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Újragondolt Jonny-ügy
A klasszikus és a szórakoztató zene viszonya folyamatosan változik, egymástól 

való távolságuk az összeéréstől a szakadéknyi szélességig hol csökken, hol 
növekszik. A 20. század elejét Ernst Krenek a szakadék időszakaként írja le: 

szerinte akkoriban egy klasszikus és egy operettszerzőben „kevesebb közös 
van, mint egy csillagászban és egy cipőtisztítóban”. Wagner idejében kezdett 

növekedni ez a távolság, amikor a klasszikus zene a „pszeudoszakrális fel
szenteltség” rangját nyerte el, a szórakoztató ugyanakkor a „profán csőcselék” 

zenéje státusba került.1 Viszont a húszas években, amikor a zeneszerzők  
a nagyobb formai szabadság irányába mozdultak, sajátos együttállás  

következett be, melynek kulcseleme egy, az európai klasszikus hagyományon 
és tánczenén kívüli idióma: a jazz volt.
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Az interkulturális társulás nem ritka a klasszikus zenében, 

a 19. század második felében például Európán kívüli zenei 

idiómákkal színesítették nyelvüket a szerzők. A zenei 

egzotizmus jelensége a 20. században sem tűnt el, hanem 

szétágazott, s a komponistákat az új források utáni kutatás-

ban már más szándék vezette: a romantika formavilágának 

felszámolásához friss élményanyag kellett, a saját kifejezés-

mód keresése pedig a zenei nyelv megújítását eredményez-

te. A változás akkor gyorsult fel számottevően, amikor az 

európai zene központja a húszas években Bécsből Berlinbe 

helyeződött, s számos szerző költözött inspirációért az új 

centrumba. Itt ugyanis „1922 és 1930 között minden évben 

új zenét alkottak, amely a következő évben már el is halt„2, 

s „1929-ben egy olyan műre, amelyet az 1924-es év stílusá-

hoz soroltak, csaknem halálbüntetést róttak”3.

