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persze nélkülözhetetlen, de a rím a rímelés kedvéért 
-  a legkártékonyabb dolog. Azok az urak, akik 
ennyire pedánsan látnak hozzá, meg fognak bukni 
a zenével együtt. A legjobb, ha egy jó zeneszerző, aki 
ért a színpadhoz, s maga is hozzá tud tenni valamit, 
s egy okos poéta mint valóságos főnix találnak egy
másra.” (Kovács János fordítása.) In: DlE Brie- 
fe W. A. Mozarts und seine Familie. Mün
chen, 1914. II. kötet, 127. o.
44. L. Mozart fent idézett levelét.
45. Mozart zenei „konverzáció”-technikájáról 
1. Dent, i. m. 11. o. Dent a zenedrámai párbe
széd logikusságát a zenei logikával hozza 
összefüggésbe. Ez fejtegetéseiben határozott 
fogalomzavarra vezet. A logikus, értelmes be
széd és valamely műalkotás „költői logikája” 
között sokkal nagyobb és lényegesebb a kü
lönbség, semhogy párhuzamukból messzebb
menő tudományos következtetéseket lehetne 
levonni.
46. „A salzburgi ízlés nem volt sem túl mély, sem túl 
kifinomult: de végtelenül szerette annak a mindig 
éneklő zenei szépségnek fényét, egyszerű és bájos ki
fejeződését, ami a stílusok és eljárások sokfélesége 
alatt Mozart egész életművének állandó alapja 
volt.” Wyzewa és St. Foix: i. m.
47. A bécsi „jó társaság” és a benne forgó Mo
zart diszkrét ízlésére Lert (a La Finta giardi- 
niera színpadra hozása tárgyalásánál) nyo
matékosan rámutat. L. Lert: i. m. 314-315. o.

48. Ismeretes, hogy Mozart az ENTFÜHRUNG 
aus DEM Serail első jelenetét teljesen átvál
toztatta. A bevezető monológ helyett rövid 
ariettát követelt, és Osminnak szerepét is két 
áriával bővítette ki. Az Osmin-áriák zenéjét 
előbb komponálta meg, s csak azután íratott 
hozzá Stephanie librettistával verseket. Mo
zart előtt a szöveg olvasása közben megjelent 
tehát Osmin zenei egyénisége, ez az egyéniség 
azonban több volt az eredeti szöveg Osminjá- 
nál. Túlnőtt annak határain. Kibővítette tehát 
a librettót, hogy így az takarhassa a nagyará
nyú zenei jellem elképzelését. Ilyen esetek 
még a szövegét maga író Wagnernél is előfor
dultak. Stolzingi Walter két dalának verseit 
Wagner utólag írta a dallamhoz.
49. Hermann Cohen: Die dramatische Idee 
in Mozarts Operntexten. Berlin, 1916.22. o.
50. Hermann Nohl: T ypische Kunststyle 
IN DICHTUNG UND MusiK. Jena, 1915. Idézi 
Lert: i. m. 10. o.
51. Uo. l l . o .
52. Nagy fontosságot tulajdonít neki E. Lert 
(i. m.), aki Mozart érintkezését a német 
Shakespeare-színpaddal történelmileg is vizs
gálja, továbbá H. Cohen (DlE DRAMATISCHE
Idee in  Mozarts Operntexten), aki művé
ben három fejezetet (35., 44. és 45.) szentel a 
Mozart-Shakespeare párhuzam tárgyalásá
nak.

