileg a ca- 
pella (azaz tiszteletben tartják a tridenti zsinatig visszamenő rendelkezéseket) ál
talában jelentős hangszeres együttesek kísérik XV. és XVL Lajos uralkodása 
idején, s ezek összetétele megfelel a Nagyzenekarénak (Grande Bande), vagyis a 
XIV. Lajos által a francia udvar világi rendezvényeire fenntartott 24 hegedűből 
álló zenekar ez; XIV. Lajossal a Kamara és a Kápolna fuzinált és muzsikusaik 
éppúgy szerepeltek bálokon, vadászatokon, mint miséken. A forradalom átveszi 
ezt az attitűdöt, amelynek lényege a zene mechanikus igénybevétele egy ünnep
ség fényét emelendő, anélkül, hogy az előadott darabok szemantikai tartalmát 
valaki is firtatná; ezzel már közel kerülünk az 1910-es években Satie és Picabia 
nevével fémjelzett „berendező művészet” (art d’ameublement) fogalmához.

Ha azonban az 1792 utáni ünnepségeket vizsgáljuk (az igazi világi jelleg majd 
az Egység és Oszthatatlanság 1793. augusztus 10-i ünnepével érkezik el), azt lát
juk, hogy a zene egy új kommunikációs szituációba tagozódik be. Felesleges az 
ünnepélyek szervezésére visszatérnünk, ezekről Mona Ozouf és Michel Vovelle 
már ismertették álláspontjukat. Egy szabad, a köztársasági szimbólumrendszer
hez tartozó jelvények és dekoráció által díszített térségen, ami már nem a temp
lom területe, a zenének magával ragadó ereje van; többé nem a klerikusok szol
gáltatják, s nem pusztán a katonazenészek egy közönséges parádé alkalmával: itt 
kifejezetten a tömegek részvételéről van szó, legalábbis addig, amíg a zenei kísé
ret nem kíván túlságosan bonyolult szolmizációs ismereteket. Idézzük ismét Tor- 
lais-t, aki 1792. november 6-án ezt írja naplójába: „Ezen a napon hazafias ünne
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pet tartottak Savoya meghódítása alkalmából. Az elöljáróság valamennyi testület 
kíséretében a Fegyverek terére vonult. A Nemzeti Gárda egy lovas és gyalogos 
szakasza alkotta még kíséretüket, előttük a Szabadság szobra és a polgártársnők 
egy csoportja. A  szobrot a Nemzeti Gárda egyik egysége és a 60. ezred katonái 
vitték egy saroglyán hadi zene kíséretével, majd a tér közepén áUó oltárszerű 
emelvényre helyezték és négyszöget formáltak körülötte. A zenészek a polgár
társnőkkel az emelvényen helyezkedtek el és rázendítettek a Marseillaise-re, a 
dallamot számos ágyú döreje kísérte, a nép egész éjszaka a Községházán, vala
mint a Börze épületében táncolt.” Az ebben és az ehhtez hasonló beszámolók
ban gyakran előforduló személytelen névmás a kollektív éneket idézi fel a szó 
legtágabb értelmében: a vokális polifónia mindig is a kollektivitás etikájának 
szolgálatában állott és a forradalom alatt privilegizált helyzetbe került.

Az effajta ünnepek által igényelt társas struktúrák egyébként azt tanúsítják, 
hogy az új köztársasági állam adminisztratív szervezete és a kulturális intézmé
nyek működése között alkalmazkodási folyamat megy végbe. Három ilyen struk
túráról beszélhetünk: Az Operáról, a Konzervatóriumról és a Nemzeti Gárda 
Magasin de Musique nevű intézményéről. Az Opera a Köztársaság felügyelete 
alatt áll a II. évben. 1790 óta maguk a művészek irányítják azzal a feltétellel, 
hogy a színpadot megtisztítják minden hazafiatlan műtől. Az irányító testület a 
színészek, énekesek, táncosok és zenekari tagok választott képviselőiből tevődött 
össze, akikhez a párizsi városi elöljáróság által választott három funkcionárius 
társult még. Az 1790 és 1800 között különféle elnevezések alatt működő Opera 
igazi nemzeti vállalkozássá lett, amely a köztársasági társadalmat ábrázolja és az 
eseményekhez kötődő meghatározott műfajt művel: ez a színpadra alkalmazott 
(mint Gossec Offrande á la Liberté [Felajánlás a szabadságnak] című műve), 
vagy egy lírai mű cselekményének leghangsúlyosabb pillanatához illeszkedő him
nusz. A forradalmi operák az egyedi személyiségekkel szemben az olyan allegó
riákat részesítik előnyben, mint a Szabadság vagy a Végzet, megsokszorozzák a 
csoportos jelenetek számát (képviselők, katonák, községi tisztviselők, gyerekek 
vagy öregek) és cselekményük köztéri díszletek között zajlik (megelőlegezvén így 
a XIX. század legvégének itáliai verista operáit). Tanító jellegű, olykor megindí
tó és mindig moralizáló produkcióról van itt szó.