Az új trendek között voltak túl- és továbbélők (újfolkloriz-

mus, dodekafónia, neoklasszicizmus), de ezzel együtt 

a megújítási törekvések, a disszonanciakezelés, az atonalitás 

szűkítette a klasszikus zene hallgatóinak körét. Ez és a 

„szóra koztató zene csillagászati eladásai”4 a klasszikus 

szerzőket attitűdjük áthangolására késztette. Többen 

közülük a jazzben találták meg a megoldást, mely Francia-

országban tört be Európába, majd rövid időn belül végigsö-

pört Németországon és Ausztrián is. A jazz és a jazzeleme-

ket hordozó tánczene nemcsak a szórakozóhelyekre hatolt 

be, hanem a hangversenytermekbe is; csaknem valamennyi 

akkori klasszikus szerző bizonyos mértékig megadta magát 

az új divatnak. Műveikbe jazz és kortárs szórakoztató zenei 

elemeket elegyítettek, jóllehet többségük beismerte, hogy 

az eredeti amerikai jazzről nagyon keveset tud: inkább csak 

kottákból, lemezekből szerezték ismereteiket. A jazzeleme-

ket integráló művek listája igen hosszú: szerzőik közé 

tartozik Poulenc, Satie, Stravinsky, Milhaud, Hindemith, 

Schulhoff, Ravel, Bohuslav Martinu és Ernst Krenek is.5 

Vajon mire alapozták az európai szerzők azt a feltételezésü-

ket, hogy a jazz alkalmas lehet a klasszikus zene megújításá-

ra? Bizonyára elsősorban a jazznek arra a szignifikáns 

jellemzőjére, hogy híján volt mindenféle európai hagyo-

mánynak – sőt földrajzilag is távol született a saját tradícióik 

centrumától –, valamint a jazz klasszikustól eltérő lényegi 

jegyeire, mint a ritmikai multiplikáció, a korlátlan szinkópa-

használat, a polimetrumok, az új hangszerek (szaxofon, 

bendzsó). A dallam és harmónia uralta, szimmetrikus 

szerkezetekre építő művek után a komplexebb ritmikai 

szemlélet, az aszimmetrikus hangsúlyok segítették az elmoz-

dulást a múlt örökségétől; a szerzők ezzel „a korlátozó 

hagyománynak túl hosszú ideig alárendelt” ritmus eman-

cipációjáért is sokat tettek.6 Legnagyobb részük meg volt 

győződve arról, hogy a jazz felhasználásával megfelelő 

alapot teremtenek egy új klasszikus nyelvhez, és nem 

tartottak attól, hogy a jazzelemek integrálása ugyanakkor 

a klasszikus zene üzletiesedéséhez vezet, korrumpálja azt. 

A tonalitáshoz való visszatérés lehetősége miatt viszont 

aggódtak,7 s csak később szembesültek azzal, hogy a jazz 

kompozíciós elemei nem a legjobb ellenszerei ennek. 

Klasszikus és jazz akkori együttállása intenzív zenei diskur-

zushoz vezetett, ami különböző zenei formákban különféle 

módokon nyilvánult meg. 

 Az opera válasza a nyelvi diskurzusban

Az opera műfaját a 20. században többirányúság jellemzi, 

s e jegy már a század első harmadában azonosítható. Ezen 

időszak operáiban azonban közös a romantikus klisékkel és 

a wagneri modellel való leszámolás, valamint az igény, hogy 

a modern életre új zenei formanyelvvel reflektáljanak. 

Többen többféleképpen mérlegelték a műfaj státusát, 

a kísérletező Schönberg például osztozott ugyan tanítványa, 

Jemnitz Sándor tapasztalatában, miszerint „a közélet, 

a hétköznapi élet minden zenei területre behatol és kikéri 

a részét”8, viszont elképzelhetetlennek tartotta, hogy az 

opera tömegművészetté legyen – szerinte a műfaj csakis 

zenei ideákat képviselhet.9 

Jemnitz, aki jazzhatású műveket is komponált, három, 

a húszas években bemutatott opera kritikájával vázolta 

a műfaj akkori helyzetét. Mindhárom mű új operanyelv 

kifejlesztésével kísérletezett: Berg Wozzeckje (1925) szerinte 

a klasszikus irányt képviselte, Hindemith Cardillacjában 

(1926) a neoklasszicista forma romantikus jegyekkel társult, 

Krenek Jonny spielt auf (1926) című művét romantikus 

operaként értékelte.10 Az utóbbit, vele és a szerző állításával 

ellentétben a jazzopera, illetve a húszas évek közepén 

született Zeitoper keresztezéseként tartották számon. 

A közönség és a klasszikus szerzők viszonyának változására 

reflektálva számos komponista próbálkozott akkor zeit-

operával, melyben a wagneri hősöket „köznapi, földhöz-

ragadt témákra” cserélték,11 és a modern idők attribútumait 

állították a színpadra.12 

Hogy a késztetés a korszellemnek való megfelelésre 

mennyire erős volt abban az időben, a kompromisszumra 

ritkán kész Schönberg esete bizonyítja: zeitoperát kompo-

nált 1928-ban egyfelvonásban Von heute auf morgen 

(op. 32) címmel – könnyed vígoperát banális élethelyzetet 

bemutató cselekménnyel. Hangszerelését a modern 

hangzásigénynek rendelte alá: a zenekart három szaxofon-

nal, mandolinnal és gitárral dúsította, a librettót a korabeli 

tendenciákhoz formálta. Az operában középpontba állított 

párkapcsolati probléma, a divatosság kérdése akár vonzó is 

lehetett volna a széles közönségnek, Schönberg azonban 

a zenei nyelvet illetően nem engedett a közízlésnek: 

szigorúan tizenkét hangú technikát alkalmazott, Boulez 

szerint ráadásul annyira szigorúan, „hogy azzal kiölte a darab 

vígjátéki jellegét”.13 A korabeli közönség más stílust kedvelt: 

olyat, amely még a romantikához kötődött ugyan, de már 

a korabeli élet ritmusát vitte a színpadra. Ezt képviselte Ernst 

Krenek operája, a Jonny spielt auf. 
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Krenek választása

