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JÖVŐTLENÍTÉS

akinek már csak múltja van 
könnyen lemondhat a jövőről 
idő-emigráns hontalan 
kit a kimért perc már nem őröl

és ha mégis lehet hona 
otthonául időtlen hon legyen 
csak semmi terv-zenebona 
árasszon el mindent tenger jelen

oly szabadon istenek élnek 
ahogy ember évei múltán 
vághat neki az örök éjnek

jövő jelent játszik szimultán 
nem tudhatni a tábla hol van 
fele égben fele pokolban

Blum Tamás

VÁZLATOK
AZ OPERA ZENEDRAMATURGIÁJÁHOZ

Szegzárdy-Csengery Klára fordítása

Bevezetés
1

Az ember gyakran találkozik ezzel a megfogalmazással: „Nem értem ezt a zenét”, ami 
azonban valószínűleg azt jelenti, hogy a hallgatónak nem tetszik az a bizonyos zene, 
s nem tud véleményt alkotni róla. Az „értem” vagy „nem értem” kifejezés nem világítja 
meg kielégítő módon a hallgató és a zene viszonyát.

A lascaux-i barlangban úgy csodáljuk meg a bikákat és kecskéket, mintha nem is 
tizenhétezer évvel ezelőtt, hanem napjainkban festették volna őket. A képeket alkotó 
közösség munkájának művészi tartalma érthetőnek tűnik számunkra, noha sejtel
münk sincs, milyen meggondolásból festettek szép állatképeket a sötét barlangok fa
laira. Mégis csodálkozva állapíthatjuk meg, hogy konzekvensen követtek bizonyos, a 
későbbi évezredek művészi ideáljaihoz közel álló esztétikai szabályokat. Úgy hisszük, 
képesek vagyunk azt is megérteni, amit az antik szerzők műveik megalkotásakor gon
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doltak. Homéroszt olvasva gondolatait nem kell mai gondolkodásmódunkhoz igazí
tanunk. Művével különösebb fáradság nélkül olyan kapcsolatba kerülhetünk, mint 
bármely más mai könyvvel. A zenével azonban más a helyzet. Hallási szokásainkkal 
csak a jelenhez s az elmúlt négy-öt évszázadhoz alkalmazkodunk. E korlátozott meg
értés legfőbb oka valószínűleg abban rejlik, hogy a zene lejegyzése csak igen későn 
alakult ki, s a mai napig nehézkes és pontatlan maradt. Csupán a késő középkorban 
fejlődött ki az első használható -  vonalakat és pontokat alkalmazó -  kottaírás. Arra 
többé-kevésbé alkalmas volt, hogy kora zenéjét lejegyezze. Újabb lejegyzési módot 
azonban napjainkig sem sikerült kitalálnunk. így hát érthető, hogy a zeneszerzők már 
nem boldogulnak a kottaírás hagyományos módjával. Egy egész sor szóbeli magyará
zatra van szükségük, amitől azonban az amúgy is bonyolult összkép csak még olvas
hatatlanabbá válik.

Sokat tudunk Praxitelészről vagy Tacitusról, de ki tudja amaz évszázadok zeneszer
zőinek nevét? Zenéjüket is kevéssé ismerjük, hiszen a megfelelő lejegyzés hiányában 
csak az előadók által szüntelenül módosított változatok terjedhettek el.

Nemcsak az évek, de a különböző kultúrkörök határait is a zene töri át a legnehe
zebben valamennyi művészeti ág közül. Egy kínai kép gyakorta éppoly sokatmondó 
lehet számunkra, mintha saját kultúrkörünkből származna. Eltekintve a nyelvi és for
dítási nehézségektől, egy-egy könyv vagy vers is igencsak érthetőnek tűnhet. A kínai 
zene azonban vajmi keveset mond a különösebb előképzettséggel nem rendelkező 
hallgatónak. Gyakran még azt sem tudjuk eldönteni, hogy vidám-e vagy szomorú.
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A vokális zene érthetőségének kulcsa a szöveg. Feltéve, hogy a komponista értelmesen 
illesztette zenéjét a szöveghez, mi, a hallgatók, magunk is felfedezhetjük e kapcsola
tokat vagy megfeleléseket. S akkor a dolognak valóban van valami köze a megértéshez.

A zene és szöveg közötti asszociáció legjobb lehetőségeit a zenés színpadi mű kínálja. 
A zenés színházban mindig fennáll valamiféle követhető összefüggés a darab és annak 
zenéje között. Az opera megjelenésekor ez az összefüggés új minőséggel gazdagodott. 
Itt a zene saját esztétikai értékkel bír, amely nélkül a darab egymagában nem lenne 
életképes.
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„Superis deorum gratus et imis” -  „kedvel ám téged valamennyi isten fönt is, alant is” -  írja 
Horatius, bár nem éppen az operáról, mégis, ha a műfaj népszerűségére vonatkoz
tatjuk, igen találóan. S valóban, a Firenzéből származó új, előkelő műfaj még a XVII. 
század folyamán Velencében -  ahol állítólag harminc operaház működött egyszerre 
-  gyorsan a hollywoodihoz hasonlítható tömegprodukcióvá alakult át. Az opera ha
marosan az olaszok nemzeti szórakozásává vált. A hercegtől a suszterinasig mindenki 
látogatta az előadásokat, ha nem is ugyanazon az estén.

Az új műfaj más országokban is gyorsan tért hódított, nem utolsósorban azért, mert 
mindenütt hallani akarták a leghíresebb énekeseket. így alakult ki az operabarát tí
pusa. Hozzáértők és álhozzáértők, művelt polgárok és tenorimádók, a szép ruháikat 
mutogató hölgyek s a szép hölgyeiket felvonultatni kívánó urak egyaránt hozzájárul
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tak ahhoz, hogy a nézőterek hamar megteljenek. így vált magától értetődővé az a fo
lyamat, melynek során a középosztály módosabbá válásával egyidejűleg sok város ope
raházat építtetett, zenekart, kórust, balett-társulatot szerződtetett, vagyis azt nyújtotta 
polgárainak, amit kevéssel azelőtt csak hercegek és püspökök engedhettek meg ma
guknak. Közben ugyanis Velencében bealkonyult a Hollywoodhoz hasonlóan jöve
delmező operaüzletnek, s anyagi okokból még az ifjú Esterházy herceg is elbocsátotta 
apjától örökölt operaegyüttesét. A nagyvonalú városi operaüzem fenntartása többe 
került, mint amennyit jövedelmezett. E költségeket áthárították hát a gazdagokra, ne
ves intézményekre, elsősorban azonban az adófizető polgárokra.
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Az a folyamat azonban, amelynek napjainkban vagyunk tanúi, már kevésbé magától 
értetődő. Bár csak kevés komponista adja operaírásra a fejét, s csak egész kevesen 
aratnak sikert műveikkel, maga az opera műfaja ma népszerűbb, mint valaha. Új or
szágok csatlakoznak az európai operakultúrához. Szerte a világon fiatalok azért foly
tatják tanulmányaikat, hogy operaénekesek, -karmesterek, -rendezők legyenek. Ama 
forradalom győzelmének helyszínén, amely minden általa „elitnek” tartott kultúra 
megsemmisítését tűzte ki céljául, a forradalom kétszázadik évfordulójára a köztár
saság szocialista elnöke operaházat építtet. Az ötödik kontinens legszebb s leghíresebb 
épülete, a sydneyi operaház egyben egész Ausztrália jelképe is. Óriáscégek foglalkoz
nak milliós példányszámban operalemezek, kazetták, hangszalagok és videók sokszo
rosításával, s mindez érdeklődésre és vevőkre talál egy új, széles közönség körében. 
Természetesen minden jó  játéknak megvan a maga elrontója. Talán csak az angol 
gótikus katedrálisokat akarták annyian lerombolni, mint ahányan az operát szeretnék 
eltemetni. Egyes ellenzői szerint túlságosan is elit, mások szerint nem eléggé az. Az 
opera azonban vígan él tovább, mint ahogy a lincolni vagy elyi katedrális is szilárdan 
áll a helyén.

Ugyanakkor az operaüzem egyre inkább múzeumhoz kezd hasonlítani. Az opera
házakban szinte kizárólag a régi műveket játsszák. így az előadóknak gyakran támad 
az a kellemetlen érzésük, hogy valójában múzeumi őrök. Régebben a szerzők szemé
lyesen vagy közelségük és kisugárzásuk által az előadások szellemi vezetői voltak. 
Olyan egyéniségek, mint Mahler és Richard Strauss vagy később Britten egyes ope
raházaknál vagy együtteseknél nemcsak saját alkotásaiknak, hanem más komponisták 
operáinak előadását is felelős vezetőként irányították. Az ilyen mesterek manapság 
hiányoznak.

Ez lehet az egyik fontos oka annak, hogy nem alakultak ki a régi korok operáinak 
mai előadására alkalmas tradíciók. A zseniális művészek persze mindig megtalálják a 
maguk útját. Itt inkább azokra a főbb irányelvekre gondolok, amelyek a „csak” jók és 
a középszerűek rendelkezésére állnak mintegy vezérfonalként.

Ez a rendezőket és a díszlet-, illetve jelmeztervezőket érinti a legkeményebben. 
Vagy nagyanyáink korának színielőadásait kell utánozniuk -  amit persze egyetlen te
hetséges művész sem tesz szívesen - , vagy pedig folyton valami újszerű kitalálására 
kényszerülnek, ami csak ritkán sikerül.

Pedig e műfaj racionális, érthető részét meg lehet tanulni. Ezeknek az elemeknek
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a legtöbbje ott áll a partitúrákban és zongorakivonatokban, s így mindenki hozzáfér, 
aki tud kottát olvasni.

Mint ahogy a Rohrschach-teszt színfoltjaiban formákat és alakokat vélünk fölfedez
ni, úgy ismerhetjük fel egy-egy opera zenéjében a Gesamtkunstwerk elemeit, a szöveg 
és a zene összefüggéseit. Az opera zenedramaturgiájáról viszonylag keveset írtak. 
Hogy erről az „érthető” részről szóljak -  ez jelen munkám célja.

I

Mozaik
1

Az operalibrettóknak csupán egy igen csekély része új, eredeti mű, amelyet kifejezet
ten megzenésítés céljára írtak, mint például a COSi FAN TUTTE, az Aida vagy A RÓ
ZSALOVAG -  többségük már meglévő irodalmi művek feldolgozása. Kezdetben a lib- 
rettisták többnyire mitológiai, bibliai vagy régi eposzokból származó epizódokat dol
goztak fel. Később a legkülönbözőbb műfajokból készültek szövegkönyvek: drámák
ból, regényekből, novellákból, költeményekből. Legtöbbjük nem állt az eredeti művel 
azonos irodalmi színvonalon. Hiábavaló időtöltés lenne azonban azon vitatkozni, hogy 
vajon helyes-e banális operalibrettót írni egy jelentős irodalmi műből avagy sem.

A librettisták számára -  akik többnyire a terület specialistái — bizonyára könnyebb 
egy már kitalált történetet feldolgozni, mint újat kigondolni. Massenet Werther- 
ének vajmi kevés köze van Goethe szelleméhez, de vajon Goethe szelleme alkalmas-e 
egyáltalán egy librettó számára? S lehet-e egyáltalán szó szerint megzenésíteni egy 
színdarabot?