Ami a Konzervatóriumot illeti, ez egy többtagú vezetéstől függő hatalmas gé
pezet. A ü l. év során személyzete már 115 főre emelkedett. Öt felügyelőjét a 
publikum ismerte és elismerte: Méhul, Grétry, Gossec, Lesueur és Cherubtni. 
Sárrétté, aki valójában semmilyen posztra sem szerepelt jelöltként, egy még 
összetettebb döntéshozó fórumot javasolt, egy filozófusokból, irodalmárokból, 
moralistákból és művészekből álló bizottságot az ünnepségek megtervezésére. 
Valójában a Konzervatóriumnak éppúgy, mint az Operának, amelyhez az előbbi 
gyakran társult az ünnepi ceremóniáknál, az volt az elsődleges feladata, hogy a 
hivatalos rendezvényekhez előadókat képezzen. Ennek érdekében a fúvósokat 
képző osztályokat igen nagy létszámú tanári, gárdával látják el: a III. évben a 
klarinéttanárok száma tizenkilenc (és a Konzervatórium zenekarában 30 klariné
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tos van: az európai hangszerkesztés e kései szülöttje a forradalom uralkodó 
hangszere), 12 tanár oktatja a fagott és ugyanannyi a kürtjáték fogásait, 6 fuvo
la- és 4 oboatanár szerepel még a listán, csupán két oktatót jelölnek ki trombi
tára és egyet a pozaunra, de négyet a szerpentre és ugyanezek a tanárok felelő
sek a ma már furcsaságszámba menő buccinán és a tuba curván való játék okta
tásáért. Ha arra gondolunk, hogy 1792 előtt ahhoz, hogy valaki Franciaország
ban zenét tanuljon vagy egy katedrálisban kellett gyakorlatot szerezzen {ahon
nan a női hang ki volt rekesztve, ezenkívül az egyházi zenészi állás felé orien
tált), vagy olyan figyelemreméltó hanggal kellett rendelkeznie, ami tulajdonosát 
be tudta juttatni az 1784-ben alapított École Royale de Chant-ba (Királyi Ének- 
iskola), az énekleckék és a deklamálás terhétől megszabadító, ám a hangszeres 
technikát kisajátító Konzervatórium forradalmi jelentőségű az oktatásban. A 
XVIII. századi zenerajongók kénytelenek voltak magántanárokhoz fordulni, akik 
gyakran a sajtó útján hirdették magukat. Azok az iskolák, amelyeknek tananya
gában a zene is szerepelt, még a forradalom alatt is az újságokat használják 
hirdetéseik közlésére, de a Konzervatórium példája a kollektív és állami ellenőr
zés alatt álló zenei oktatás életrevalóságát tanúsítja. Kiszorítja a házi zenetanárt 
vagy a gazdagabb famíliák által fizetett muzsikus-lakájokat, akik egy szűk társa
sági együttes, a majdhogynem autarkíában élő nemesi vagy gazdag polgári család 
körének függvényei voltak,