A stílusirányokat illetően Krenek kortársai javánál sokkal 

többet kísérletezett, és az opera műfajában is próbált 

megoldást találni az idióma kérdésére. Pályája kezdetén 

különféle irányokba fordult, a „függetlennek lenni a kor 

divatjától” és a „progresszívnek lenni” kettős vonzást folya-

matos kihívásként élte meg.14 Stílusbeli sokszínűsége több 

hatás nyomán formálódott. 1920-ban Berlinbe költözött 

három évre, ahol Franz Schrekernél tanult. Berlin akkoriban 

mágnesként működött, „az ambíció, az energia, a tehetsé-

gek” városa volt.15 Az ottani színpadokat újító szándék 

jellemezte, a város multikulturális diverzitása, a virágzó 

szórakoztató zene, a kabaré, a filmipar inspiráló közeget 

jelentettek. 1924-ben Párizsba látogatott, s a francia szerzők-

kel való kapcsolata újabb forrást, innovatív zenei miliőt kínált 

a számára. Szemben saját elvont ideáival, a franciáknál 

szellemi könnyedséget tapasztalt. Poulenc, Satie, Milhaud 

már az I. világháború előtt is komponáltak jazzhez köthető 

darabokat. Krenek szerint nekik könnyű dolguk volt a prog-

resszió keresésében: nem állt útjukban semmi, nem kellett 

túljutniuk Schönberg hatásán, miközben a közép-európai 

szerzőknek ezzel meg kellett küzdeniük.16 Kreneknek 

a párizsi tartózkodás ezért egyben a schönbergi iskolától 

való távolodás esélyét is kínálta. 

Fiatal szerzőként az atonalitáshoz fordult, hiszen – mint 

az ifjak többsége – a lehető legradikálisabb akart lenni. Ez 

azonban hamarosan megváltozott: „Azon kaptam magam, 

hogy meghátráltam (…) Rövidesen úgy éreztem, hogy az 

atonális zene nem hordozza elég bőségben az életigenlés 

lehetőségeit.”17 Atonális kísérletei nyomán ébredt kétségei 

másféle, szimultán előre- és visszamutató minta keresésére 

indították: előre egy történetileg független idióma, a jazz 

felé, és vissza a romanticizmushoz. A jazzel való találkozása 

1922-től követhető nyomon műveiben: szinkópálás, 

ragtime- karakter, korabeli tánczenei tételek zongora- és 

kamaradarabjaiban, rövidesen pedig színpadi művei is 

magukon viselték a jazz hatását. A Jonny spielt auf (op. 45) 

nem az első a sorban. Az Opus 17. számmal jelzett, 1923-

ban bemutatott  Der Sprung über den Schatten előtanul-

mánynak tekinthető a Jonny spielt auf-hoz. Formáját 

tekintve zárt számos, hagyományos vígopera, a zenekari 

hangzást viszont bendzsóval, autókürttel és vonatfüttyel 

dúsította. A népszerű amerikai tánczenei elemek és a 

különféle hagyományos zenei formák elegyítésével elutasí-

tását is kifejezte „modernista kortársai baljóslatú mélységé-

vel és saját korai műveivel szemben”.18 Schönberg Krenek 

művéről írt cikkében a foxtrot és a jazzelemek használatát a 

népzenei elemek klasszikus művekben való alkalmazásához 

hasonlította. Idegen elemeknek, maszknak tekintette ezeket 

a klasszikus zenében, s ő maga soha nem alkalmazott ilyen 

technikát.19 Krenek ellenben nem maszkként dolgozott 

idegen idiómákkal, bízott a klasszikus és a szórakoztató zene 

kompatibilitásában, s egy ideig ezen az úton haladt. A Jonny 

spielt aufot, mely harmadik operakísérlete volt, 1925–1926-

ban komponálta, és 1927-ben mutatták be. A librettót maga 

írta. A komponálási folyamat során nem feltételezte, hogy a 

romantika és a jazz egybeforrasztása a kulcs a sikerhez, 

illetve nemcsak a sikerhez, hanem a hatalmas botrányhoz is. 