Néhány komponista megpróbálkozott ezzel. Az ilyen opera azonban hatásában 
mégis különbözik az eredeti műtől, mint például Berg WozzECK-ja Büchner darab
jától. A megzenésített szöveg ugyanis tízszer vagy harmincszor annyi ideig tart, mint 
ha csak elmondanák. így a darab vázlatszerűen rövid jelenetei megzenésítve lénye
gesen hosszabbak. A színpadkép néhány másodperces gyors változása helyett átvezető 
közjátékok kötik össze egymással a képeket. Az embernek az a benyomása támad, hogy 
a százötven éves darab modernebb színházi felfogást képvisel, mint ötvenéves opera
változata. Ez azonban negatív kritika helyett csupán annak a bizonyítéka, hogy az ope
ra nem pusztán megzenésített színdarab, hanem szöveg és zene saját életet élő külön
leges szimbiózisa.
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Az énekesnek, aki egy irodalmi mű operaváltozatában énekli szerepét, alakításához 
az operából kell kiindulnia, nem pedig az eredeti műből. Aki elhagyja Verdi és Boito 
Jagójának démoni vonásait, s helyette Shakespeare karrierista gazemberét akarja 
megformálni, mit sem tud kezdeni a zenével, habár az opera szövegének legnagyobb 
része a színdarabban is megtalálható.

Csajkovszkij számára szent volt Puskin ANYEGlN-je. Alig akad egy-egy olyan szó az 
opera szövegkönyvében, amely ne szerepelne Puskin verses regényében is. Mégis, jól
lehet akaratlanul, operalibrettóvá kellett „alacsonyítania” Puskin művét, s le kellett
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mondania arról a szarkasztikus hangvételről, amely a romantikussal együtt oly 
egyedivé teszi e mű hangulatát. A társadalomkritikus Puskin megveti műve főhősét, 
Anyegint, Csajkovszkij -  mint ahogy az zenéjéből kitűnik -  elfogadja. Puskin üresfe
jű  dandyjéből Csajkovszkijnál tragikus hős lesz. Aki a színpadon Anyegint Csajkovsz
kij felfogásának megfelelően szeretné jól alakítani, annak az operai figurát kell elját
szania.

3

Az opera minősége nem a szövegkönyv és a zene minőségének összege. A TRUBADÚR 
nyilvánvalóan csodálatos mű, noha cselekménye kusza. Paisiello SEVILLAI BORBÉLY-a 
vagy D’Albert A HEGYEK ALJÁN-ja is jó  opera, bár zenéjük nem különösebben értékes. 
Éppen a fent említett szimbiózis, a zene és a szövegkönyv nyilvánvaló és mégis meg
foghatatlan kapcsolata az, ami a jó opera lényegét adja.
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A prózai és a zenés színház közötti egyik leglényegesebb különbség a cselekmény las
sított tempója, amelyet éppen a megzenésítés hoz létre. A komponista „időterve” ha
tározza meg, hogyan lesz egy viszonylag rövidebb szövegből lényegesen hosszabb ope
ra. Eközben az óra nyilván nem ketyeghet egyenletesen. Zárt számos, secco recitativós 
opera esetében ezek a tempóváltások például egészen kiélezettek: a recitativók tem
pója alig, az áriáké viszont lényegesen lassabb a prózáénál. Szövegrészek ismétlődnek, 
elő-, utó- és közjátékok ékelődnek be, s mindehhez hozzájárul még a zárt számoknak 
a seccóénál amúgy is lassabb tempója. Atkomponált opera esetében ezek a tempóvál
tások nem oly szélsőségesek, s kevésbé a zenei formákhoz, mint inkább a konkrét cse
lekményhez igazodnak. Ezt az időtervet a zenedramaturgiai építmény alapjának te
kinthetjük.

Számos opera eredeti formájában is jól előadhatónak látszik. Másoknál az az érzé
sünk, hogy előadásukhoz „itt és most” szükség lenne néhány dramaturgiai beavatko
zásra. Türelmünk kevesebb, koncentrációs képességünk talán gyengébb, mint előde
inké volt száz éve, továbbá nem sétálunk előadás alatt oly gátlástalanul ki-be, amint 
az régebben szokás volt. Aki manapság szívesen jegyet váltana egy Hándel-operára, 
nem kívánja azt eredeti, teljes hosszúságában végighallgatni. De újabb művek eseté
ben is gyakran érezzük, hogy hasznukra válna némi rövidítés. Ezáltal új időterv ke
letkezik, amely azonban az előadás szempontjából éppoly meghatározó, mint az ere
deti. A gyakorlatban ezen a következőket értem: ha Leppard vagy Harnoncourt a 
mégoly remek, ám számunkra kissé túl hosszú Poppea MEGKORONÁZÁSÁ-t rövidített 
változatban viszi színpadra, azáltal egyszersmind megmenti a darabot a mai előadás 
számára. Guiraud a divatnak hódolt, amikor Bizet CAJRMEN-jének dialógusai helyébe 
egészen jó recitativókat komponált, ám ezzel nem zavarta meg a darab menetét. Ha 
azonban a rendező arra kéri a karmestert, hogy vezényelje el az egyik Leonóra-nyi- 
tányt a FlDELIO utolsó képe előtt, csupán azért, mert rendezésében túl sokáig tart a 
színpadkép átváltoztatása, tönkreteszi a zeneszerző időtervét. A nyitánynak ugyanis 
ugyanaz a mondanivalója, mint az utolsó képnek. A szabadítás egymás után kétszer 
játszódik le, s az opera jó  szerkezete ezáltal rosszul összeállított koncertprogrammá 
válik.
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Az opera szempontjából éppoly jelentőséggel bír az apró részletekre lebontott időterv 
-  nevezzük most „kis időterv”-nek. Shakespeare drámájának utolsó felvonásában 
Othello olyan tempóban közelíti meg az alvó Desdemona ágyát, amilyenben jónak 
látja. Verdi viszont ide hosszú nagybőgőszólót komponált, pontosan meghatározva 
ezáltal a cselekmény tempóját. A jó operában minden közjátéknak, minden tételközi 
szünetnek, minden együttes időbeli felépítésének meghatározott dramaturgiai jelen
tősége van. A zeneszerző e kis időterv segítségével a gyakorlati részleteket is zeneileg 
szervezi meg. Idő kell egy kórus megjelenéséhez, egy levél megírásához a színpadon, 
s időbe telik -  sőt Mozart korában még több időbe tellett - ,  amíg az Éj Királynője mö
gött kígyóinak a csillagos égbolt fényei. Azok a zeneszerzők, akikjó operadramaturgok 
is egyszersmind, értenek hozzá, hogyan lehet ezeket a „kötelező feladatokat” is mű
vészi módon megoldani.

Álljon itt két példa e kis időterv jobb megértéséhez: a FlDELIO első kvartettjének 
bevezetőjében valójában „nem történik semmi”. Mégis e néhány, a szó szoros értel
mében véve csodálatos ütem hatására megváltozik az addig realisztikus atmoszféra, s 
immár a színpadon lévő négy szereplő zavarát, megilletődöttségét, meghatódottságát 
fejezi ki.

A másik példa a TOSCÁ-ból származik. Scarpia éppen a kiutazási engedélyt állítja 
ki. Sardou darabjában eredetileg megkérdezi Toscát, milyen útvonalat óhajt válasz
tani. Tosca válaszol, s amint Scarpia aláírta az okmányt, leszúrja a férfit az asztalról 
vett késsel. Sardou számára oly fontos volt ez a gyors effektus -  a TOSCA már Puccini 
operájának megszületése előtt is hatalmas siker volt, Sarah Bernhardt-ral a főszerep
ben hogy dühösen vonta felelősségre a zeneszerzőt, amiért olyan hosszú és lassú 
közjátékot iktatott Scarpia utolsó szava és a gyilkosság közé. Puccini állítólag erre azt 
válaszolta, hogy gyászzenét akart írni. Sardou felháborodottan kérdezte: Toscát gyá
szolja, aki élete hőstettét hajtja végre, vagy netán Scarpiát? Nem, válaszolta Puccini, 
én ezt a cudar világot siratom, amelyben mindez megtörténhetett.

Nem azért említem e közszájon forgó anekdotát e helyütt, mintha Puccini szavai is 
olyannyira meggyőznének, mint zenéje, hanem csupán azért, hogy rámutassak, mi
lyen sokféle lehetőség áll a zeneszerző rendelkezésére, hogy a szöveg időbeli elosztá
sának megtervezésével értékes zenedramaturgiát teremtsen.

6

„Dér Dichter spricht” -  „a Költő szól”: ezt a szép címet viseli Schumann GYERMEKJELE- 
NETEI-nek egyik darabja. Ez a hatás gyakran érvényesül az operában is, jó  példa erre 
az idézett TosCA-jelenet. A néző hirtelen úgy érzi, hogy a zene személy szerint őhozzá 
szól. Nem érdekli többé, hogy a cselekmény lefolyásának tempója megfelel-e a való
ságnak, egyáltalán nem zavarja, hogy Toscának oly soká kell várnia, késsel a kezében. 
Jobban mondva megérti, hogy valójában nem is vár, egyszerűen csak nem cseleked
het, amíg a zene el nem mondta mindazt, amit a költő ki akart vele fejezni.

A zeneszerző mondanivalója természetesen ellentétben is állhat szereplői cseleke
detével. Ebben az esetben is a zenekar játssza a közvetítő szerepet. A SzÖKTETÉS A
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SZERÁJBÓL című operában Osmin áriájában így énekel: „ich hab’auch Verstand” („Van 
üt egy kis ész...”), Mozart azonban egy mulatságos oboaszólammal a közönség tudomá
sára hozza, hogy ő ennek éppen az ellenkezőjéről van meggyőződve.

7

Dér Dichter spricht -  ám mondanivalóját egyetlen elhibázott színpadi mozdulat tönk
reteheti. A FlDELIO kvartettjének előjátékát bármilyen színpadi esemény csak megza
varná. S milyen rémes lenne, ha Osmin háta mögött Pedrillo „meghallaná” az oboa
szólamot, s gúnyos grimaszokat vágna közben. A tehetséges színpadi énekes nagy szí
nészi erénye tehát, ha azokban a pillanatokban vagy percekben, amikor valójában nin
csen semmi dolga, megfelelően tud viselkedni. A passzív, mégis sokatmondó jelenlét 
képességét azonban önmagának kell magában kifejlesztenie. A rendező ilyenkor leg
többször csupán annyit mond: Te csak állj ott, amíg véget nem ér a zene.

8

A költő persze azt mond, amit akar. S nem minden zeneszerző nyilatkozik meg mindig 
oly méltóságteljesen, ahogy azt esetleg elvárnánk tőle. De talán másként gondolkodik, 
mint mi, például úgy, hogy a szép zene megfelelő kárpótlást nyújt a hibás zenedra
maturgiáért. Ehhez természetesen joga van. A szereplő, aki Hándel XERXES-ében a 
Largót énekli (az eredeti kéziratban itt Adagio áll, a Largo elnevezés csak később jött 
divatba), nem nosztalgikus természetbarát, amint azt a szöveg s a bukolikus zene hal
latán feltételeznénk, hanem maga Xerxes, a gonosz zsarnok. Valójában úgyszólván 
nem lenne tehát joga ahhoz, hogy ilyesmit énekeljen, alakítója azonban valószínűleg 
a legjobb énekes volt, akit Hándel egyszerűen csak megajándékozott a legszebb dal
lammal. Rossini sem szégyellte megbukott tragédiája, az Elisabetta Regina D’In- 
GHILTERRAjó nyitányát előjátékként hangról hangra átmenteni A SEVILLAI BORBÉLY- 
ba. Ha a hallgató az Allegro könyörgő, szaggatott e-moll főmotívumát tragikus zene
ként értelmezi, világossá válik számára a dallam eredeti jellege. Mégis aligha akad va
laki, aki úgy vélné, hogy Rossini ezúttal művészhez méltatlanul járt el. Ehhez ugyanis 
túl szép a nyitány.