A harmadik és egyben utolsó társas struktúra, a Magasin de Musique igen 
ritka példája a szövetkezeti társulásnak, amely megszabadította a szerzőket a ki
adóktól való függéstől -  utóbbiak nem is hagyták szó nélkül a Magasin mono
póliumát, ami jelentős bevételektől fosztotta meg őket. Habár ezen intézmény 
érdeklődése a himnuszok, az ünnepi kürtjelek és indulók iránt könnyen magya
rázható a szabadtéri zene iránti igénnyel, a hangszeres muzsika terén is bővelke
dő publikációik az értékek alapvető változásáról tanúskodnak, amire később 
még visszatérünk, valamint a Konzervatórium tagjainak azon akaratáról, hogy 
oktatói munkájukhoz tankönyvek formájában elméleti és koncert darabok alak
jában gyakorlati kiegészítést nyújtsanak. A Magasin Constant Pierre, a Konzer
vatórium könyvtárosa által rekonstruált katalógusában a „hangszeres zene” ro
vatban concertókra és zongoraszonátákra, valamint eredetileg nagyzenekarra 
komponált, majd ugyanerre a hangszerre átírt himnuszokra és lírai kivonatokra 
bukkanunk, hárfára, hegedűre, fuvolára, klarinétra, kürtre és fagottra írt concer- 
tókkal találkozhatunk. Ezután a legváltozatosabb összetételű együttesekre, fúvós 
vagy húros hangszerekre írt duók, triók és kvartettek sora következik, majd nyi
tányok és szimfóniák, fúvós szvitek (mintegy harminc) végül, talán a legfonto
sabbként, pedagógiai kézikönyvek jönnek sorra: szolmizáciős tankönyvek és össz
hangzattant munkák, illetve hangszeres zenei tankönyvek, amelyeknek gyakran a 
X. vagy a XI. évig kellett a kiadásra várakozniuk, mert a szerkesztés befejezése, 
a tanárok közgyűlésének beleegyezése és a különleges hitelek elnyerése ennyi 
időt vett igénybe. Előfordult, hogy a vidék a hasonló munkák megjelentetése 
terén megelőzte a fővárost.
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Az elöregedett, a nemesség képi világába integrálódott és arisztokrata múltja 
miatt gyanússá vált Opera vezetésében lezajló forradalmi átalakuláshoz, az okta
tás forradalmához társul tehát a kiadói tevékenységben végbemenő gyökeres át
alakulás is, Ha a forradalom zenéje politikai, egyúttal tehát forradalmi dimenzi
óban mozog, azt az olyan közvetítő struktúrákban kell megragadni, mint az 
Opera, a Konzervatórium és a Magasin. Hosszabb távon a két utóbbi fejlesztet
te tovább a forradalom örökségét: a Konzervatórium azért, mert nemzetközileg 
is elismert iskolává és a XIX. század koncertéletének egyik elsőszámú színhelyé
vé vált; a Magasin azért, mert megadta a kezdő lökést a pedagógiai művek ki
adásához, mégha szövetkezeti szervezetként meg is szűnt létezni, miután egy bi
zonyos ideig még fennállt olyan zeneszerzők részvéteiével, mint Cherubini, Ro- 
de, Méhul, Kreutzer, Isouard, és Boieldieu. Az Opera, amelyen Napóleon, 
XVIII. Lajos, X. Károly és még Lajos Fülöp is erősen rajta tartották szemükeu 
Donizettit részesíti előnyben a forradalmár Berliozzal szemben és szép napokat 
szerez majd a hirtelen szabadidővel megajándékozott és a kultúrmáz terén 
rosszul álló polgárközösségnek; mindazonáltal a metafora szintjén Verdi, Wag
ner vagy Muszorgszkij lírai művei annak a fájdalmas hazafiságnak vagy anarchis
ta és lázadó hajlamnak a visszhangját zengik majd, amit a II. és III. év egyes 
müvei tudták kibontakoztatni.

Az opera műfaja kapcsán a következő kérdéssel kerülünk szembe: nincs-e el
lentmondás a forradalmi kompozíciók tisztán zenei tartalma és az őket létreho
zó esemény között? 1789-ben a Comédie Italienne-t még udvari előadásokra 
hívják, innen a művészek Versailles-i kötelezettsége által okozott szünetek a 
színház programjában. 1789-ben és 1790-ben kedves kis darabokat játszanak, 
olyanokat mint Grétrytől a La Fausse magié (Hamis varázslat), Chapetle-tő! a 
La VieiUesse d ’Anette et Lubin (Anette és Lubin öregsége), vagy Dalayractól a 
La Soirée orageuse (Viharos este). A  szerzői technika attól még nem változik 
alapvetően, hogy az operaelőadásokra specializálódott különféle előadótermek a 
konjunktúrával jóndtapintható kapcsolatban álló szövegkönyvekhez jutnak. 1790 
januárjától a színházigazgatóknak már számolniuk kell az új kormányzattal: no
ha Champein, Dalayrac, Berton vagy Dezede érzelgős költészete továbbra is si
keres marad, ugyanakkor az olyan darabok is hódítanak, mint a Chene pátrián- 
que ou la matinéé du 14 juillet (Hazafiúi tölgy, avagy július 14-e reggele), a Ri- 
gueurs du cloitre (A kolostor szigora) (Berton), vagy a Visitandines (Visitalio- 
rendi nővérek) (Devienne), a Le pelletier de Saint-Fargeau (A saint-fargeaui-i 
szűcs) (Blasius) és a La cause et les effets ou le réveil du peuple (Az ok és az 
okozatok, avagy a nép ébredése) (Trial). Ezeket a volt Comédie Itaiienne-ben 
játszották, amely a forradalom alatt a Théatre Favart nevet vettp fel. Az 1793- 
94-es repertoárban csak elvétve akadunk a fentiektől eltérő, politikai megfonto
lásoktól mentes darabokra. A Saint-Martih utcában található Moliére színház, a 
későbbi nemzeti és külföldi Varieté, a politikai darabok specialistájává vált. Au- 
dino úr színháza az alkalmi inspirációt igyekszik kihasználni a Varennes-ről vagy 
Custine tábornokról szóló operákkal. Noha az Oroszlánszívű Richárd, vagy a
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Nagy Péter (Grétry) vagy a Le roi et le fermier (A király és az adóbérlő) (Phili- 
dor) a forradalom idején kerülnek színre, ez csupán azért van, mert szerves 
funkcionálásuk az 1770-es évek vegyes műveiének felel meg, ahol az ének, a 
deklamáló beszéd, a melodráma, a zenekar játéka, a tánc és a pantomim keve
redik (néha ütköznek is) egymással. Azonosak az összetevők a vaudeville-böl 
született vígoperában és az alkalminak mondott lírai alkotásokban. Mindazonál
tal megjegyzendő, hogy ez utóbbiak egyre zajosabbá váltak: a Le triomphe de la 
République ou le camp de Grandpré (A Köztársaság diadala, vagy a grandpré-i 
tábor) című művében Gossec egy ágyúszólamot iktat a zenekari együttesbe. Már 
Desaugiers 1790 július 13-án, a Notre-Dame-ban bemutatott „szentté avató” 
színműve, a La chute de la Bastille (A Bastille bukása) is a zajkeltő effektusokra 
appellál; ez a hazafias dráma, amely tiszteletlenül vesz igénybe bibliai szövege
ket, az énekes szólókat az Opera művészeire, a kórusban zengett harci kiáltáso
kat a nézőkre, az indulókat és a kürtszót a zenekarra hagyta. A közbeékelt Te 
Deum ágyúzás közepette hangzik fel. Kreutzer Lodoiskájának sikere a Favart- 
ban 1792-ben nyilvánvalóan az olyan effektusoknak volt tulajdonítható, mint a 
tűzvészek, robbanások és látványos rombadőlések. Az emberek annyira hozzá
szoknak a robbanó és mennydörgő jelenségekhez, hogy azt a mai sci-fí is nagyra 
értékelné. A hazafias drámák ambiciózus változatai, mint a fentebb már említett 
Grandpré-i tábor, az Operának köszönhetőek és 1793-ból valók. La Montansier, 
a Jemappes-i síkon rendezett szabadtéri előadások felelőse tudott élni a tűzijá
tékkal és a sortűzzel. Ám a megújított szótár és terminológia változatossága 
nem szabad, hogy megtévesszen bennünket. Legyen bár szó „történelmi” vagy 
„hazafias” tettről, „republikánus rögtönzésről” vagy „sans-culottidáról”, a szer
zők a vígopera regiszterében maradnak. Az, hogy éppen a Lajos nevet, vagy a 
Monsieur és Madame megszólításokat hajszolják, avagy falusiakat táncoltatnak 
egy Szabadság-fa körül, nem befolyásolja a zenei nyelvezetet, a beszéd és ének 
váltogatásának (inkább erről van szó, mint szintézisükről) színpadi technikáját.