Operája túlteljesítette tervét és elvárásait, és saját szándéka 

ellenére jazzoperaként került be a kánonba.

A személyes szabadság központi kérdés a darab zenei 

dramaturgiájában. Az egyik pólus a gátlásos közép-európai 

entellektüel, Max, a másik pedig Jonny, a természet gyerme-

ke – közép-európai hagyományokhoz kötődő bécsi zene-

szerzőként Krenek a saját tapasztalatait szembesítette 

a  gáttalan amerikai szabadsággal.20 A neoromantikus nyelv 

a divatos jazz-idiómával alkalmasnak mutatkozott a két 

mentalitás különbözőségének a kifejezésére. A jazzelemek 

használatát így indokolta:  „összhangban voltak egyértelmű, 

eleven, transzparens, szentimentalizmustól mentes, tárgyias 

zene iránti szándékommal”.21 Krenek saját tematikus 

invencióihoz használta a jazzt, műfaji referenciái nem 

díszítő, hanem funkcionális elemek. A zenei szerkezet 

megalkotása során a jazzmotívumok számos átalakuláson 

mentek keresztül, a korabeli tánczenei formulák, a blues, 

a shimmy, a foxtrot az általa alkotott kontextusban új 

minőséget nyertek. A hangszerelés is hozzájárult a roman-

tikus és a jazzes kifejezés koherenciájához, szimfonikus 

zenekar és jazzhangszerek mellett pedig az új technológia is 

megjelenik a darabban: rádió, autókürt és lokomotív is 

megszólal a színpadon. 

Mindezen tények ellenére sem indokolt a jazzopera megne-

vezés. A beültetett jazzelemek által ugyanis a műfaj nem 

válik dominánssá a befogadó zene fölött, a darab nem lép 

túl az európai zenei tradíción. Kreneknek nem is volt 

szándékában, hogy jazz dominálta zenét írjon: a szerzői 

szublimáció kerekedett a jazzminőség fölé. A jazzt új 

kontextusba helyezte anélkül, hogy a szórakozóhelyek 

esztétikájának teret engedett volna. A darab fogadtatása 

nem tette elégedetté: „Teljesen téves és számomra irritáló 

okból hatalmas szenzációt keltett. Jazzoperának minősítet-

ték, ami egy helytelen elnevezés, mivel a jazz csak a fősze-

replő Jonny, egy amerikai combo vezetőjének szakmai 

jellemzésére szolgál. Akárcsak a többi karakterhez kapcsoló-

dó zene, ami legalább annyira fontos volt számomra, az 

általam választott korai romantikus nyelvben fogant, s olykor 

disszonanciával és olaszos, puccinis vokális gazdagsággal 

fűszereztem.”22 

Van egy másik nyilvánvaló különbség a szerzői elképzelés 

és az opera fogadtatása között. Míg Krenek állítja, hogy 

„a politikai felhangok teljességgel hiányoznak a darabból”23, 

Jonny, a fekete muzsikus alakját a korabeli közönség, 

a hatalom és a zenetörténészek provokációnak, politikai 

kinyilatkozásnak tekintették.  Molnár Antal zenetörténész 

szerint „tehát odáig jutottunk Európában, hogy a néger 
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szaxofónos rokonszenvet keltő operahőssé emelkedett, 

