
A montmartre-i Chat Noir mulató bejárata felett volt ol-
vasható a felirat: „Járókelô, légy modern.” Mármost mi a 
modern? S mit jelent modernnek lenni? 

A modern

Sigmund Freud a Bevezetés a pszichoanalízisbe 18. elô adá-
sában beszél arról, hogy a modernség három, az emberisé-
get ért traumából született. E három meghatározó „sokk” 
nyomán voltunk képesek felismerni: a világ egy része men-
tes az individuális tapasztalat elsôdlegességétôl, s a lelki, a 
szubjektív dimenzió, mely az alteritásban mindenütt jelen 
volt, az élet számos területén a létezés margójára szorul. 
Más szóval: vissza kell vonulnunk olyan létterületekrôl, 
melyeket korábban saját lényünkként kezeltünk. Az elsô 
trauma okozója Kopernikusz, aki kimutatta, hogy a nem a 
Föld körül forog minden más létezô, vagyis a kozmosz, a 
tárgyi világ nem biztosít centrikus pozíciót az ember szá-
mára. A második ilyen megrázkódtatás Darwin nevéhez 
fû zô dik; a darwini evolúció-elmélet szerint az ember nem a 
„teremtés csúcsa”, nem uralkodó az élôlények rendjében, 
hanem csupán egy lépcsôfok a törzsfejlôdésben. A harma-
dik narcisztikus traumát Freud a maga számára tartotta 
fenn: eszerint az ember a saját lényét sem uralhatja, hiszen 
a tudattalan meglétének igazolásával – mely a tudatalattit 
a tudat egyfajta belsô külvilágaként defi niálja – a szuve-
rénnek gondolt spirituális pozíciók kényszerpályákra 
terelôdnek. E három trauma során a világ úgymond 
deszubjektivizálódik, vagyis voltaképpen „kiutasíttatunk” 
a világból.
A modernség világnézetének pillérei mindenekelôtt 
Friedrich Nietzsche mûvein nyugszanak (Vidám tudo-
mány, 1882; Ím-ígyen szóla Zarathustra, 1884), melyek az 
egyén „önbirtoklásának” deklarálásával a társadalmi mo-
rál korábbi lényegét, az isteni eredetû etikát célozzák meg-
ingatni. Kiszorítják Istent az emberi lét hatókörébôl, s le-
hetségesnek tartják, hogy az ember átlépjen a jó és rossz 
cselekedeteit szabályozó korlátokon. Albert Einstein 1905-
ben publikálja forradalmi erejû relativitáselméletét, mely a 
newtoni fi zika megingathatatlannak hitt elveit cáfolja, s 
egy egészen új, a dolgok viszonylagosságát hirdetô termé-
szetelméletet követel. Max Weber, a századelô legjelentôsebb 
társadalomfi lozófusa beszámol az ipari társadalomnak az 
egyént befolyásoló jellegzetes tényezôirôl; amennyiben a 
termék helyett a termelési rendszert állítja a diskurzus kö-
zéppontjába, s egy újszerûen funkcionáló államapparátus 
bürokratív szemléletét írja le. A modern társadalomnak 
eszerint a tárgyi világa is más, mint a premoderné, az úgy-
nevezett Második Természet, vagyis az ember alkotta dol-
gok rendje egyre nagyobb és komplexebb rendszerré ido-
mul, melyben mind erôteljesebb szerepet játszik a gépek 
formálta valóság. A modernség szellemi tapasztalatának 
sajátja tehát, hogy a felszín mögé akar látni, ahol a dolgok 
rendjét nem a felületi szabályszerûségek vezérlik, hanem 
stabil, rendre vissza-visszatérô rejtett formák, absztrakt 
struktúrák spirálja irányítja a mélyebb összefüggéseket. 

La fl ûte de Pan – 

     Debussy 
és a modernizmus

Százötven éve, 1862. augusztus 22-én szü-
letett a francia zeneszerzô-géniusz, Claude 
Debussy. Esszénk központi tematikája 
Debussy és a modernizmus, a szimboliz-
mus és az általa teremtett új mitológia vi-
szonyrendszere. Írásunkban a zene mellett 
a társmûvészetek is hangsúlyos szerepet 
kapnak.