Példaképpen Devienne Visüandines című alkotását említhetjük, az 1790-től 
egyre nagyobb számban megjelenő antiklerikális színdarabok és operák közül az 
egyik legfigyelemreméltóbbat. A mű témája már önmagában sikert ígért, ám ha 
szövegkönyve alkalmazkodik is a hivatalos ideológia változásaihoz, zenéjét akár 
a forradalom előtt is komponálhatták volna. Picard, a szövegíró vidám tréfacsi- 
nálókat juttat be egy kolostorba, és a kalandok szükségképpen örömteli befeje
ződésekor egy fiatal novida visszatérésének lehetünk tanúi a világi életbe, aki 
féijhez megy, valamint az örök fogadalma felett utólag már kesergő kapus nő
vérrel és Frontin-nel, a szolgával találkozunk, utóbbi egy másik egyházi intéz
ményben reméli megtalálni az ízlésének megfelelő novídát. A mű a vaudeville 
hagyományait követve fejeződik be, ami lehetőséget ad valamennyi szereplő is
mételt felvonultatására a színpadon, akik a zárókórusként még egyszer utoljára 
felhangzó dallam hangáira jelennek meg. A prózai dialógusok, a szóló vagy 
együttes énekek és kórusok egymásutánja semmiben sem változtat a hagyomá
nyos struktúrákon. Legfeljebb a fiatal Euphémia hárfával kísért áriájára figyelhe
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tünk fel az első felvonásban, ami már a preromantikus és romantikus operában 
az e hangszer iránt megnyilvánuló kultuszt előlegezi meg. A darab 1792. július 
7-e és december 31-e között 48 előadást ért meg a Feydeau-szín házban. Devien- 
ne és szerzőtársa 1793-ban még egy harmadik felvonást is írtak hozzá és ennek 
az operának a dallamait követelték a Concert Feydeau-ban is. Egyébként V'isi- 
tandines-ra jut a legnagyobb számú átvétel is: Constant Pierre mindössze négy 
hangszínre ötven eltérő szöveget számolt össze. Az 1799 július 14-i ünnepségen 
még mindig a Visitandines dallamára énekelendő kuplékat osztogattak és X. Ká
roly uralkodása idején, 1825-ben ismét felújítják a müvet az Opéra Comique- 
ban Pensionnat de demoiselles (Lánynevelő intézet), illetve az Odéonban Fran- 
gais au Sérail (Franciák a szerájban) címmel. Mindez azt jelenti, hogy némi szö
vegmódosítás ugyan történt, de a zenéhez nem nyúltak, legfeljebb néhány prozó
diai részlet erejéig. Devienne dallamai csupán egy sikerrel kecsegtető téma zenei 
támaszául szolgáltak, ami persze nem jelenti azt, hogy szépségüket és melodikus 
varázsukat le kellene becsülnünk, ám újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a 
hasonló művekben a zenének alárendelt szerep jut.