9

A zeneszerző mondanivalója tehát abban nyilvánul meg, hogy többet és mást közöl a 
hallgatóval, mintha csupán kísérőzenét írt volna a szöveghez. Ehhez tudnia kell, hol 
szeretné alkalmazni legjobb zenei eszközeit. Egyetlen opera partitúrája sem állhat 
mindvégig csupán a legszebb zenei részletekből, hiszen akkor éppoly élvezhetetlen 
lenne, mint az a menü, ami kizárólag ínyencségeket tartalmaz. Másrészt a tapasztalt 
zeneszerző ismeri a saját korlátáit, s azt is tudja, mennyi értékes zenei ötletet tud al
kalmazni az adott műben, s mennyi dramaturgiailag értékes, ám tisztán zenei szem
pontból nézve már banálisabb anyaggal kell beérnie. E szerint tervezi meg a zenei 
minőségi értékek görbéjét. Wagner vagy Richard Strauss nagyságrendű zeneszerzők 
képesek ezt olyan pontosan előre programozni, hogy ezáltal a közönség egész visel
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kedését irányítani tudják. Tetszésük szerint élénkül meg vagy lanyhul a hallgatók fi
gyelme. Gluck a dramaturgiai szempontból legfontosabb pontokon helyezi el legszebb 
számait. Figyeljük csak meg, hol találhatók az ORFEUSZ legszebb balettjei vagy áriái. 
Habár Eduard Hanslick, a múlt század nagy zenekritikusa szerint a „Che fard senza 
Euridice” (német fordításban: „Ach, ich habésie verloren”:„Ah, elvesztettem”) kezdetű áriát 
akár azzal a szöveggel is énekelhetnék, hogy „Ach, ich habé sie gefunden ” („Ah, megtalál
tam”), hiszen zenéje egyáltalán nem szomorú. Csakhogy itt a költő nem szomorúságról 
vagy vidámságról kíván szólni, hanem a drámailag legfontosabb pillanatban alkalmaz
za legszebb melódiáját.

Az ilyen terveknek két ellentétes fajtája létezik. Az első esetben a komponista a drá
mai feszültség csúcspontján alkalmazza legértékesebb zeneszámait vagy zenei anya
gát. Jó  példa erre a FlDELIO kvartettjének előjátéka vagy a felcserélt szerelmespárok 
kánonja a Cosi FAN TUTTÉ-ban. A másik lehetőség ennek pontosan az ellenkezője. A 
zenei csúcspontok ott találhatók, ahol a cselekmény takaréklángon van, ahol, úgy
mond, „van idő” a szép muzsikálásra. Ilyen Arnalta bölcsődala a PoPPEÁ-ban vagy az 
„Az asszony ingatag” („La donna é mobile”) című ária a RlGOLETTÓ-ból. Ajátéktér, a tech
nikai és művészi eszközök és lehetőségek tárháza tehát valóban végtelen. Az operában 
semmi sem lehetetlen. A RlGOLETTO négyesében a cselekmény párhuzamosan fut két 
önálló szálon, a DON GlOVANNI-ban a bálon a három zenekar más-más tánczenét ját
szik, három különböző társadalmi réteget képviselve ezáltal. A Rajna kincse előjáté
kában zenei szempontból hosszú percekig semmi sem történik, hogy a néző ráhan
golódhasson a négy estét betöltő Ring lassú folyamatára. Korlátlanul uralkodhat a 
zeneszerző fantáziája.
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Az operában a zene hasonló szerepet tölt be, mint a filmben a kamera mozgatása. Le
het vele svenkelni és vágni, koncentrálhat egy személyre vagy a színpadkép egy adott 
pontjára. A cselekmény közben utalni tud egy másikra, bármely apró részletnek je 
lentőséget kölcsönözhet, vagy éppen szándékosan meg is foszthatja fontosságától. 
Akárcsak a filmrendező a kamera mozgatásával, úgy dönti el az operaszerző a zene 
segítségével, hogy mi legyen a néző számára fontos, és mi mellékes.

11

Minden zenés színpadi műben számtalan asszociatív elemet hallunk. Ezen olyan hang
zásokat értek, amelyek a hallgatóság körében hasonló asszociációkat keltenek. Itt há
rom nagy csoportot különböztethetünk meg. Először is vannak naturalisztikusak, 
ezek egyértelműek: a harang kongása az időt jelzi, vagy üllőt vernek a színfalak mö
gött, lövést adnak le egy láthatatlan ágyúból. Második helyen állnak a stilizált elemek, 
amelyek már némi zenei képzelőerőt kívánnak meg a hallgatótól: a klarinét úgy tril
lázik, akár egy madár, a pikolószólamban villámok cikáznak, a hangszerek az üllőt 
verő kalapács ritmusát utánozzák. A harmadik csoportot a zenei elemek alkotják. Ezek 
már bizonyos előzetes ismereteket követelnek meg a befogadótól. Wagner feltételezi, 
hogy a közönség észre fogja venni, miként kapcsolódik a MESTERDALNOKOK-ban az 
ódivatú zene Kothner divatjamúlt tabulatúrájához. A VARÁZSFUVOLÁ-ban a két vértes
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énekelte korái erkölcsi szolgálatuk zenei szimbóluma. Carmen sorsmotívumában 
megtaláljuk a számos cigánydal skálájára jellemző bővített szekundlépést.

A hallgatóknak az a képessége, hogy észrevegyék ezeket a zenei utalásokat, állan
dóan változik. Különösen érvényes ez a harmóniákhoz fűződő viszonyukra. Az elmúlt 
évszázadok során a disszonáns és konszonáns akkordok használata nagymértékben 
liberalizálódott. A harmóniai szabadság a boldog XIX. században volt a legnagyobb, 
immár távol Palestrina korának szigorától, de még a második bécsi iskola működése 
előtt. Az akkori zenehallgatók bizonyára nagyon jól „értették” a harmóniák drama
turgiai közlési rendszerét. Csakhogy az átlagember hallása korlátozott, s az új hang- 
zatok megtanulásával egyúttal a régebbi korok árnyalatai iránti érzékenységéből is 
veszít.

A Komtur megjelenését Don Giovanni házában annak idején fenomenális zenei 
hatás kísérte, s ez főként a jelenet elején felhangzó szűkített akkordnak, egy akkoriban 
ritkán alkalmazott harmóniának volt köszönhető. Néhány évtizeddel korábban sokkal 
gyakrabban fordult elő, például a JÁNOS-PASSIÓ evangélistájának recitativóiban. 
Mindjárt az első tételben a Jézusról szóló rész konszonanciáinak ellenpólusaként, Jú- 
dástjelképezi. Néhány évtizeddel Mozart után a romantikus színházi zene közhelyévé 
válik, s újabb néhány évtized elteltével Stravinsky már tudatosan és konzekvensen ke
rüli használatát, mert „nem mond neki semmit”.

Számunkra a szóban forgó részlet drámai hatása még mindig igen erős, nem mint
ha a „vad” harmóniát még mindig annak hallanánk, hanem mert e fortissimo olyan 
csodálatosan brutális, és oly váratlanul hangzik fel.

Vagy nézzük Ferrando áriáját a Cosl FAN TUTTÉ-ban (,, Un aura amorosa -„Szerelmes 
lehelet”-Lányi Viktor fordítása). Formája A-B-A. A második A rész második ütemében 
Mozart egyetlen harmóniát megváltoztat: e kis változás a kortárs hallgató számára bi
zonyára valamiféle jel volt, amellyel a komponista kétségbe vonta Ferrando feltétlen 
optimizmusát. Mozartnak bizonyára szilárd meggyőződése volt, hogy ez az egyeden 
akkord sok hallgatója számára érthető lesz. Attól tartok azonban, hogy a mi hallási 
beidegzéseink már aligha alkalmasak arra, hogy e két változat közötti apró különbsé
get egyáltalán észrevegyük.

12

Ami viszont a zenei hasonlóságok felismerését illeti, hallásunk e tekintetben talán ja
vult. Oly korban élünk ugyanis, amikor a zeneszerzők körében túl nagy szerepet já t
szik a „különbözni vágyás”, s még az amatőr is azt hiszi, tolvajt fogott, ha két műben 
valami hasonlót talál felfedezni. A komponisták természetesen nem lopnak egymástól, 
lehetnek azonban hasonló gondolataik, amelyeket hasonló módon fejeznek ki, mivel 
egyazon kultúrkörhöz tartoznak.

Ezek az ismédések és hasonlóságok az operában különös fontossággal bírnak. Idem 
per idem -  ugyanazt ugyanazzal - ,  hangzik az elv: a vezérmotívumok, vezérharmó
niák s mindaz, ami ésszerű okokból megismételhető, azt az asszociációt kelti a hallga
tóban, hogy valami a színpadon is megismédődik.
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A szöveghűség kifejezés sok bonyodalom okozója manapság. Egy művet csak valami
féle felfogás szellemében lehet bemutatni, ami már önmagában véve feldolgozás, a 
mű eredeti szellemétől való eltérés. A kottakiadás az, amelynek a mű eredeti szelle
méhez kell hűnek lennie, hajszálpontosan meg kell felelnie a kéziratnak, az eredeti 
műnek, hogy mi, előadók, pontosan tudhassuk, melyik műhöz kívánunk „hűtlenek” 
lenni. Sok kiadás sajnos egyáltalán nem hű az eredeti műhöz, s így különös változatok 
jönnek létre, amelyek valójában csak megörökített sajtóhibák.

Hogy némelyek túl merésznek tartanak egy bizonyos rendezést, annak semmi köze 
a mű eredeti szelleméhez való hűséghez. Patrice Chéreau RlNG-tolmácsolása alapos 
és mélyreható műelemzés eredménye, s mint ilyen, hű a mű eredeti szelleméhez. Mi
vel azonban az akkori bayreuthi szokásoktól eltérő kifejezési formákat választott, töb
ben, akiknek ez az inszcenálás nem tetszett, úgy vélték, hogy hűtlen a mű eredeti szel
leméhez, jobban mondva nem autentikus. Ezek szerint tehát egy felszínes, átgondo
latlan, ám hagyományos színrevitel autentikusabb? Hasonlóan elhibázott dolog ebben 
az összefüggésben a mű eredeti nyelvére hivatkozni. Bizonyára jobban megfelel a 
komponista elképzeléseinek, ha művét azon a nyelven adják elő, amelyen megírta. 
Am mi haszna mindennek, ha így a közönség egy izgalmas színházi est helyett hot
tentotta koncertben részesül, s halálra unja magát? Egy olasz nyelvű FlGARO-előadás 
német énekesekkel Berlinben ugyan felettébb hű a mű eredeti szelleméhez, mégis 
bosszantó, amikor a közönség csak a „fresco, fresco” hallatán nevet, mert az a zabálásra 
[németül: fressen. A ford. megj.] emlékezteti. Ezt a problémát természetesen soha 
nem lehet egyértelműen megoldani, egyszer az eredeti nyelvnek, másszor a fordítás
nak kell elsőbbséget élveznie. A döntésünket befolyásoló legfontosabb tényezők között 
mindig szerepeljen a város, a közönség, a mű, az énekesek és a fordítás minősége.