2 Balázs Miklós

„A képzelet a valóság királynôje.” 
                               (Charles Baudelaire) 
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Szimbolizmus

Freud a fentiek mellett arra is rámutat, hogy a deszub jek ti-
vi zálódás folyamatával szemben kialakulnak olyan létte-
rületek, melyek a fentiek ismeretében immár letisztultan, 
kiemelten nyerhetik el a szubjektivitás hordozásának, 
megjelenítésének feladatát. Ilyen a mûvészetek autonómiá-
ja, mely egy sajátos poétikai funkció segítségével képes a 
spiritualitás, a szubjektív tartalmak egy sokkal kidolgozot-
tabb, mélyebb, élesebb megjelenítésére. A modernizmus 
kulturális tendenciái az élet individuum alapú megértésére 
tesznek kísérletet. A modernség ontológiája így lényegé-
ben a szüntelen önrefl exivitás fenntartása, azon belül is 
egy elvont, belsô és külsô jelentésrendszerre irányuló lé-
nyegi fi gyelem. A múlt század jeles teoretikusa, a francia 
Claude Lévi-Strauss „barkácsolója” éppen ilyen „modern 
ember”, aki minden félkész töredéket felhasznál – nyers-
anyagot éppúgy, mint a korábbi hasznosításokból vissza-
maradt forgácsot, vagy régi alkalmazások maradványait, 
melyeket azután egy új összefüggés elemeivé illeszt. A bar-
kácsolás (bricolage) sikere így egy teljesen új funkció és 
szerep életre hívása, mely egy, a korábbi tartalomtól füg-
getlen végcélhoz ér. Ha jól megnézzük, ez nem egyéb, mint 
a (modern) individuum totalizáló képességének mûköd te-
té se, egy újfajta esztétikai látásmód és mûvészi eszköztár 
kialakítása. 
Bizonyos értelemben Claude Debussy mûvei is nagyrészt 
ilyesfajta, korábbról megmaradt, innen-onnan összegereb-

lyézett „szilánkokra”, „forgácsokra” alapulnak: hat rá az 
orosz késô romantika szimfonizmusa, a wagneri zenedráma, 
majd az indonéz gamelán zene, melyeket idôvel beépít sa-
ját, komplex mûesztétikájába. Ám Debussy „hangpoémái-
ból” hiányzik a szimfonikus mûveknél korábban szokásos 
úgynevezett belsô cselekmény kialakítása. Harmóniavilága 
sokszor elszakad a funkcionális rendtôl, vagyis szabaddá és 
nem szükségképpen formaalkotó tényezôvé válik. Elmosó-
dó harmóniáival, szokatlan hangnemváltásaival, a zeneka-
ri szövet áttetszôségével,  szellemi ingergazdagságával és 
nyílt formaalakításával Debussy új barázdákat vág a késô 
romantikus stílusiskolákon edzett hallgatók és ítészek fülé-
be; megteremtve saját, összetéveszthetetlen zenei univerzu-
mát. Mert a szimbolizmusban a tradíció sokszor történeti-
etlenné válik, amennyiben a hagyományt nem mint a múlt 
tanulságát, hanem a jelen pillanatban éppen rendelkezésre 
álló reakciókat fogja fel. Ezen gondolkodásmódnak lénye-
ges mozzanata, hogy az alkotó képzelete nem alkalmazko-
dik érvényes szabályokhoz, modellekhez vagy kötelezô út-
mutatásokhoz, a mûalkotás érdemi mozgató ereje ugyanis a 
képzelet kell legyen. A szimbolista poétika termékei eme 
képzelet szülötteiként, a szubjektív tapasztalat (pl. álom, 
fantázia) tudatos megnyilatkozásaiként értendôk. A szilár-
dan felépült társadalommal szemben egy másik közösség 
körvonalazódik: az alkotó valóságé. A szimbolisták köre, 
melyben Debussy mellett a kor jeles francia költôi és 
képzômûvészei is helyet kapnak, egy végletesen személyes, 
mesterséges kis társadalommá szerve zô dik, melynek erede-
tisége, magatartása és szokásrendje sokszor botrányos, s 
nem mellesleg rokonszenvez – mint azt látni fogjuk – a 
misz ticizmussal, az esztétizmussal és egy új mitológia meg-
teremtésével. A szimbolisták kifejezésmódja nem korláto-
zódik arra, ami a valós (társadalmi) térben zajlik, nem elég-
szik meg a külvilág felé fordulással, ehelyett egy szaggatott, 
önrefl exív nyelvezet sáncai mögé vonul. Ilyen fedezék a 
szimbolizmus tendenciájának egyik jellemzô terepe: a zene. 