A vígopera szerény arányainak meghaladásához vitathatatlanul nagyobb szabá
sú ösztönzés kellett, s a párizsiak ezt kétségkívül azokból a monumentális vízi
ókból meríthették, amelyekkel Dávid ajándékozta meg őket a nagyobb nemzeti 
ünnepek alkalmával. így Porta La Réunion du 10 aout (Az augusztus 10-i gyű
lés) című művét Melvin Carlson úgy definiálja, mint „egyfajta freskót a forrada
lomról opera formájában”, ahol az első felvonás a Bastille elfoglalását mutatja 
be, a másodikban október első napjainak hős asszonyai elevenednek meg egy 
balett során, a harmadikban a királyi jelvények lerombolása zajlik a forradalom 
terén, a negyedikben a néző a Feudalizmus szörnyének összezúzását láthatja, 
míg az Ötödik és egyben utolsó felvonásban az alkotmányt proklamálják a Mars
mezőn. A Feydeau-színházban az 1794-95-ös thermidori reakcióval párhuzamo
san a nagyszabású előadásokat részesítik előnyben, mint például Cherubini Le 
voyage au M ont Saint-Bernard (Utazás a Saint-Bemard hegyre) című művét, 
amely szakadékok, gleccserek, erdők és zuhatagok alkotta díszletek között já t
szódik. Noha az ehhez hasonló drámai szövegek éizelemgazdag zenei kifejezést, 
a zenekari kíséret nagyvonalú hangzását, nagylétszámú énekkar, táncosok és sta
tiszták közreműködését igénylik, a vígopera, sőt visszafelé tekintve a Lully-féle 
lírikus tragédia, vagy Campra és Rameau opera-balettjének montázs-technikája 
uralja a színt. A Querelle des Bouffons modem elemzői két műfajt állítanak 
szembe egymással előszeretettel, az opera seriát és az opera buffát, a lírai tragé
diát és a vígoperát. Megállapításuk inkább a librettók szintjén, mintsem a zenei 
eszközökén érvényes. Ha a „nemesebb” műfajok több előadót mozgatnak is 
meg, mint a könnyedebbek, mindegyikük elsősorban a hangszerrel kísért és 
kontrasztként rendszerint korális részletekkel, a lírai tragédia esetében táncos 
közjátékokkal megtűzdelt szóló-ének évszázados taktikájára épít.

A  neves _germán szomszéddal való Összevetés számára kedvezőtlen eredménye 
miatt az oly sokszor semmibe vett hangszeres zene talán több merészséget rejt
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magában, mint a librettói tartalmának elferdítésével megelégedő lírai repertoár. 
A  forradalom nem csupán énekelt. Az ünnepi felvonulások élén a hangszeres 
zenészek jelezték a menet elrehaladását a még távolabb levőknek és az általuk 
diktált rendszeres ritmikus lüktetés egybehangolta a résztvevők lépéseit. Hazafi
as dallamok átiratait játszották, de fúvós és olyan szimfonikus betéteket is, mint 
Vogel Démophon-jának, vagy Glück Iphigénia Auliszban című művének nyitá
nyát. Ezek a pillanat ünnepélyessége és a helyi erőforrások arányában többé 
vagy kevésbé fontos ünnepi együttesek a Nemzeti Gárda tagjaiból álltak össze, 
akikhez szükség esetén zeneművészek", vagyis színházi hangszeresek éppúgy, 
mint műkedvelők is társultak. Megjegyzendő az is, hogy a szó szoros értelmében 
vett ünnepi aktust követő népi vigasságok lebonyolításában a leginkább falusi 
zenészeknek minősíthető egyénék vettek részt, akik jól ismerték a helybeli tán
cokat, ám nem rendelkeztek „tudós” zenei műveltséggel. Az ünnepségekbe in
tegrált hangszeres repertoár valószínűleg nem keltett akkora érdeklődést, mint a 
koncertek. Az elbeszélő források szinte valamennyien a harangjáték, a tüzérségi 
sortűz, az ágyúlövések, az orgona és zenekari betétek, valamint a tömeg kiáltá
sai közepette előálló zűrzavart idézik fel. Ugyanez történt, amikor a hangszeres 
zene az Ész vagy a Szabadság szobrainak oltárra emelését, vagy Thermidor 
után, a zsarnokság trónjainak tűzrevetését kísérte, s pusztán színpadias, kiegészí
tő szerepet töltött be, előkészítvén a politikai beszédeket.