Hasonló a helyzet az úgynevezett „historikus stílussal” is. Nem lehetünk ugyan hű
ek a letűnt századok hallási szokásaihoz, mégis művészi és hatásos ötlet, ha megpró
báljuk a közönséggel elhitetni, hogy beültettük H. G. Wells időgépébe, s hirtelen 
olyannak hallja a zenét, mint amilyen az Monteverdi vagy Hándel korában volt. Él
vezem az ilyen előadásokat, ha szépek, a mű eredeti szelleméhez való hűségük tekin
tetében azonban nem értékelem őket többre más előadásoknál.

Az ilyen kérdések eldöntésében már csak az életkorom is befolyásol. Nagyon is jól 
emlékszem még arra, hogy a kottahű opera-előadások legfőbb szószólója, Arturo Tos- 
canini a Salzburgi Ünnepi Játékokon egy egész hanggal transzponálta az Éj Király
nőjének áriáját, pusztán azért, mert az énekesnő indiszponált volt. Hermann Scher- 
chen, aki nemcsak jelentős Bach-dirigens, hanem tudós is volt egyúttal, negyven évvel 
ezelőtt azt kívánta, hogy a H-MOLL SZVIT-ben modern zongora játssza a continuót, 
mert a terem túl nagy volt, a csembaló pedig nem szólt elég hangosan. Manapság vé
teknek tekintenék az ilyesmit. Ennek azonban több köze van a sznobizmushoz, mint 
a mű szelleméhez való hűséghez. Az ilyen előítéletektől vagy éppen divatos jelensé
gektől csak az eredeti kézirathoz hű partitúrák menthetnek meg bennünket.
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II

Verdi: RlGOLETTO. Rigoletto és Sparafucile duettje, No. 6.
1

E duett kezdetén hangnemérzetünk emlékszik még az első kép Desz-dúr zárójelene
tére. A felhangzó zene első üteméből világossá válik, hogy Verdi meg akarta őrizni 
ezt az érzetet a hallgató fülében, és a lehető leggyorsabb színváltozást kívánta. Az itt 
álló disszonáns akkord akkoriban elképzelheteüen lett volna, ha nem kapcsolódik egy, 
a hallgató zenei emlékezetében még jelen lévő hangnemérzethez.

Az akkord legmagasabb, vagyis legpregnánsabban hallatszó hangja a desz, tehát az 
a hang, amely az előző képben oly gyakran ismétlődik, és meghatározza a hangnemet. 
Egy két kis- és egy nagytéréből álló négyeshangzatról van szó. Ez a harmónia később 
„Trisztán-akkord” néven vált híressé, mivel ezzel kezdődik a TRISZTÁN ÉS IZOLDA elő
játéka. Wagner operadramaturgiájában és összhangzattanában mindig tragikus moz
zanatokhoz kapcsolódik, de már a Wagner előtti operairodalomban is mindig baljós 
eseményekre utalt. (Egyébként itt ugyanarról a „különös” hangzatról van szó, amelyet 
Mozart is alkalmaz a Cosl FAN TUTTÉ-ban, Ferrando említett áriájában.)

A második akkord szintén négy hangból áll. Az előzőből megmarad az F, amelyhez 
további másik három csatlakozik. A köztük lévő távolság mindig azonos, vagyis kistere. 
Ez az a bizonyos „szűkített” akkord, amelyet Bach Júdás említésekor, Mozart pedig a 
Komtur megjelenésekor alkalmaz. Mivel nem tartalmaz disszonanciát, de nem is a 
dúr- vagy moll-akkordok értelmében vett hármashangzat, itt a disszonanciából a kon- 
szonanciába átvezető, semleges szerepet játszik. A harmadik akkord ugyanis konszo- 
náns, az újonnan elért f-molí hangnemben. Kvartszext fordításban áll, amelyet rend
szerint egy domináns és egy tonika szokott követni. Verdi ismét lelassítja ezt a folya
matot, a domináns elé még egy disszonanciát iktatva be. Ez azonos az opera legelső 
akkordjával, s mindig akkor tér vissza, vezérharmóniaként, amikor Rigolettónak eszé
be ötlik Monterone átka. Csak e hangzat (és a Rigoletto által énekelt mondat) után 
következik a feszültséget feloldó domináns és tonika, amely azután meghatározza az 
F-dúr hangnemet.

A duett bevezető hat harmóniáját tehát -  az összhangzattankönyvekben szereplő 
nevükön túlmenően -  zenedramaturgiai jellegük is „jelentőségteljessé” vagy éppen 
„érthetővé” teszi. Megváltoztatják a cselekmény hangulatát, átmenetet képezve a her
ceg kegyetlenül „disszonáns” bálterme és a kis utcácska látszólagos idillje között.

2

Ezekkel az akkordokkal egyidejűleg felbukkan egy rövid motívum. Bár szaggatott rit
musával a sánta, lélekben összetört Rigolettóra utal, dallamanyaga az előző kép utolsó 
ütemeiből származik. Megegyezik az utolsó vivacekórus hangjaival, szinte pontosan 
idézve az annak 18. ütemétől kezdve oly makacsul ismétlődő dallamfoszlányt. Verdi 
nemcsak az előző kép hangnemét, hanem utolsó dallamát is tovább akarta vinni. Ez 
is azt mutatja, mily fontos volt számára, hogy a két kép közötti szünet a lehető legrö
videbb legyen.
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Hasonló koncepciót fedezhetünk fel az AlDÁ-ban is. Az egyaránt két-két képből álló 
első, harmadik és negyedik felvonásban a színváltozások alatt a zene lényegében fo
lyamatos. Sőt a negyedik felvonásban ugyanazzal a megoldással találkozhatunk, mint 
a RlGOLETTÓ-ban: a második kép ugyanazzal a dallammal kezdődik, amellyel az első 
végződött.

3

A színpadkép tehát az eldugott utcácskát ábrázolja a házzal, melyet Rigoletto lányá
nak, Gildának bérel. E ház előtt áll őrt esténként Sparafucile, akinek „beszélő” neve 
(magyarul: „fegyverrel lő”) nem sok jót ígér. Fenyegető zene helyett a zenekar mégis 
csodálatosan szép notturno-dallamot játszik. Ez ugyanis nem a gyilkos, az utca vagy 
a szegényes házacska zenéje, hanem a holdfényes itáliai nyáréjszakáé. A komponista 
zenei kamerájával a távolba svenkel, a magasba, szép környezetbe, ahol a két gonosz
tevő folytatja beszélgetését.

4

Az énekesek nem a zenekar játszotta dallamot éneklik, az „nem hozzájuk tartozik”. 
Sparafucile megszólítja Rigolettót, aki azonban rögtön elutasítja őt. Szinte túl gyorsan, 
mint olyasvalaki, aki valójában egyáltalán nem biztos a dolgában. Sparafucile tehát 
tovább ajánlkozik, szövegét egy kis ellenszólam kíséri: „A tőrnek mestere, ki itt előtted áll” 
(Blum Tamás fordítása) -  mondja büszke hivatástudattal. E kis dallam talán annak a 
magabiztosságnak a jutalma, amellyel vállalja, hogy a gyilkosok céhéhez tartozik. 
„Rabló?”- kérdezi udvariasan Rigoletto, megismételve a három utolsó hangot. „Olyas
valaki, aki némi pénzért megszabadítja vetélytársától.” Sparafucile egy másodpercre rábá
mul a púpos bolondra, majd gúnyosan megkérdezi: „És ön, önnek nincs vetélytársa?” 
„Hogyhogy?” -  kérdezi felháborodottan Rigoletto, Sparafucile pedig így válaszol: „Hi
szen itt lakik a kedvese. ” Ennél a mondatnál az eddig csupa konszonáns harmóniából 
álló notturno a szűkített akkord, a relatív disszonancia szférájába vált át: úgy látszik, 
Rigoletto végre megértette, hogy leánya ajtaja előtt nem lehet közömbös számára e 
veszedelmes ember.

5

A szép éjszaka dallama e ponton véget ér, a zenei kamera a két szereplőre irányul. 
Titkos kis alkudozás kezdődik. A zenekar szinte teljesen a háttérbe vonul: A szöveg 
minden egyes szavának érthetőnek kell lennie, hiszen a herceg meggyilkolását beszé
lik meg, még akkor is, ha Sparafucile nem tudja, kiről is van szó valójában. S amikor 
Rigoletto a herceget „demoné”-nak, azaz gonosz szellemnek nevezi, e becsmérlő szó 
úgy hangzik fel, ahogy az csak az operában lehetséges: hirtelen fortissimóként, habár 
Sparafucilénak éppen ezt a szót nem kellene meghallania. Különös módon éppen a 
nagy hangerőbeli különbség teszi hitelessé, még ha a dinamika nem sokkal halkabb, 
hanem jóval hangosabb lesz is. A zenekarban a vonósok húrjain nyugtalanító glissan- 
dókat hallunk, amelyek önkéntelenül is a két borda között a mellkasba csúszó tőrre 
emlékeztetnek. És ismét süt a hold, újra felhangzik a notturno. Amikor Sparafucile 
nővérét említi, Verdi egy pillanatra „megengedi” neki, hogy ő is ezt a dallamot éne
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kelje. A leány ugyanis szép, az áldozatok csábítónője, megérdemli tehát, hogy egy ki
csit rá is vesztegessenek a szép dallamból. A melódia azonban rögtön veszít dallamos
ságából, amint a gyilkos felajánlja szolgálatait. Bár Rigoletto elutasítja az ajánlatot, rö
vid szünet után azért hozzáteszi: „Egyelőre.” És akárcsak korábban a „démon” felkiál
tás, Sparafucile komor válasza -  „Annál rosszabb önre nézve” -  is Desz-dúrban hangzik 
el, a bál, az átok hangnemében. Innen a dallam visszatér F-dúrba. De amikor Spara
fucile megmondja különös hangzású nevét, hirtelen egy eddig idegen hangnembe, 
Asz-dúrba vált. „Külföldi?” -  kérdezi bizalmatíanul Rigoletto. „Burgundi” -  válaszolja 
a másik, tehát a szomszéd országból való. S következő kérdését, vagyis hogy hol talál
hatja meg szükség esetén Sparafucilét, Rigoletto már ebben az „idegen” hangnemben 
énekli. Nem a szavak, hanem a zene hallatán érezzük úgy, hogy megegyeztek egy
mással. A zene kicsendül, de Verdi nem mulasztja el, hogy Sparafucile alakítójának 
lehetőséget ne adjon hangja mély regiszterének bemutatására, egyúttal bizonyos ran
got is kölcsönözve ezáltal a szerepnek: Sparafucilét nemes hangú énekesnek kell já t
szania.

I I I

Mozart: A VARÁZSFUVOLA. Tamino és az Öreg pap jelenete
1

A VARÁZSFUVOLA bizonyára minden korok legszebb és legjobb operája, ha egyébként 
el kell is ismernünk, hogy rajta kívül írtak még néhány legszebb és legjobb operát.