ANGOL SZIMFONIKUSOK, 
SPANYOL ZONGORAIRODALOM

Debussy hatása az európai zenetörténetben csak másodsorban je-
lenik meg a nagy kontinentális országok és zenekultúrák múlt szá-
zad eleji átalakulásában. A német, az orosz, vagy az olasz zene 
áramlatai kevésbé támaszkodtak Debussyre, mint más, Franciaor-
szággal szintúgy szomszédos országok: Nagy-Britannia vagy 
Spanyolország. Elôbbi mindenekelôtt a szimfonikus zenéjének 
részbeni megújulását köszönhette Debussy hagyatékának: az 
alapvetôen a német zenekari kultúrán felnôtt angol hagyományra 
ugyanis jelentôs benyomást tett a modern francia zene, mely 
friss, fodrozódó hullámokat vetett a szigetország trendjei között 
is. Arnold Bax több szimfonikus költeménye, Frank Bridge 
(Benjamin Britten mestere), és elsôsorban Frederick Delius hason-
ló mûfajú darabjai viselik magukon Debussy zenéjének nyilvánva-
ló befolyását. Spanyolországban nem annyira a szimfonikus kultú-
ra, mint inkább a zongorairodalom köszönhet sokat Debussynek. 
A megkésett spanyol nemzeti romantika második generációja 
(Manuel de Falla, Joaquín Turina, Federico Mompou) is Párizsban 
tanul, s hamar megismerkedik Debussy zongoramuzsikájának 
újszerûségével, melyet azután saját népe folklórjának beépítésé-
vel, stilizálásával fejleszt tovább. 

Pierre Puvis de Chavannes: Fiatal lányok a tengerparton (1879)
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Párizs

George-Eugène Haussmann báró, a milliárdos építési vál-
lalkozó egykoron szinte egymaga szabta át Párizs látképét: 
az 1860-as években leromboltatta a város központját, hogy 
elsöpörje a szûk, középkort idézô utcácskák és sikátorok 
nyomait, s helyükbe racionálisan tervezett, széles sugár-
utakat illesszen, megteremtve ezzel az egyenes vonal zsar-
nokságának Párizsát. Debussy ebbe az agyonstrukturált, 
dezorganikus, modernizált Párizsba érkezik a Római ösz-
töndíj itáliai terméketlensége után. „Idióták” – bírálja az 
ôt bírálókat, a zenekritikusokat, ha zenéjét impresszionis-
tának titulálják. Debussy gyûlöli már az „impresszionista” 
kifejezést is, maga csak ennyit mond: muzsikája „élet és 
szabadság”. Úgy hiszi, kritikusai jobb híján, vagy csupán 
tudálékosságból, meg nem értésbôl aggatják zenéjére a hol 
dicsérô, hol dehonesztáló terminust. De mi egyebet tehet-
nének, hiszen nincs más szavuk olyasmire, amit még meg 
sem ismertek, meg sem értettek igazán. Debussy kortárs 
ítészei, akik zenéjét zagyvának, strukturálatlannak, zava-
rosnak mondták, csupán megcsontosodott tradíciósorokat 
ismertek és kutattak régiben, újban egyaránt, és azokhoz 
kerestek számukra adekvát jelentéseket, jelentés-foszlá-
nyokat. Fogódzót pedig a csak a kortárs képzômûvészetekben 
találtak: Renoir, Manet vagy Monet festôi impresszioniz-
musában, a pillanatnyi benyomások ihlette mûvészi közlés 
új, felszabadító logikájában. 
Debussy minden kétséget kizáróan a párizsi központú 
szim bolista-impresszionista iskola vezéregyéniségének bizo-
nyul; zenéjében olyan forrásokból merít, melyek gyakorta 
folyamodnak a „varázslás” ôsi gesztusához (lásd pl. Rimsz-

kij-Korszakov operáit vagy Wagner Trisztán és Izoldáját, 
illetve Parsifalját), s jellemzôek rá bizonyos archaizáló 
moz zanatok. Tesz ugyan lépéseket az atonalitás felé, de so-
hasem éri el azt. Debussy melodikus zenét akar írni, 
mélodies-t, vagyis dalokat, vokális muzsikát akar írni. Ter-
mészetes ez, hiszen a szimbolizmus gyökere voltaképpen 
egy erôteljesen irodalmi mozgalom: Verlaine, Mallarmé és 
Baudelaire formabontó lírája, melyet mint modális nyelvet 
sajátít el a komponista, folytonosan a (francia) nyelv ere-
deti prozódiáját, annak lényegi, nyelvi-poétikus vetületét, 
fonetikai-artikulációs mintázatát keresve. Ebben a szel-
lemben szokás elemezni a legszebb dalciklusokat, mint az 
Ariettes oubliées (1887), a Poèmes de Baudelaire (1889) 
vagy a Chansons de Bilitis (1898), illetôleg a Pelléas és 
Mélisande címû operát (1902), valamint a Szent Sebestyén 
vértanúsága oratóriumot (1911). Újszerûségükkel, a nyelv-
hez való modern viszonyukkal ezek a darabok valósággal 
újjá  teremtik a francia vokális zene hagyományát. Ki je lent-
hetô, Debussy egyedülálló módon alkalmazza a francia 
nyelv ritmusát és dallammozgását, s az is tény, ez a dal- és 
operakincs nem születhetett volna meg, ha a zeneszerzô 
nem ápol olyan mélyen gyökeredzô, különleges kapcsola-
tot a költészettel.