Mindemellett tény marad az is, hogy az ünnepségek szervezői által szerződés 
szerint, vagy az állandó intézmények által rendszeresen fizetett zenészek létszá
ma jelentősnek tűnik. Egy olyan középszerű város, mint a Charente-Inférieure 
megyében fekvő Saintes is fogyasztója a hangszeres zenének, amint arról a helyi 
tanács jegyzéke is tanúskodik, amely a Mezőgazdaság ünnepe alkalmával egész 
sor zenészt és zenés eseményt sorol fel. A II. év prairial hónapjában a rouen-i 
Községtanács azt fontolgatja, hogy az új kalendárium szerinti dekádok utolsó 
napjaira ne szervezzen-e különféle játékokat, és úgy tervezi, hogy ilyenkor négy 
zenekar játszik majd a Mars-mezőn. A zenekar kifejezés ugyan egy kissé túlzás
nak hat, mivel mindössze egy hegedűből, két klarinétból és egy tamburinból 
vagy egy nagydobból álló együttesekről van szó.

Az előadótermek olykor jelentős zenekarokat foglalkoztatnak, még akkor is, 
ha nem a lírai műfajra specializálódtak. A Concert Spirituel hangszereseinek lét
száma ötvenháromra rúgott. Az Opera az 1791-es Almanach des Spectacles ta
núsága szerint hetvenkét zenekari zenész megélhetését biztosította, míg a Théat- 
re Italien, szerényebben, csak harmincnégyét. A Théatre de Monsieur, hamaro
san Théatre Feydeau, amely egyaránt játszott olasz operát, francia vígoperát, ko
médiát és vaudeville-t, egy negyvennégy fős elismert hangszeres együttessel ren
delkezett, de .karmester nem volt, mert az igazi muzsikusoknak nincs arra szük
ségük, hogy jelezzék nekik az ütemet” . A Théatre de Beaujolais, a régi Palais- 
Royal Cambini személyében tekintélyes zenekarvezetővel bírt, akinek 23 zenész 
volt a keze alatt: szívesen játszottak itt alkalmi darabokat Jacques, Champein, 
Rigel vagy maga Cambini műveivel egyetemben. Ugyanennek az Almanachnak a
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tanúsága szerint a többi színház is tekintélyes hangszeres apparátussal rendelke
zett. Még az olyan szerényebb igényű helyek is, mint a Théatre du Délassement 
Comique (a Vidám Szórakozás Színháza), amelyik fóként pantomimot adott elő 
és fellépésenként csak három színész szerepeltetésére volt joga, tíz hangszerest 
alkalmazott, s az Almanach szerint még panaszkodott is, hogy három hegedű, 
egy fuvola, egy fagott és egy kontrabasszus hiányzik az együttesből.

A szórakozóhelyek nem vártak a Direktóriumra, hogy a hangszeres koncerte
ket mindennapossá tegyék. A kávéházak, a Palais Royal kertjének közepén talál
ható Cirque National, a nyári Waux-hall vagy Ruggieri üzlete, ahol tűzijátékokat 
rendeztek, zenekarokat tartottak, vagy legalábbis kamaraegyütteseket. 1791-ben 
a Café des Arts-ban öt muzsikust számolhatunk össze, a Goddet kávéházban 
nyolcat, ahol külön megjegyzik, hogy ezek nők és a Temple körút Yon nevű 
kávéházában, ahol kis vígoperákat is elő lehetett adni, tizenegyet. Mivel igazi 
hangversenyekről van szó, az 1791-es Almanach igen szigorú és középszerűnek 
minősíti a Concert d’Emulation-t, a Dauphine utcai Múzeum hangversenyeit, a 
Saint-Honoré utcai zeneműárus Bayeulle és a Montmartre utcai Musée des Da- 
mes által rendezett koncerteket. Bizonyos, hogy a Konzervatórium növendékei 
által 1794-től kezdve intézményesített nyilvános előadások előtt Párizs nélkülözni 
volt kénytelen a hangszeres zenének azt a maga nemében egyedülálló közvetítő 
eszközét, amit az 1791-ben előjogai miatt feloszlatott Concert Spirituel jelentett. 
Ám a francia műveket és Haydn szimfóniáit egyaránt műsorára tűző Concert 
Feydeau kitűnő művészi hírnevet fog magának kivívni, még akkor is, ha a ther- 
midori fordulat után visszatetszést keltő csúszópénz históriák teszik gúnyolódá
sok céltáblájává.