Mint köztudott, a mű tartalmaz néhány dramaturgiai hibát. Schikaneder és Mozart 
arra kényszerült, hogy munka közben gyakorlati okokból mintegy „kifordítsa” a mű
vet, s a gonosz Sarastróból jóságos főpapot, az Éj Királynőjéből, a jóságos anyából pe
dig gonosz fúriát csináljon. így az első finálé kezdetén megtörik a cselekmény logikája. 
A három fiú, akit az Éj Királynője eredetileg kalauzként küld Taminóval és Papage- 
nóval a Gonosz birodalmába, Sarastro világából származó dallamot énekel, egészen 
más szöveggel, mint ahogy azt elvárnánk. A zenekarban is három hosszan kitartott 
hang csendül fel, a szabadkőművesek szertartásos kalapácsütéseinek imitációi. A me
cénások valószínűleg ragaszkodtak ahhoz, hogy a mű a szabadkőműves-páholyok tag
jainak mentalitását tükrözze, amit a szerzők, lévén maguk is páholytagok, nyilvánva
lóan nem utasíthattak vissza. Az első képek s az ily módon létrejött ellentmondások 
korrigálásához azonban már nem volt idejük vagy kedvük.

2

E hiba azonban éppoly kevéssé válik a mű hátrányára, mint a milói Vénusznak hiány
zó karja vagy a pisai ferde toronynak ferde mivolta. Ahhoz valamennyi túl szép.

A VARÁZSFUVOLA szerzői a probléma gyakorlati megoldása mellett döntöttek. Be
vezettek egy új szereplőt, egy öreg papot, akinek az a feladata, hogy Taminónak el
magyarázza mindazt, amiről eddig téves elképzelései voltak. Ezáltal létrejön egy új, 
ámbár némiképp vitatható logikai rend: a néző mindent Tamino szemével lát, véle
ménye az övével együtt változik.
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E jelenet szövegének megírásakor Schikaneder hasonló mondatokat alkalmazott, 
mint amilyenek a szabadkőműves-páholyba való felvételkor hangzanak el. Ez a pár
beszéd logikus, dramaturgiailag kifogástalan, minden jel arra utal, hogy a librettista 
több figyelmet áldozott rá, mint némely meglehetősen naiv négysoros versikére.

Ez a szöveg viszont nem alkalmas egy duett formájában megírt zenei párbeszédre. 
Mozart az egész jelenetet recitativo accompagnato formájában zenésítette meg. Ez a 
komponálási mód akkoriban egészen újnak -  s egyszersmind tökéletesen elfeledett
nek -  számított. A szerzők, bizonyára anélkül, hogy ennek tudatában lettek volna, az 
első operák stílusához nyúltak vissza, amelyekben a komponisták még beérték néhány 
zárt számmal, ha egyáltalán írtak ilyet, s egész jeleneteket oldottak meg hasonló mó
don, így például Néró és Seneca jelenetét a POPPEA MEGKORONÁZÁSÁ-ban. Tamino és 
az Öreg pap párbeszéde azonban egyúttal hatalmas ugrást is jelentett előre, az átkom
ponált opera felé. Minimális zenei anyagával és maximális kifejezőerejével számos ké
sőbbi drámai jelenet előfutára. Gondoljunk csak a király első beszédére a Loheng- 
RIN-ben, Wotan és Brünnhilde jelenetének kezdetére A WALKÜR-ben, Rigoletto„Pah 
siamo -  Összeillünk” kezdetű monológjára, Golaud levelének felolvasására a PELLÉAS 
második képében vagy Peter Grimes haldoklási jelenetére, ahol egy láthatatlan kórus 
veszi át a kísérő zenekar szerepét.

3

Bármily egyedülálló s történeti szempontból jelentős is ez a jelenet, zenedramaturgiai 
módszerei mégsem térnek el a Mozart más operáiban alkalmazott accompagnatóktól. 
Általánosságban azt mondhatjuk róluk, hogy nem az énekes és a zenekar közti pár
beszédek, hanem énekes és hangszeres szálból szőtt folyamatos zenedramaturgiai szö
vetek.

Kevés kivételtől eltekintve a hangszeres rész nem a színpadon zajló cselekmény il
lusztrálásául szolgál, hanem az éppen éneklő szereplő érzéseinek, gondolatainak ki
fejezője. Mozartnál ez szinte mindig a következőképpen történik: az énekes elénekel 
egy mondatot, amire a zenekar többnyire helyeslőleg, néha azonban másként reagál. 
Az énekesnek tehát, ahhoz, hogy mondatát megfelelőképpen adhassa elő, már előre 
tudnia kell, miként fog a zenekar reagálni. Ha nem így történik, a zenekar helytelenül 
válaszol, illogikus módon folytatva az énekes szavait.

4

Tamino rövid mondatai, a zenekar rövid hangjai a recitativo kezdetén a hős zavarára 
utalnak. Amikor erkölcsi meggyőződését egy magabiztos mondatba foglalja össze, a 
zene ritmusa is „a tempo”-ra vált. Ekkor új gondolat ötlik fel Taminóban: „Iái wage 
mich rnutig zűr Pforte hinein -Átlépem ez ünnepi hely küszöbét” (Harsányi Zsolt fordítása), 
amit a zenekar „allegro assai” vezet be. Ám ez után a mondat után a hegedűk bátor 
futama éppúgy a levegőben marad, mint Tamino elhatározása.

Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az ilyen zenekari közjátékok nem a cse
lekmény, hanem lelkiállapotok illusztrációi. A rendezőnek tehát nem kell „koreogra- 
fálnia” őket ahhoz, hogy értelmes funkcióval rendelkezzenek.
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A következő mondat „rém” szavára a zenekar megerősítő válasza csak egy teljes 
ütemnyi késéssel hangzik fel, ezzel a különleges módszerrel érzékeltetve Tamino vo
nakodását. Majd a felhangzó döntést: „Paminen retten ist mir PJlicht -  Paminát nálad nem 
hagyom!” a zenekar lendületes és ritmikus akkordokkal zárja le.

5

Az ezt követő rövid, átvezető rész az Öreg pap fellépését készíti elő. Tonalitása D-dúr- 
ból Asz-dúrba modulál, szűkített kvintnyi távolságba. Ez a hangköz az ellentétet fejezi 
ki a zenei szimbólumok nyelvén. Két, egyelőre még egymással szemben álló világot 
jelképez.

Ebben a részben Taminót (és a néző tekintetét) három hasonló, ám három külön
böző hangnemben felhangzó zenekari átmenet vezeti a három szentélyhez. E rövid 
zenei betétek nem a szöveg mondatait tükrözik. A „Vissza!” kiáltással együtt kilépnek 
a recitativo kereteiből, s valójában a színpadi történés illusztrációi. E három „szceni- 
kus” zenei betét között Tamino mondatai azonban továbbra is a recitativo síkján ma
radnak.

Az Öreg pap az oly megdöbbentően atmoszferikus erejű Asz-dúr ütemmel lép fel. 
E rövid motívum egyes hangjai nemcsak tonalitásukat tekintve állnak szemben Ta
mino zenéjével (Asz-D): mozgásuk, tempójuk és kötött jellegük is pontosan a három 
szcenikus közjáték ellentéte. E motívum Sarastro világának harmóniáját és nyugalmát 
árasztja. S oly művészi módon homályosítja el a „hibát”, a szöveg logikájának törését, 
hogy arról a néző már rég el is feledkezett.

6

Tamino barátságosan, őszinte meggyőződéssel válaszol az Öreg pap kérdésére. Mo
zart itt a zenekarban kedvenc hangszerét, a klarinétot alkalmazza -  csak erre az egyet
len mondatra, ráadásul dolce előírással, amit egyébként ritkán tesz. Itt tehát nagyon 
szépen kell énekelni. Lássuk most, hogyan erősíti meg az Öreg pap szavait a zene a 
következő mondatban, mintegy példaként arra, hogy az énekesnek előadása során 
kezdettől fogva számításba kell vennie a hangszeres válaszokat.

Ekkor, pontosan a gondolatmenetben bekövetkező változásnál -  „Alléin, wo willst 
du diesefinden? -  De mondd, hogy akarod elérni?” - ,  hallható a harmóniaváltás és az ak
centus. A következő mondat „7od und Rache -  halál és bosszú” szavainak a zenekar uni- 
sonója ad nyomatékot, ami Hándel korában a recitativókban elfogadott volt, Mozart 
idejében viszont szokatlannak minősült. Azután egy gyors mondat következik g-moll- 
ban, az Ej Királynője áriájának hangnemében: „Nur Rache fú r den Böseuhcht -  A gonosz 
ellen harcolok”. Mintha Tamino azt akarná ezzel mondani: „Már nem vagyok olyan 
biztos a dolgomban, nekem az Ej Királynője ezt kötötte a lelkemre.”

„Menni akar” -  áll az utasítás a szövegkönyvben. Am a szelíd zene az Öreg pap ba
rátságos, atyai kérdését festi alá -  „ Willst du schon wieder gehn? -  Hát máris távozol?” - , 
nem pedig a távozni készülő Tamino lépteit. A vita kiéleződik, jól tükrözik ezt a ze
nekar tonális ugrásai, nagy dinamikai akcentusai. Utoljára jelenik meg a g-moll ak
kord a „jó” Ej Királynője hangnemeként. Később majd Pamina hangneme lesz.
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Bizonyára nem véletlen, hogy Mozart oly gyakran használja ugyanazt a dallamot a 
halál gondolatának aláfestéseként: a SzÖKTETÉS A SZERÁJBÓL kettősében (,,Belmont, Au 
stirbst meinetwegen -  Belmont, ah, te halsz meg értem”, Hevesi Sándor-Závodszky Zoltán 
fordítása), a  Requiem „Mors stupebit et natura” szakaszában és a Don GlOVANNi-ban 
is, Donna Anna gyászdallamában.

Itt a redtativóban a következő mondat kíséretében szólal meg: „Mán opferte vielleicht 
sie schon ? -  Vagy tán márföláldozták őt?” Később ugyanezeket a hangokat halljuk, amikor 
Tamino a láthatatlanokhoz fordul kérdésével, hogy vajon Pamina él-e még. Ez a dal
lam nyilvánvalóan a halál zenei vezérmotívumaként vonult végig Mozart zenei nyel
vében. Valószínűleg nem járunk el helytelenül, ha megpróbáljuk megkeresni az ilyen 
ismétlődő zenei elemek színpadi megfelelőjét.

8

Az Öreg pap utolsó mondata, mely a „chorus mysticus” zenéjében kétszer ismétlődik, 
nemcsak zenei, hanem „geometriai” szempontból is tökéletes. Nem szabadulhatunk 
attól a gondolattól, hogy a szabadkőműves eszmék kvintesszenciájának szánták.

Tamino egyedül marad, a váratlanul felhangzó disszonancia hirtelen magányára 
utal. E mélypontot követi a fent említett kérdés az életről vagy halálról. A megnyugtató 
válasz hallatán jókedve gyorsan visszatér. Néhány egyszerű moduláció után a zene is 
visszatalál a finálé eredeti hangnemébe s egyúttal a népies színmű hangulatához. Ta
mino háladalt énekel, varázsfuvoláján játszik, s a különféle állatok, melyekre az igény
telen zenei anyag még csak nem is utal, ámulva hallgatják.

A dramaturgiai hézagot a szerzőknek mesteri módon sikerült betapasztaniuk.