Új mitológia

A modernizmus egyik meghatározó jellemzôjeként szokás 
számon tartani annak a maga nemében egyedülálló prog-
ramnak a kidolgozását, amely egy újonnan megteremtendô 
mitológiával próbál megoldást találni a kor olyan problé-
máit illetôen, amelyek egyaránt érintik a poézis, a mû vé-

Gustave Loiseau: A párizsi Notre Dame (1911)



DOSSZIÉ150 ÉVE SZÜLETETT CLAUDE DEBUSSY

9GRAMOFON2012. ÔSZ

sze tek és a fi lozófi a e korszakban kialakult státuszát. A mí-
toszoknak a történelem iránt fölényesen közömbös világát 
kívánják újra a kultúra szerves részévé avatni a szimbolis-
ták. E mitológiateremtés ambiciózus, nagy ívû vállalkozá-
sának a célja korántsem a múlt nosztalgikus restaurálása, 
hanem egy olyan átfogó, társadalomfi lozófi ai természetû 
problematika feloldási kísérlete, amely a felvilágosodás 
egyoldalú racionalizmusának megjelenésével egy idôben 
jött létre, s a romantika látóterében szintén felbukkan. 
Ám míg a modern mitológia programja a természet racio-
nális uralására és leigázására törekvô felvilágosult ész el-
lenhatásaként, az irracionalitás apologetikájaként lép fel 
– és az analitikus ész logocentrizmusával szemben a szinte-
tikus, a társadalmi legitimáció eszközeként is funkcionáló 
organikus egész megôrzésének jegyében fogalmazódik meg 
– addig az idealizmusban a lélek hangja válik „világot 
teremtô” tényezôvé, amennyiben a konkrét valóság fölé 
egy másik, mesterséges univerzumot épít, melynek segítsé-
gével a valóság lényegéhez igyekszik eljutni. 
Pierre Boulez elhíresült mondása szerint „a faun fuvolája 
lehel új életet a zenébe” – utalva ezzel Debussy korszakos 
munkájára, az egy Egy faun délutánja címû kompozícióra, 
mely elôször 1894-ben hangzott el Párizsban. A darab a 
francia szimbolisták atyamesterének, Stéphane Mallar mé-
nak a költeményéhez írt prelude, azaz elôjáték, a szerzô sza-
vaival: „igen szabad illusztráció”. A faun, vagyis az antik 
pásztor-isten jelenléte a maga mitológiai konnotációival 
elvéthetetlen: a szimbolisták a természet ôserôinek mun-
káját látják a mitológiai fi gurákban, melyek szükségszerûen 
– és szimbólum voltukban – több jelentést hordoznak, egy 
eredendô többértelmûséget közvetítenek, mely értelmek 
hol megjelennek, hol eltûnnek a sokrétû jelentések ködé-
ben. Korántsem véletlen, sôt jelképes, hogy egy ilyen több-
szörös szimbolikájú mitológiai alak megidézésével indul 
útjára a modern szimfonikus zene, s jut el maga Debussy is 
olyan mérföldkövekhez a késôbbiekben, mint a Noktür-
nök (1899), A tenger (1905) vagy a Képek (1912).