A Terror idején az emigránsok és elítéltek lakásaiban készült hangszer-össze
írások arról tanúskodnak, hogy a vagyonosabb, nem kizárólag arisztokrata kö
rökben a hangszeres zene gyakorlata magától értetődő volt. Bruni, a hegedűmű
vész, a Comédie Italienne és a Théatre de Monsieur alkalmazottja végezte ezt 
az összeírást a Grégoire abbé és Lakanal kérésére létrehozott ideiglenes Művé
szeti Bizottság számára. A hangszereket a Bergére utcában, a régi Hotel des 
Menus-Plaisirs-ben helyezték el. A Közjóléti Bizottság rendeletére az Institut 
National de Musíque tanárai számára lehetőség nyílott arra, hogy felkeressek az 
emigránsok házait és kiválasszák a legjobb hangszereket. Ha ehhez még azt is 
hozzátesszük, hogy ugyanez a Művészeti Bizottság viselte gondját az orgonák
nak, amelyeknek egyformán tulajdonított esztétikai és gazdasági értéket, kissé 
enyhíthetjük a jakobinusokra aggatott vandál jelző rossz ízét. Bruni két szakér
tőt vett maga mellé, Cousineau hárfakészítő mestert és a hegedűművész-kiadó 
Leducöt. Közel 120 házat kerestek fel és 367 hangszert írtak össze. Ezek között 
csembalókat (többet, mint zongorát) és hárfákat, mélyhegedűket és gitárokat, 
néhány „pochette”-et, fidulákat, „musette”-ket és pasztorális ihletésű kantáták 
vagy vaudcvüle-ck előadására szolgáló vadászkürtöket találunk. A  fúvós hangsze
rek kevesebbszer fordultak elő. A hangszerek jegyzéke egyébként rendkívüli sok- 
színűségrőr árulkodik: zongorák, hegedűk, klarinétok, fuvolák, egy spinét, egy
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kürt, egy nagybőgő és egy mandolin szerepelnek többek között a listán. Ezenfe
lül egyesek (ideértve az egyszerű polgárt is) valódi zenekari felszereléssel rendel
keztek, ami a társas muzsikálás iránti mélyen beivódott érdeklődésről tanúsko
dik. A legékesszólőbb tanúbizonyság a forradalom alatt családi körben gyakorolt 
hangszeres zenére mindazonáltal a párizsi kiadók figyelemreméltó tevékenysége 
marad. H a a Konzervatórium létrehozása legitimálja a tankönyveknek és a fen
tebb már említett hangszeres daraboknak a Magasin-nél történő megjelenteté
sét, a többi nagy kiadó, mint Leduc, Nadermann, Sieber, Imbault vagy Mme 
Duhan dinamizmusa a kamara-partitúra piacának élénkségét bizonyítja. A gon
dos női nevelés egyik részét képező zongora, hárfa és gitár játék, a Devienne, 
Lefévre vagy Punto által számos versenyművel megajándékozott klarinét, fuvola 
és kürt, végül a barokk idők népszerű és a kvartettek klasszikus formája által 
különösen nagyrabecsült hangszere, a hegedű is rendszeresen megújított reperto
árra találnak. A bécsi klasszikusok szonátáival, kvartettjeivel és szimfóniáivá] va
ló párhuzamba állítást elszenvedni kénytelen gigantikus hangszeres termésben 
virtuóz és a műkedvelők számára is elérhető nehézségű darabok egyaránt fellel
hetőek. Devienne hangszerelésbeli ötletei, Cambiní, Pleyel vagy Gyrowetz húros 
kvartettjeinek melodikus bája, Boieldieu vagy Tyrolien Ladumer (mindketten a 
Konzervatórium tanárai) zongoraszonátáinak harmonikus invenciói, vagy a Jadin 
testvérek hárfára és zongorára írt kettőseiben található modulációs meglepeté
sek a hangszeres zene nyelvezetéhez való idomulásról tanúskodnak, ami a forra
dalmi Franciaországot az eszmetörténet egy ötvenéves ciklusába ágyazza be: 
nem beszélhetünk törésről az európai zenei etikában 1780 és 1830 között.