Don Juan és Lohengrin mellé került.”24 Pedig Krenek csak 

újramodellálta a fekete sztereotípiát. Jonny előképe abban 

az időben Európában jól ismert volt a német kabarékból, 

zenés színházakból. Az eredeti figurát mint afro-amerikai 

„városi fekete Jimmy”-t, „komikus fekete fickó”-t az amerikai 

blackface minstrel show-kban alkották meg. A figura 

az etnokulturális sztereotípia megtestesítőjeként sikeresen 

eljutott az európai színpadokra is, s már a Krenek-opera 

előtt felbukkant Friedrich Hollaender egyik, Marlene Dietrich 

előadásában befutott dalában: Jonny („In der kleinen 

„Pony-Bar” / ist der Geiger Jonny Star”). Más kontextusban 

tűnt fel a színpadon Hans Eislernél: Ballade vom Nigger Jim 

(1929); és nem utolsósorban Ábrahám Pál Hawaii rózsája 

című operettjében Jim boy alakjában és a „Bin nur ein 

Jonny kezdetű dalban.25 Krenek hőse ellentmondásos 

figura: Jonny, a fekete muzsikus, az új világ hirnöke és 

egyben tolvaj; amikor ugyanis elrabolja az európai hegedű-

virtuóz Amatiját, Krenek a fekete komikus sztereotípia 

mintáját alkalmazza, ugyanakkor a hangszer birtoklásának 

apoteózisát is meghozza: a hírnök új fejezetet nyitott az 

európai kultúrában.26 A fekete mu zsikus alakja és Amerika 

idealizálása változást jelez, Krenek Jonnyja a húszas évek 

indikátora. 

A darabot a botrányok ellenére különböző országokban 

számos színpadon bemutatták,27 Németországban például 

1927-28-ban 418 alkalommal játszották,28 és világszerte 

sikeres lett. Szemben Schönberg ideáival, Krenek elképzel-

hetőnek tartott „széles körben érthető kommunikációt” 

anélkül, hogy megadná magát a tömeg zenéjének.29 

A Jonny spielt auf annyira sikeresen megvalósította az 

interakciót a közönséggel, hogy Janáček, aki egészen más 

megoldást talált a zenei nyelv megújítására, Krenek darabját 

tömegművészetnek nevezte: „Figyelem, itt a tömeg művé-

szete! Az utca csinálja a művészetet! A Jonny spielt auf-nak 

jól megy a jegyeladás. Micsoda érdem, uramatyám, micso-

da érdem!”30 Krenek hozzájárulása zene és közönség 

viszonyának változásához kétségtelen, valamint az is, hogy 

operája a jazz európai emancipációjának hatékony eleme 

volt, módosította a jazz európai státusát. Továbbá fokozta 

a hatását a jazztörténet  egyik meghatározó eseményének: 

az első akadémiai jazztanszak megalapításának Frankfurt-

ban. Vezetője egy magyar zeneszerző, Seiber Mátyás volt, 

akinek szerepe az emancipációs folyamatban további 

kutatásokra ösztönöz.31 

A klasszikus zene fejlődése szempontjából nézve Krenek, ha 

nem is radikális módon, de elmozdult a megrögzült nyelve-

zettől, új kompozíciós technikájával elősegítette a ritmus 

emancipációját. Szándéka viszont, ami a jazzelemek 

használatára indította, nem ért célt. Operája ugyan sikeres 

lett, de nem a saját művészi ambíciója szerint, s nem oldotta 

meg kompozíciós problémáját. A jazzre hangolt rövid 

időszak és a hatalmas siker után világossá vált számára, 

hogy a jazz zsákutca; nemcsak progresszivitását, hanem 

konzervatív attitűdjét és kedvezőtlen hatását is felismerte. 

A végső analízis szerint a fő ok, amiért a jazz nem alkalmas 

a klasszikus zenei nyelv megújítására, hogy „ragaszkodik a 

tonális kadenciához és a szabályos metrumhoz”.32 Ez felülírja 

progresszivitását, s ily módon a jazzelemek klasszikus 

nyelvbe való beemelése értelmét veszti. 

Egy bizonyos kritikus szakértő, aki az operett műfaja felől 

érkezett, ugyancsak vitatta a Jonny spielt auf eredményessé-

gét, és kétségbe vonta jazzoperai minősítését. „Új műfaj? 