Mustárgáz és szonátakoszorú

Az elsô világháború 1914-es kitörésével visszavonhatatla-
nul kezdetét veszi egy új évszázad, egy új korszak. A nyuga-
ti fronton fokozatosan kialakul a háborúnak egy új típusú 
és szörnyûséges formája. A mozsárágyúkkal védett, mély 
lövészárkokban való védekezés a nemritkán vegyi fegyvert 
is alkalmazó támadó hadviselést is befolyásolja: 1916 feb-
ruárjában az írott történelem egyik leghosszabb és legvé-
resebb csatáját vívják Verdunnél, az eredmény csaknem 
félmillió halott. Debussy – politikus alkat lévén – több írá-
sában és nyilatkozatában hazafi ként reagál a történésekre, 
de zenéjének haladási irányát, mondanivalóját a háború 
borzalmai gyakorlatilag érintetlenül hagyják. A szerzôt is 
eléri a neoklasszicizmus kordivatja, de nincs ideje, hogy 
igazán kiteljesedjék benne. A kései Debussy – aki ekkor 
már rákbetegséggel küzd – szonátákból tervez ciklust. A 
kompozíciós stílus mindinkább letisztul, s kikristályosodik 
egy, szinte a végletekig absztrahált, mégis személyes, saját 
belsô mozgásaira rezonáló zenei nyelv. Eltûnnek a korábbi 
munkákra jellemzô, dús harmóniák, és elôtérbe kerülnek a 
„lebegô akkordok”, az egészhangú skála alkalmazása. 
Még a háború elôestéjén alkotja meg Debussy a Játékok 
(Jeux) címû balettjét, mely a Faun délutánjához hasonló 
jelentôséggel bíró alkotás a szerzô oeuvre-jében. A 
Nizsinszkij-féle Orosz Balett megrendelésére készült tánc-
játék mind témájában, mind zenekar-kezelésében számos 
eredeti újítást hordoz. (Tegyük hozzá, két héttel Stravinsky 
Tavaszi áldozatának premierje elôtt került színre, melynek 
botrányos fogadtatása jócskán elhomályosította a francia 
komponista darabját.) Egy teniszjáték cselekménye bonta-
kozik a színpadon, mely azután erotikus „édeshármassá” 
fajul. Debussy ebben a munkájában olyan messzire távolo-
dik az akadémista formakultúrától, amennyire csak tud, s 
ezt nagyon is tudatosan és provokatívan teszi. Gyakorlati-
lag a német szimfonikus formanyelv, a szokásos témakidol-
gozás és fejlesztés ellenében tör lándzsát, annak folytathatat-
lan ságát hirdetve. A Jeux kivételes érzékenységgel és 
ap  rólékossággal kidolgozott faktúrája lényegében oszcilláló, 
azaz periódusosan változó hangok sorából áll, mely szinte 
téma, motívum nélkül, már-már önkényesen, vé let len-
szerûen (akár egy labdajáték) kanyarog. Szinte impro vi zá-
ció-szerûen váltogatja a színeket és az irányokat, s ahelyett, 
hogy bármely zenei formát felvenne, valósággal pillanatról 
pillanatra ölt új arcot – a musique informelle (Adorno) jo-
gos elôérzetét keltve.
Visszatérvén a kiindulóponthoz: mit jelent tehát modern-
nek lenni? Modernnek lenni annyi, mint a modernitás ta-
pasztalati terében gondolkodni, a modernitás talaján mo-
zogni, élni és cselekedni. Modernnek lenni annyi, mint 
egy új, tiszta lényeg-nyelv felé törekedni. E létforma esz-
szenciája megfi gyelni az élet felszíni eseményei mögötti 
mélyszerkezetet, a rejtett, absztrakt, rejtôzködô formák és 
funkciók játékát. A modernség magatartás, szó és tett. S 
Claude Debussy kétségkívül az élén járt mindezen törek-
véseknek. n

A MAGYARORSZÁGI ÚTELÁGAZÁS
Bár a hazai posztromantikus komponistákat (Dohnányi, Hubay, 
Weiner stb.) jószerivel hidegen hagyták a kortárs francia zenei is-
kola újításai, a haladó szellemû zeneszerzôk, Bartók Béla és Ko-
dály Zoltán idejekorán felfi gyeltek Debussy jelentôségére, s útke-
reséseik éveiben jócskán merítettek ihletet belôle. Bartók esetében 
1907-tôl tapasztalhatunk érdeklôdést a francia befolyás iránt; az 
1910-ben született Két kép (Sz. 46) elsô darabja, a Virágzás lehet 
e zenei impresszionizmus legszembeszökôbb példája. És termé-
szetesen a Kékszakállú herceg vára misztériumjátéka, mely – a 
Pelléas és a Salome mellett – a legsarkosabban szimbolista színpa-
di mû az operatörténetben; olyannyira, hogy egykoron „a magyar 
Pelléasnak” is becézték. Kodály életmûvében ennél is hangsúlyo-
sabb szerepet kap Debussy recepciója: korai korszakában több 
hangszeres mûve is nyilvánvaló utalást tesz a francia iskolára. A 
Méditation sur un motif de Claude Debussy (1907), az Esik a vá-
rosban és a Sírfelirat (Hét zongoradarab op. 11, 1910) címû 
zongoramûvek mellett az I. vonósnégyes (1909) is tagadhatatlan 
rokonságot, sôt szándékolt kapcsolódást ápol Debussy stílusával. 
S ne feledjük, Debussy magyar nyelvû nekrológját ugyancsak Ko-
dály tollából olvashatta a hazai közönség (Nyugat 1918/5).