TÓTH ALADÁR 
MOZART-TANULMÁNYÁRÓL

Lexikonokból ism ert adat, hogy Tóth 
Aladár 1925-ben, huszonhét évesen, Mo
zart zenedrámáinak esztétikájáról írott 
disszertációjával szerzett bölcsészdoktori 
címet a budapesti tudományegyetemen. 
A m unka, az egyetemi előírásokat ismer
ve: meglepetésre, kiadatlanul maradt. 
Tartalm áról m indm áig csak Szabolcsi

Bence egy 1956-os tanulmánya (MOZART 
És A NÉPI SZÍNJÁTÉK) tett futó említést, s 
zeneakadémiai óráin is esett szó Tóth Ala
dár e fiatalkori írásáról: ő  a Mozart-szak- 
irodalom fontos darabjának tartotta. A 
fent első ízben közzétett szöveg messze
m enően igazolja Szabolcsi véleményét; a 
dolgozat második fejezetének gondola
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tai, elemző megjegyzései máig sem veszí
tették el érvényességüket, m a is frissek, 
további m unka kiindulópontjai lehetné
nek. S persze az első fejezet sem tanulság 
nélkül való: pillanatfelvétel a zeneesztéti
kai gondolkodás korabeli állapotáról, s 
m indemellett a szakirodalomnak olyan 
átfogó ismeretéről és értő  feldolgozásáról 
tanúskodik, ami nem  szokásos egy, a 
pálya elején álló, zenetudományi iskolá
zottsággal nem  rendelkező fiatalember
nél.

Azt hiszem, csak Tóth Aladár legendás 
önkritikája és igényessége m iatt m aradt 
végül mégis kiadatlan ez az írás. A közlé
sünk alapjául szolgáló kézirat egyes lap
ja in , nyilvánvalóan későbbi időből, beha
tó stiláris javítások nyomait látjuk, né
hány bekezdés a  m argón meg van jelölve, 
mások ki vannak húzva -  feltehetően egy 
tervezett átdolgozás céljainak megfelelő
en. A javítások azonban nem  rend
szeresek; inkább ötletszerűek: mintha 
gyors átolvasás során készültek volna, s 
m int a m unkát meg nem  érő fáradozás, 
abba is m aradnak. Valószínű, hogy Tóth 
Aladárnak később m ár nem  volt kedve, 
ideje átdolgozni írását, s úgy vélhette, 
hogy eredeti form ájában s a disszertáció 
alaki követelményeivel nem  illő az olva
sók elé bocsátania.

Mindazonáltal: nem  feledkezett meg 
ifjúkori munkájáról. Későbbi Mozart-ta- 
nulmányaiban, így a FIGARO HÁZASSÁGÁ- 
ról íro tt operaismertetőben (1928), majd 
a Szabolcsi Bencével közösen írt monog
ráfiában is (1941) felhasználja egyes gon

dolatmeneteit, megfogalmazásait. Az ere
deti, 1925-ös szövegezést azonban nyil
vánvalóan csak kezdetnek, valóban: csak 
adalékoknak tekintette a mozarti zene
drám a esztétikájához, s nyilván a maga 
számára tartotta elsősorban iránym utató
nak azokat a sorokat, amelyekben a kuta
tás további feladatait jelölte meg.

H a ő  úgy gondolta is, hogy disszertá
ciójának megkésett közzététele szükség
telen, nekünk kötelességünk. Tóth Ala
dár tanulmányának ott a helye a nyilván
való ösztönző és minta, Szabolcsi Bence 
1921-ben megjelentetett Mozart-kísérle- 
te mellett. E  két Mozart-tanulmány nem 
csak két fiatal zenetörténész pályakezdé
sének impozáns dokum entum a, hanem  a 
m agyar M ozart-irodalomnak kezdete és 
m aradandó értéke is.

Tóth Aladár disszertációját egy gépírá
sos másolati példány alapján adjuk közre. 
A helyesírás egységesítésén és korszerűsí
tésén kívül a főszöveget lényegében vál- 
tozadanul hagytuk, mindössze a ném et és 
francia idézeteket adjuk m agyar fordítás
ban (az eredeti e tekintetben következet
len: hol eredetiben idéz, hol fordítást kö
zöl). A jegyzetek hivatkozási rendjét egy
ségesítettük, s a kézirat m inden oldalon 
újrakezdődő jegyzetszámaival szemben 
folyamatosan számoztuk s az írás végére 
tettük őket.

A kézirat rendelkezésünkre bocsátásá
ért és a közlés engedélyezéséért Fischer 
Annie-nak m ondunk ezúton is köszöne
tét.

Wilheim András