IV

Wagner: A RAJNA KINCSE. Átvezetés az első és a második kép között
1

E közjáték előtt Alberichet látjuk, amint éppen ellopja a rajnai sellők kincsét, hogy 
gyűrűt kovácsoljon belőle. A második kép elején Wotan újonnan épült várát, a Wal- 
hallát pillantjuk meg. A hatalom e két jelképét, a gyűrűt és a várat Wagner egyazon 
zene két változatával ábrázolja. Az ehhez hasonló, Janus-motívumnak nevezhető pár
huzamokat már régebbi zeneszerzőknél is megtalálhatjuk, de talán Liszt volt az első, 
aki műveiben (a H-MOLL SZONÁTÁ-ban és a FAUST-SZIMFÓNIÁ-ban) tudatosan használ
ta őket. Néhány ilyen jellemző példa a Ring kottapéldáiban is fellelhető. Ennek az 
elvnek legtisztább megtestesülése Bartók KÉT PORTRÉ című zenekari darabja: az első 
tétel az ideális, a második pedig a torzképe ugyanannak a személynek vagy eszmének. 
Ugyanaz a zenei anyag két tökéletesen különböző változatban hangzik fel. A Hege
dűverseny vagy a vonószenekari DIVERTIMENTO első és utolsó tétele is hasonló mó
don áll szemben egymással.
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Ezt az ötletet sok operakomponista használta fel mélyértelműen műveiben: Wagner, 
Richard Strauss, Puccini, Debussy, Berg és mások. Most azonban induljunk ki a fent 
említett példából: a gyűrű motívuma rövid dallam, melynek hangjai a Walhalláéhoz 
hasonló módon követik egymást. A gyűrűmotívum azonban vékonyan hangszerelt 
tercpárhuzamokból áll, míg a váré vastagon hangszerelt akkordokból. Mindkettő úgy 
végződik, hogy a dallamvonal megtörése nélkül tetszőlegesen folytatható. Bizonyára 
köze van ennek a „végtelenített” gyűrűhöz vagy a vár kerek alaprajzához: a tercek a 
gyűrű két párhuzamosan futó szélére, a nagy akkordok a vár kőtömbjeire emlékez
tetnek. Am a tercpárhuzamok másutt is a rossz előjelei. Többek között így ábrázolja 
Wagner Mimé gonosz fondorlatait vagy a TRISZTÁN-ban a pásztor számára egyhan
gúnak tetsző tengert.

Szóljunk először a Walhalla-motívumról. Ez a dallam a zongora fekete billentyűi
nek megfelelő öt hangból áll. Ezt a skálát keleti pentatonnak nevezzük. Úgy tűnik, 
Wagnert rendkívüli módon érdekelte az ázsiai kultúra, a bayreuthi Wahnfried-villa 
könyvespolcain meglepően sok ilyen témájú könyvet láthatunk.

Pentaton hangnemű Senta áriájának lassú része, a rajnai sellők első éneke s mindaz, 
amit a SlEGFRIED-ben az Erdei madár énekel, akárcsak az alvó, tehát idealizált Brünn- 
hilde vég nélkül ismételhető dallama vagy a nagypénteki varázs. Mivel ezek a példák 
mind valami jót, sőt eszményit fejeznek ki, feltételeznünk kell, hogy Wagner eredeti 
tervében a Walhalla is a „jó hatalom” jelképe volt, mintegy a gonosz gyűrű ellentéte
ként.

3

A gyűrűmotívum is öt hangból áll, amelyből az ütem hangsúlyos helyén felhangzó 
négy a már említett Trisztán-akkordot is alkotja. Az ötödikkel együtt egy másféle pen
tatóniát hoznak létre, melynek hangjai a „gonosz” dallamainak zenei anyagát képezik. 
Ezekből áll -  hogy csak néhányat említsünk -  Hunding motívuma és Alberich átka is.

Bartók terminológiájával élve a Walhalla-motívum az ideális, a gyűrűmotívum pe
dig a torz változat. Nem nehéz felismerni, miért jö tt Wagnernek kapóra, hogy művei
ben ezt a kétértelműséget alkalmazza: mondanivalójának központi problémája az 
ideális hős és gyenge vagy gonosz ellenlábasa közötti ellentét. Ez ugyan egyúttal a dra
maturgia egy archetípusa is, Wagner esetében mégis kézenfekvő a következtetés, hogy 
számára e konfliktushelyzet jelentősége részben személyes problémájában, azaz a vér 
szerinti apja kiléte felőli bizonytalanságában is rejlett.

Siegfried meggyőződése, hogy a rú t Mimé nem lehet az ő valódi apja. (Freud kö
vetőinek feltehetőleg különös örömére Wagner mostohaapja, Ludwig Geier valóban 
színész [németül Mimé, a ford. megj.] volt.) Amfortas, Siegmund, Siegfried, Parsifal 
mind az apját keresi. Ha Pogner nem kezeskedne érte, még Walthernek, a nemes 
lovagnak is be kellene bizonyítania a mesterek előtt „szabad” származását. Az „ideális” 
hős mindig ismereden apa fia. Hagen pedig, a gonosz fia minden gonosz között a 
leggonoszabb.

A Lohengrin első öt hangja tehát az, amely a pentaton skálát is alkotja, akárcsak 
Parsifal vagy Walther motívuma. Furcsa kivételt képez ebben a felsorolásban Beck- 
messer dalának dallama. A pentatónia itt kétségkívül nem ártadanságának, hanem
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együgyűségének bizonyítéka. A MESTERDALNOKOK-ban inkább a teljes dúr skála veszi 
át a pozitív skála szerepét, amely dúr térétől dúr téréig vezet, tetszés szerint fölfelé 
vagy lefelé haladva, s amely a nyitányban s a Versenydalban a „német mesterek” hang
neme. Az örök ellenlábasnak többnyire a torzkép változat jut. Mindazonáltal nem kell 
okvetlenül gonosznak lennie. Wolfram von Eschenbach, Tannháuser riválisa nyilván
valóan derék ember. Személyéhez tehát, akárcsak Dalandéhoz A BOLYGÓ HOLLANDI- 
ban az itt „jóindulatúnak” minősíthető dúr-diatónia kapcsolódik. Habár ők az ideális 
hős ellenlábasai, gondolatban valamiféleképp mégis a „német mesterekkel” hozzuk 
kapcsolatba őket.

És éppen Wolfram mondja ki a kérdést, amely a legtalálóbban foglalja össze e ket
tősség lényegét: „ War’s Zauber, war es reine Macht?” (,,Tán még az Ég is melléd állt?”, Zá- 
vodszky Zoltán fordítása), amivel Tannháuser megnyerte Erzsébet szívét, vagyis ami
vel a zseni a művészetkedvelő közönséget meghódította. Igen, az érzésektől túláradó, 
erotikus, bűnös, gonosz világgal áll ellentétben a dúr-diatónia s a pentatónia képvi
selte tiszta erő. És mindkét hangnemi világ önmagában véve is kétértelmű: a „szent 
balga" a legvadabb kromatika világában bolyong, fia, az emelkedett lelkű Lohengrin 
az A-dúr hármashangzatokéban. Tannháuser, a zseni, aki egyaránt megjárta a poklot 
és a mennyországot, más hangnemekben énekel, mint földhözragadt zeneszerzőtár
sai. Diatóniájukkal ellentétben az ő zenéje csupa újszerű kromatika. A szűkített akkord 
-  más különleges, a Trisztán-akkordot is gyakran tartalmazó harmóniákkal egyetem
ben -  úgyszólván „mindennapi kenyere”. Csak az Esthajnalcsillagról szóló dalban hall
juk, hogy Wolfram (akit Tannháuser „gyakorlott énekes”-sé degradál) a magasban szár
nyaló érzései kifejezőeszközeként „felfedezi” a kromatikát.

Telramund zenéje hasonló módon épül a „negatív” pentatóniára, az Elsa és Lo
hengrin szerelmét kifejező páratlanul szép ütemek azonban már ismét a keleti pen
tatóniajegyében fogantak. A harmóniák, a skálák zenedramaturgiai jelentése Richard 
Wagner műveiben akkor nem megoldhatatlan rejtély, ha a megoldástól nem várunk 
valamiféle felszínes, átlátszó konzekvenciát vagy egyértelműséget. Ha azonban nyitott 
szemmel és füllel élvezzük műveit, a legcsodálatosabb konstrukciókra bukkanhatunk, 
amelyeket valaha is ember zenei eszközökkel kidolgozott.

V

Britten: PETER Grimes. Prológus 
1

Némely huszadik századi mester életműve is jó  példa arra, milyen mélyen befolyásol
ták a komponista tudatát a klasszikus operadramaturgia hagyományai. Itt van például 
Britten első nagyszabású operája, a PETER GRIMES, amely azonnal jelentős elismerést 
és sikert aratott, s amely újszerű, ám egyszersmind konvencionális módon is kötődik 
ezekhez a hagyományokhoz. Az első képben hevenyészett törvényszéki eljárás tanúi 
lehetünk Grimes ellen, akinek inasa a viharos tengerbe veszett. A törvényszék kon
zervatív felfogására tonális, unisono dallam utal, éppúgy, mint amikor a MESTERDAL
NOKOK-ban Kothner felolvassa a tabulatúrát. Az unisono primitív jellege pedig, akár
csak Osmin vagy Masetto F-dúr áriájában, bornírtságuk jelképe.

Az egész jelenetet ez a téma uralja, s mindjárt a második motívum az első torzképe.
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Ilyennek látja Grimes a bírót és a falu közösségét: nevetségesnek, ellenszenvesnek, 
egyszóval torznak. Az első akkordok dúr és moll terceket is tartalmaznak egyidejűleg: 
a bíróság a vétkesség vagy ártatlanság kérdésében hoz ítéletet.

Előhozzák a Bibliát, s egy a-moll akkord formájában felhangzik az első konszonan- 
cia. Grimes elismétli az eskü szövegét. A bíró szavait a rézfúvósok kemény szeptimak- 
kordjai kísérik, Grimesét a vonósok lágy domináns szeptimjei. Ezután megismétlődik 
az első motívum, most azonban a bíró szemszögéből, tehát mint ideális kép, a szünetek 
pedig a Grimes vallomását váró közönség feszültségét fejezik ki. Mivel ő nem szólal 
meg, a bíró a főtéma egyszerű elismétlésével újabb kérdést intéz hozzá. Ettől kezdve 
Peter válaszai felváltva tartalmaznak egy-egy konszonanciát és disszonanciát, mint 
ahogy természete is a jóindulatú és a gonosz között ingadozik. Amikor azt mondja: 
„Three days” („három napig”), új, egyszerű motívumot hallunk, a közönség, a falu kí
váncsi, pletykaéhes népének mormogását. Grimesnak a gyermek halála fölött érzett 
gyászát két szép konszonanciasorozat festi le. A zenében ismét hallható a zúgolódás, 
és amikor Grimes az első nevet kimondja (ügyes dramaturgiai fogással a cselekmény 
szinte valamennyi szereplőjének neve egyenként hangzik el), gondolatai még mindig 
a gyermeknél kalandoznak. Azután ismét visszatér a vezérmotívum: a rokonszenves 
patikus vallomása közben csengése kevésbé tekintélyt parancsoló, a lelkészénél azon
ban annál inkább az. Amikor pedig a bolond, rosszindulatú Bob Bolest idézik, fel
hangzik a Trisztán-akkord, akárcsak Hunding megjelenésekor vagy az Otelló első 
ütemében, a szörnyű viharban. Bob Boles azonban kis ember, akkordja pianissimo. 
Auntie, a vidám fogadósné színre lépésekor az akkord barátságos domináns szeptimre 
vált át, amelyből az idegesítő Mrs. Sedleynek már csak a két szélső hang marad. Majd 
felhangzik az első kórus, a tömeg mormogásából ének lesz, primitív és agresszív, akár
csak a falu lakói, hogy a törvényszolga szavára-„Silence!”-azután ismét elhallgasson. 
Van valami különös ebben a hirtelen beálló csendben, mint amikor az angol sport- 
eseményeknél a játékvezető szavára hirtelen mindenki elnémul.