E félévszázad megszilárdítja a hangszeres zene addig törékeny státuszát és 
biztosítja számára a legmodernebb kifejezésbeli kísérleteket: ilyen a visszatérés a 
folklorikus modalitáshoz a szonáta tételekben a polonézre vagy a montagnarde-ra 
hivatkozva, a Beethoven első szonátáiban fellelhetőhöz hasonló harmonikus 
sokkhatás a kidolgozási szakasz elején, az expozíció ismétlőjele után, vagy az 
erőteljes effektusok a billentyűs irodalomban, anjjfclyek már a romantikus zongo
raművészet tömegének írásmódját készítik elő. Egyedülálló konjunktúrával szem
besít minket ez az ötven évnyi hangszeres termés. 1830-ban egyéb újdonságok 
jelennek meg, egy új politikai kontextust metaforizálva. A júliusi forradalom 
sodra egy nemzetközi problémát vet fel: a demokratikus eszme elfogadtatását. 
Ez egybeesik fcözép-Európa elnyomott népeinek követeléseivel, az első szocialis
ta mozgalmakkal és a marxista elmélet megjelenésével. A kormányzati alapelve
ken és struktúrákon, ritkábban a társadalmak átalakulásain gondolkodva néhá- 
nyan a változtatáshoz, de nem az erőszakhoz való jogot igénylik, és a történetfí- 
lozófia romantikus megközelítése egy keresztény típusú messianisztikus üzenet 
visszatérésének kedvez, valamint hangnemében egyaránt elítéli és társítja a felvi
lágosodás racionalizmusát és a francia forradalmat. Ekkoriban divat lesz leszólni 
a klasszikus zenét, legyen az bécsi vagy francia, és azzal vádolni, hogy túlzott 
apollői derűjével nem vesz tudomást a Valóságról. íme a zenei mechanizmusok 
félreismerésének egy, a XIX. század gondolkodóinak tulajdonítható kiáltó példá
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ja. Attól eltekintve, hogy a művészi idióma forradalmasítása nem követi megfe
lelően az események ütemét, nincs alapvető Összeegyeztethetetlenség a klasszi
kus és romantikus zenei írásmód között, mivel egyik is, másik is tiszteletben 
tartja a határozatlanságával csábító hangszeres anyagot. A beethoveni nemze
dék, a forradalom muzsikusainak generációja megerősítette uralkodó helyzeté
ben a Haydn és Mozart által kidolgozott billentyűs szonátát, kvartettet és a 
szimfóniát, amit Schumann, Berlioz vagy Liszt is mindig respektáltak. Ha 1830 
szellemi forrongása arra ösztönzi is a muzsikusokat, hogy megsokszorozzák a 
XVIII. század jelrendszeréhez nem illő gesztusaikat, pusztán meggyorsít egy, 
már jóval korábban megindult fejlődést, és kidomborítja a tonalitás repetitív sé
mái iránti türelmetlenség megnyilvánulásait. A forradalom zenéje már nem vett 
tudomást az expozíció változatlan ismétlésének formasáságról, vagy a kvintkör 
általi lágy moduláció kötelezettségéről.

A forradalmi vajúdás kulturális hullámvölgyeit illetően néhány német író bizo
nyult igazán élesszéműnek. így az 1790-ben Párizsba látogató Gerhard Anton 
von Halem kávéházakat, színházakat és koncerttermeket keresett fel, és kifejezte 
azt a meggyőződését, hogy a forradalom egyszer még a képzőművészetek fellen
düléséhez vezet majd. Humboldt úgy vélte, hogy a forradalom nem tart sokáig, 
ám az általa geijesztett hatások jelentősek maradnak. Schlegel a zajos és anyagi 
forradalommal egy spirituális forradalmat szegez szembe. Az 1793-as háború el
apasztotta a Párizsba látogató németek hullámát és a forradalomról folyó vita 
elvontabbá, távolabbivá vált. Úgy tűnik, hogy a németek és a francia politikai 
történések közé ékelődött távolság az előbbiek számára lehetővé tette, hogy a 
forradalmat hosszú távú, az azonnali megnyilvánulásokon túli jelenségként fog
ják fel. Ahogyan a forradalmi ciklus túlnő Franciaország keretein, ugyanúgy a 
zene története is, 1750 után egy globalizálódó szakaszába lép. Manfred Kossok 
háromszáz évben méri a  legújabb kor forradalmi ciklusát és megállapítja, hogy a 
feudalizmusból a modem polgári társadalomba való átmenet alapjaiban módo
sítja a történeti idő fogalmát. Egy hasonlóan tág szemlélet jegyében, úgy vélem, 
plauzibilis a zenei kifejezésmódok történetének megragadása három szakaszban: 
az első egy hosszú, a korai középkortól a XVT. század végéig teijedő időszak a 
vokális dominancia jegyében, amit egy a XVH. századon végigvonuló kutatási 
szakasz követ, amikor az egyszóiamú írásmód az uralkodó a madrigálok és az 
első operák kíséretében, míg lassanként feltűnik egy speciálisan hangszeres iro
dalom; végül egy 1750-től 1900-ig teijedő másfél évszázadnyi periódus, amit a 
hangszeres zene absztrakciója iránti megkülönböztetett figyelem jellemez. Hans 
Stückenschmidt úgy véli, hogy azóta a konkrét, elektro-akusztikus és elektroni
kus médiumok megjelenésével felbolydultak az értékek. A mi hármas felosztá
sunk csak a tonális zene fejlődésére érvényes. Azt hiszem, hogy a tonális ciklus 
harmadik és egyben utolsó összetevőjének szélső pontján elhelyezkedő francia 
forradalom, egyrészt alkalmi zenét produkál, amelynek hártyavékonyságú valósá
ga az ünnepségeken jelenik meg, ám résztvevője annak a lassú előrehaladásnak
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is, amely az Ancien Régime esztétikájának szorosan alávetett barokk írásmód 
automatizmusaitól elindulva, 1830 tiltakozó technikáihoz jut el.

Fordította: Tóth Péter
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