2

Ezután Ellent szólítják be, Grimes lelki barátnőjét, aki csak annyit mond, hogy minden 
tőle telhetőt megtett, hogy segítsen. Ekkor a Trisztán-akkord félénk-pizzicato szól, 
eredeti TRISZTÁN-beli jelentésében, a reménytelen szerelem kifejezőjeként. Hogy 
mennyire tudatosan kezelte Britten ezt a harmóniát, az is mutatja, hogy az AT .PERT 
HERRING-ben még a brácsaszólót is idézi a TRlSZTÁN-ból, amikor Herring kiissza a 
rumos limonádét, az italt, melytől valódi férfivá válik.

Amikor a bíró Grimest brutális emberként jellemzi, a legkeményebb disszonanciát 
halljuk a szeptimakkordok között (nagy-nagy-kicsi). Amikor pedig az enyhítő körül
ményeket említi, a vezérharmónia ismét lágy domináns szeptimre vált át.

3

A főmotívum dallamára kihirdetik az ítéletet, amint az várható volt. A közönség ismét 
fölzúdul, majd morgása elcsendesedik. Grimes a rá annyira jellemző konszonancia és 
disszonancia váltogatásával védekezik. A mondatai között felhangzó különös basszus
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hangok a bíró gondolatait és szavait festik alá. Grimes is a főmotívumot idézi, amikor 
azt mondja: „The casegoes on”, amivel arra utal, hogy -  habár felmentették -  a falusiak 
rosszindulatú gyanakvásától nem fog tudni megszabadulni. A harmadik, legagresz- 
szívabb kórus is ezt látszik megerősíteni.

A bíró kiürítteti a termet, s a fortissimóban harsogó vezérmotívumtól kísérve vala
mennyien eltávoznak, kivéve Pétért és Ellent.

4

Kettősüket nem kíséri a zenekar. A zenei ötlet alapja, hogy mindketten más-más hang
nemben énekelnek, mint Bartóknál Judit és a Kékszakállú, amikor megpillantják a 
„szép és nagy országot”, vagy mint Susanna és a gróf, amikor duettjük kezdetén a nő 
nem akarja megérteni a férfit. De azután a két szólam Ellen hangnemében egyesül: 
győz az értelem -  egyelőre - , unisonójuk oly gyengéd és mégis oly határozott, mint 
Toscáé és Cavaradossié, akiknek a szerelmét éppen úgy teszik majd tönkre, mint El
lenét és Peterét.

VI

Puccini: Tosca. Harmadik felvonás 
1

A TOSCA harmadik felvonása az előbb említett kettőssel kezdődik, amely valóban ha
sonlít Grimes és Ellen duettjéhez vagy Brünnhilde és Siegfried kettőséhez a SlEGFRIED 
utolsó jelenetében.

A dallamot, amelyet később majd Tosca és Cavaradossi énekel, a zenekarból egye
lőre négy kürt játssza. Egy hosszabb zenekari előjáték, impresszionista hangfestés kez
dete ez. Róma atmoszférája nem annyira a festőknek adott ihletet, mint inkább az 
íróknak és zeneszerzőknek. „Glockenschall, Glockenschwall supra urbem, über dér ganzen 
Stadt”, e zenei csengésű prózát A KIVÁLASZTOTT bevezetőjében Thomas Mann írja, 
aki maga is operarajongó volt, s a műfaj jó  ismerője, s ezt a mondatot akár a TOSCA 
zenéje is ihlethette volna. S akárcsak a könyvben, az operában is „az elbeszélés szelleme” 
kongatja meg a harangokat. Itt azonban nem a St. Gallen-i szerzetes, hanem maga a 
luccai mester az, aki -  cserbenhagyva librettistáját -  a harangzúgás és a pásztor dala 
kedvéért félbeszakítja a drámát.

Puccininál ez a bevezetés ugyanazt a szerepet tölti be, mint Gluck műveiben a ba
lettbetét: időt hagy a nézőnek az elmélkedésre, s habár fellazítja a dráma tömörségét, 
lassítja a cselekmény tempóját, mégis szervesen illeszkedik a darabba, nem hat for- 
malisztikusnak.

A nézőnek tehát ki kell kapcsolódnia, nem úgy, mint a második és harmadik fel
vonás közötti szünetben, hanem aktívan, mintegy a zeneszerző utasításai szerint, aki 
azt kívánja tőlünk, hogy miután meghallgattuk a diadalittas kürtdallamot, valamiféle 
kozmikus nyugalomnak adjuk át magunkat. S ebben bizonyára segít nekünk az éjsza
kai várost és az Angyalvárat ábrázoló színpadkép, ám aligha lenne más a hangulatunk, 
ha csak később gördülne fel a függöny. A döntő a zene: a dudabasszus az akkoriban
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még kicsinek számító város falusias környékét idézi, a magas fekvésű kvintpárhuza- 
mok pedig, amint ez Puccininál oly gyakori, a fényt jelképezik. Ezek az akkordok jég
hidegen ragyognak, akárcsak a csillagok a hajnali égen -  nem úgy, mint a Quartier 
Latin karácsonyi fényei a BOHÉMÉLET-ben. S amikor szinte véletlenül felbukkan a 
Scarpiát jelképező gonosz hármashangzat -  mintegy diabolus in musicaként -  az elbe
szélés szelleme nem engedi, hogy megfeledkezzünk arról, kinek az uralma alatt is áll 
-  vagy állt -  ez a szép város.

Szólnak a tehénkolompok, a pásztorfiú népdalt énekel római tájszólásban, egyúttal 
pedig líd hangnemben, mintha az a hagyományos hangnemekhez képest a zenei „iro
dalmi nyelv” egyfajta dialektusa volna. A tehénkolompok után felhangzanak a Szent 
Város valódi harangjai, az egyházi nagyhataloméi, amelynek jelképe, az angyalszobor, 
egyúttal a börtönné átalakított vár fölé is magasodik. A hang minden irányból jön, s 
e színpadi sztereofónia közepette az ember úgy érzi, mintha maga is ott lenne az An
gyalvárban ezen a jeges reggelen. A zenekar sóvárgó, italo-impresszionisztikus dal
lamtöredékei az ég, a levegő, az épületek csodálatos szürke árnyalataira utalnak.

A legszebb pillanatban váratlanul megjelenik a foglár, hogy előkészítse Cavaradossi 
kivégzését. A zene mégsem vesz róla tudomást, mintha nem is létezne. A látható va
lóságból csak a szépet tükrözi, a hátborzongatót nem. Mégsem esik ki a néző a darab 
folyamatából: a zeneszerző idézi az első felvonás szerelmi kettősének dallamát, amely
hez -  a többi harang hangja között elvegyülve -  csatlakozik a lélekharang hangja, vé
gül pedig, az egész bevezető lezárásaként, még egyszer felhangzanak Scarpia akkord
jai. Talán azt jelképezik, ahogy a halott szelleme bolyong a város fölött. Ekkor tér visz- 
sza Puccini a tulajdonképpeni témához. Elővezetik Cavaradossit, és először hangzik 
fel áriájának dallama. A távolban még kong egy mély harang, a zene még mindig 
nincs, sem folyamatában, sem hangulatában, valódi összefüggésben a cselekménnyel.

2

De ekkor rá kell döbbennünk a keserű valóságra: Cavaradossi a foglárral utolsó kí
vánságáról beszél.

Ám néhány mondat után ismét megáll az idő: öt cselló egy kantiléna-potpourrit 
játszik, Cavaradossi levelének dallamát. Ezt követi Cavaradossi áriája, egy különös la- 
mento, amely újszerű, ám csupán néhány akkord által kísért monódiája következté
ben szinte középkori is egyúttal. Puccini nyilván nem „slágerének szánta, mégis azzá 
vált.

3

Ami a cselekmény folyamatát illeti, sok különös dolog történik ebben a rövid felvo
násban. Először Tosca realisztikus elbeszélését halljuk hőstettéről, a megfelelő motí
vumok kíséretében. A szövegkönyvben ezután egy szonett áll, a zenében időtlen szép
ségű dal, Cavaradossi dicshimnusza Tosca szép, gyilkos kezéről. Azután ismét vissza 
a valóságba: rövid megbeszélés következik a látszatkivégzésről, a menekülésről egy 
szabad világba. Ezt a jelenetet, amelyben a zene oly szeretetteljesen ábrázolja Tosca 
naiv teatralitását, követi a második szonett. Cavaradossi két négysoros versszakot éne
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kel, Tosca két háromsorost. Ez a kettős a könnyedség, a nyugalom, egy impresszio- 
nisztikus illúzió szöveg és zene szempontjából tökéletesen egységes ábrázolása. A Pil
langókisasszony vagy Rodolphe reménye is éppoly valószerűtlen, mint Toscáé és Ca- 
varadossié. A zene szépsége, gyakran egy majdnem zárt szám formájában, elmondja 
a nézőnek, amit a szöveg még elhallgat. A PILLANGÓKISASSZONY harmadik felvonásá
nak fenséges, barokkos triója, Collíné áriája a „haldokló” kabátról, amelynek utójátéka 
megelőlegezi az opera utolsó, tragikus hangjait, éppúgy halálsejtelemként hangzik, 
mint a fent említett két szonett. A szonett után folytatódik a látszatkivégzés „forgató- 
könyvének” megbeszélése. Ugyanaz a naiv zene kíséri, amely azonban nemsokára a 
lelkesedésig fokozódik, a bevezetőből ismert kürtdallamig, amelyet a két szerelmes 
győzelemittasan „énekel világgá”. A harang négy utolsó kondulása mintegy keretbe 
foglalja a történést, s elkezdődik a kivégzés aktusa. A kivégzőosztag fel- és elvonulását 
Puccini Tosca operai látcsövén keresztül kívánja láttatni. Tosca úgy kommentál min
dent, akár egy színházi vagy sportriporter. Az induló hangereje az elviselhetetlenségig 
fokozódik, majd a csúcspontot jelentő lövés után ismét elhalkul. De most, amikor csak 
egyetlen, magányos fuvola játssza, hatása éppoly hátborzongató, mint a fortissimóé 
volt. Igen, ez a rész egészen filmzeneszerű, a merev ritmus és a hozzáillő, alig énekelt 
zene olyan, akárcsak Hitchcock a zenében. A XX. századi operairodalom kezdeteire 
talán éppen ezek a filmzeneszerű jelenetek a legjellemzőbbek.

Még egy utolsó pillanat, a rendőrök keresik Toscát, s meg is találják, ő azonban az 
Angyalvár magasából a halálba ugrik. Ezen a ponton a zene hirtelen elveszíti drámai 
kifejezőerejét. Mintha Puccini a cselekménynek ezt a végső, logikus következményét 
már nem akarta volna megzenésíteni.

A zeneszerző nem pártatlan. A TOSCA utolsó frázisának üres teatralitása elhallgat, 
s a leginkább sajnálatra méltó áldozatot, Cavaradossit, a zeneszerző lamentójának még 
egy utolsó ismétlésével siratja el.

VII

Mozart: FIGARO HÁZASSÁGA. Antonio jelenete a nagy fináléban
1

E jelenet zenéje bizonyára nem nevezhető szépnek. Sem az első (Allegro molto), sem 
a második felében (Andante) nincs egyetlen ütem sem, amely -  pusztán zenei szem
pontból nézve -  különösebben értékes lenne. Mégis ez egyike a zeneirodalom leg
bravúrosabb ismert jeleneteinek. A történet, melyet itt a nézőnek el kell magyarázni, 
bonyolult. Cherubin kiugrott az ablakon, s eközben a kertben összetörte a virágcse
repeket, eltaposta a szegfűket. A felháborodott és kissé ittas kertész belép a Grófné 
szobájába, kezében a corpus delictivel. S az imént még oly kifinomultan szép zene 
egyszeriben együgyűvé és brutálissá válik. Antonio kiabál, a többiek visszakiabálnak. 
Elismétlik dallamnak aligha nevezhető hangjait, ostoba kérdéseivel ostoba kérdéseket 
szegeznek szembe. Antonio a szegfűk miatt mérges, a többiek az eddig történtek miatt, 
s amilyen gyorsan csak lehet, szeretnének megszabadulni tőle.
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2

E jelenet virtuozitása a „kis időtervében rejlik, az egyes mondatok sorrendjében, a 
zenei vesszők és pontok, a kérdő- és felkiáltójelek elhelyezésében.

Antoniónak két egész ütemre van szüksége ahhoz, hogy összeszedje gondolatait, 
és belekezdjen együgyű történetébe. „Amaz ablakon által a kertbe /  kidobálnak naponta 
sok mindent, /de alig lehetett négy-öt perce, /  épp egy ember esett ki amott!” (Vidor Dezső for
dítása nyomán.)

A szereplők egymás szavába vágnak, kérdések és feleletek záporoznak egymásra. 
Kialakul a Figaro-Grófné-Susanna szövetséges csoportja, megjegyzéseik és a kertész 
állításai között a Grófnak tekintélyét megőrizve kell lavíroznia. Amikor ők hárman 
egy hirtelen fortéval egyszerűen el akarják kergetni az öreget, a Gróf visszatér Antonio 
dallamához: csak meséljen tovább, hangzik parancsa. Susanna megsúgja Figarónak 
az igazságot: Cherubin volt az, aki kiugrott az ablakon, s Figaro szemrebbenés nélkül 
vállalja a feladatot. Egy pillanat, s máris kész történettel áll elő. Arra azonban már 
kevésbé képes, hogy valóban használható terveket kovácsoljon, s fontos dolgokban 
felvegye a Gróffal a harcot. Gondoljunk csak az első cavatinára: „saprd”, ismételgeti, 
hosszú gondolkodási szüneteket tartva, s közben maga sem tudja, mit is akar valójá
ban. Nem, Da Ponté és Mozart Figarója nem forradalmár, csak egy intelligens szolga, 
ravasz ellenlábasa az oly ellentmondásos lelkületű Grófnak, akit Mozart sokkal ösz- 
szetettebb jellemnek ábrázol, mint a címszereplőt. A Gróf, a Grófné, Susanna és Che
rubin érzéki világában Figaro a gyakorlatias ember, aki nem ismeri az erotikát. A da
rab kezdetén felméri a szoba nagyságát, s közben fel sem tűnik neki, hogy gazdái két 
hálószobája között ott fog állni a hitvesi ágy. Azzal sem törődik, hogy menyasszonya 
milyen csinosan átalakította magának a Grófnétól ajándékba kapott kis kalapot. Ér
zékiséggel nem vádolhatjuk, ám el kell ismernünk, hogy csalafintaságait -  például An
tonio jelenetében a nagy hahotát -  igen leleményesen alkalmazza.
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Most Antonio és a Gróf alkot zenei közösséget. Mindketten arra kíváncsiak, min nevet 
Figaro, s mivel az még nem kész a válasszal, máris a kérdezők szavába vág, noha csak 
annyit képes állítani, hogy Antonio megint egyszer részeg. A cirkusz tovább folytató
dik: a Gróf Antonióhoz fordul -  a fordulatot egy apró közjáték, egy trilla jelzi -: „Szóval 
egy ember ugrott ki az ablakon?” A kérdések és válaszok gépiesen követik egymást, An
tonio mindenre igennel felel. A Grófot az első hegedűk kísérik, egy oktávval maga
sabban, Antoniót a másodhegedűk, egy oktávval mélyebben: a társadalmi osztálykü
lönbség zenei tükröződése. A hármas csoport, a Grófnét is beleértve, nem éppen ele
gáns módon kiabál közbe: Kifelé ezzel a részeggel! Ám a Gróf tovább akarja hallgatni 
a történetet. Ismét az előbbi apró közjáték. Most azonban bonyolultabbá válik a hely
zet: egyszerre halljuk Antoniót, a Grófot és a két asszonyt, amint harcba küldik Figa
rót. De a mondatok úgy ágyazódnak a zenébe, hogy mégis jól hallható valamennyi. 
Ezt a technikát az operában talán itt fedezték fel először.
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Csoportjából kiválva Figaro maga meséli el, Antonio elbeszélését utánozva, hogyan 
ugrott ki az ablakon. Ezzel a blöffel annyit legalább elér, hogy ismét teljes a káosz. A 
zene úgy robban, mint a jelenet kezdetén, ott tartunk, ahol akkor, senki sem lett oko
sabb. Ekkor ismét egy kis jól megtervezett zűrzavar következik, csak a fontos monda
tokat értjük, a többi elsikkad. A zenedramaturgia számára az érthetőségnél fontosabb 
a virrvár ábrázolása.

5

Antonio nem hisz Figarónak: hiszen az ismeretlen tettes -  Cherubin -  sovány volt, 
nem úgy, mint Figaro. Ez utóbbi a világ legostobább kifogását eszeli ki, akár Ionesco 
is írhatta volna. Antonio mondatára: -„Vékonyabb voltál az ablak alatt” - a z t  válaszolja, 
Antonio dallamát majmolva: „Mert ha ugróm, úgy karcsú vagyok. ”

Úgy látszik, hogy ebben az ízig-vérig judeo-bécsi blődliben Da Ponté, „a zsidó” -  
amint azt Hermann Abert az Eulenburg kiadónál megjelent partitúra előszavában tö
mören és velősen megállapítja -  azonos hullámhosszon volt a katolikus Mozarttal.

A nők kitartóan próbálják megzavarni a kihallgatást, a legváratlanabb pillanatok
ban vágnak közbe, mégis hatalmas hangsúllyal robban a társaságba Cherubin neve, 
mire a nők rémülten és halkan szitkozódnak. Most azonban Figaro emeli fel a hangját, 
na persze, biztosan Cherubin volt, aki ma éjjel lovagolt el Sevillába. Antonio válasza 
ismét úgy hangzik, mintha csak A KOPASZ ÉNEKESNŐ-ből idézné: „Isten őrizz! Lovat nem 
is láttam, /  gyalogszerrel repült ki amott!”

6

Itt egy pillanatra megakad a zene és a szöveg is, időt hagyva ezáltal a közönségnek, 
hogy nevethessen, akárcsak a jó  filmvígjátékokban. Azután folytatódik a kihallgatás. 
Figaro önként feladja magát. A kérdések és válaszok egyenlő időközönként követik 
egymást, Figaro gépiesen hazudik, nem is kell gondolkodnia. Majd elbeszéli, hogyan 
és miért ugrott ki, és a zene ugyanaz, mint Antonio beszámolója alatt a tönkretett szeg
fűkről. Amikor pedig Figaro eljátssza, hogyan rándította meg a lábát („nervo dél pié”), 
egyúttal plasztikusan át is vezeti a zenét Allegróból Andantéba. Egy kromatikus csúszás 
arra utal, milyen fájdalmas is az ilyesmi.

7

Az andante gyakorlatilag egy vég nélkül ismételhető kis dallamra épül. Semlegessége 
bármilyen helyzet zenei aláfestésére alkalmassá teszi, különösen, ha oly mesteri idő
pontban és jelleggel alkalmazzák, mint itt. Az embernek Ravel ju t eszébe, akit valaki 
megrótt, amiért a BOLERÓ-ban mindvégig ugyanazt a dallamot ismételgeti, ami nem 
nagy művészet. Ravel állítólag azt válaszolta erre: éppen az a nagy művészet, hogy 
olyan dallamot tudjon kitalálni az ember, amely gyakran ismételhető, anélkül hogy 
unalmassá válna.
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Közben Antoniónak eszébe jutott, hogy egy darab papírt is talált. Meg is mutatja, ám 
az egész mondatot egyetlen hangon énekli el: nem nagy zseni ez az Antonio. Ettől 
kezdve nem az számít, hogy ki hogyan énekel, hanem az, hogy mikor. A jelenetet az 
idővel folytatott játék rendezi, színpadi előírások nélkül is. A Gróf Antonio szavába 
vág, s kitépi kezéből a papírt. Mialatt olvassa, a többieknek épp csak annyi idejük van, 
hogy eldadogjanak egy rémült mondatot. A Gróf megkérdezi Figarót, ismeri-e a papír 
tartalmát, s ezt a választ mégiscsak megelőzi egy rövid szünet. Figarónak ezt a hazug
ságot most meg kell fontolnia. Am amikor Antonio Figaro anyagi helyzetére vonat
kozó durva célzást enged meg magának, az máris kész a hasonlóan durva válasszal. 
A Gróf többé már nem kíváncsi Antonióra, s váratlanul a két nő is a Gróf véleményét 
visszhangozza: Antonio ne szóljon semmit, csak tűnjön el. Miközben Antonio fenye
getőzve elvonul, „eltanulja” a zenekar dallamát, mintha csak azt akarná mondani: „Er
re majd még visszatérek”, de Figaro hasonló kemény válaszban részesíti. Hatalmas 
crescendo kíséretében Antoniót kituszkolják a szobából: szünet következik.
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A csendet a Gróf töri meg: Figaro beszéljen. A nők egymás fülébe sugdosnak: „Che- 
rubin tiszti okmánya!” Figaro most addig vár, amíg neki is eszébe nem jut: „No de ilyet, 
ez a tiszti okmány, / Melyet Cherubin visszaadott.”

És ismét a zenekar dallamát énekli, mintha csak most gyűlt volna világosság az agyá
ban. Fenyegető szünet után a Gróf újabb kérdése következik, s a nem túl meggyőző 
válasz, „Nincsen rajta...” előtt ismét -  ezúttal zavarodott -  szünet. Azonnal megjön az 
asszonyok titkos üzenete: a pecsét. És most, hogy a sugdolózók nehogy gyanússá vál
janak, ismét szünet, ezúttal a tettetett gondolkodásé. A Gróf türelmeden lesz: -  Mit 
gondolkodsz oly sokáig -  mire Figaro kiböki a választ, amelyet már hat ütemmel ez
előtt megsúgtak neki: hiányzik róla a pecsét. Erre a Gróf már nem tud mit kérdezni, 
Figaro győzelme egyértelmű.

A kialakuló együttest még mindig ugyanaz a zene festi alá: a Grófot majd szétveti 
a düh, Susanna titkos győzelmi fanfár hangjától kísérve ujjong, a Grófné és Figaro a 
már százszor hallott zenekari dallammal triumfál, s mindezt valamennyien egyszerre. 
Az utolsó néhány ütem csendes feszültségét kétszer szakítja meg egy-egy forte hang, 
ám ezek túl rövidek ahhoz, hogy csökkentsék a színpadon lévő négy szereplő agresszív 
hangulatát.

(A tanulmány eredetije német nyelvű; töredék, Blum, Tamás utolsó hónapjaiban is ezen dolgozott.)