Hiszen ez csak technikai fejlődés. Mint ahogy Bach sem a 

mai zongorára komponálta műveit, éppolyan természetes-

nek kell találnunk a ritmus és a hangszerelés technikájának 

fejlődését. Elképzelhető, sőt egészen bizonyos, hogy a jövő 

zenekarát a mai hangszerekkel (szaxofon, susafon, banjo) 

fogják kiegészíteni. A jövő zenei termését ilyen kiegészített 

zenekarok interpretálják. A klasszikusok és romantikusok örök 

művei természetesen továbbra is tradíciószerűen adatnak 

elő. Hiszen a mai modernek (Bartók, Kodály, Schönberg stb.) 

már évekkel ezelőtt jazz-allűrökkel dolgoztak. Ez csupán 

fejlődési folyamat.”33 A kritikus Ábrahám Pál, aki maga is 

a jazz integrálása révén próbálta megújítani saját műfaját. 

Az operett státusa 

Zenei nyelv szempontjából a bécsi operett helyzete akko-

riban szinte semmiben sem különbözött az operáétól, 

ugyanazok a jelenségek lehetők fel ebben a műfajban is. 

Az operett, mint a városi tömegszórakozás médiuma 

azonban sokkal könnyebben alkalmazkodott a modern kor 

követelményeihez, a 19. század második felében az operett-

librettók széles közönség figyelmét vonzották, a valószínűt-

lenség birodalma a közönség álmainak beteljesítője volt. 

A zenei klisék, a banalitásra törekvés, a látványos színpadi 

elemek népszerűvé tették a műfajt, amelynek – ellentétben 

az operával –  társadalmi integrációs szerepe is volt: 

„A Bayreuthba zarándokló bécsi polgárság arra is büszke 

volt, hogy a Strauss-operetteket páholyából élvezte.”34 

A műfaj státusában az iparosodás, a városiasodás, a techno-

lógia fejlődése (hanglemezek, rádió, hangosfilm) változást 

hozott. Bár a 20. század elején megmaradt a tömegkultúra 

fontos médiumának, és a modernitás számos konnotációjá-

ra reflektált,35 a húszas években hanyatlásnak indult. Ezüst-

kora (amelyet olyan szerzők fémjeleztek, mint Oscar Strauss, 

Leo Fall, Lehár Ferenc, Kálmán Imre) lezárult, a műfaj 

zsákutcába jutott. „(… ) a bécsi operett a háborút követően 

leírhatatlan pusztulásba csúszott bele. A zene medúzaszerű, 

bombasztikus, jellegtelen és lélektelen. A túlhangszereltség-

ben elveszett a lényeg.”36 A hangosfilm ugyancsak gyengí-

tette  helyzetét, bár egyes zeneszerzők érdekeit jól szolgálta 

(Ábrahám Pál volt például a legnépszerűbb filmzeneszerző). 

Jemnitz is Krenek véleményét erősíti egy amerikai musi-

cal-comedy budapesti bemutatójáról írt kritikájában: „Egykor 

friss formái a meddőn gépies utánzatok során kimerültek, 



megkövesedtek; színvonaluk folyvást mélyebbre süllyedt alá. 

Külső segélyforrások híján a műfaj lassanként önerejét 

emésztette föl és kiszáradt.”37 

Az operettrajongók az opera híveinél jóval fogékonyabbak 

voltak az újra, s a szórakoztatás területén a versengés 

intenzívebb volt, mint más műfajok esetében. Az egyre 

népszerűbb revük, varieté színházi programok, zenés filmek 

és az amerikai zenés vígjátékok bár nehezítették a zeneszer-

zők dolgát, egyben ösztönözték is őket, hogy nyelvi válto-

zásra törekedjenek, új zenei kifejezésmódot találjanak. 

A népszerű zenei formák hajlamosak a gyors átváltozásra, s 

éppen ezért az operett jazzel és kortárs amerikai tánczené-

vel való megtermékenyítése könnyen ment. A revü-show-k, 

a varietészínházak előadói és zeneszerzői gyakran ugyan-

azok voltak, akik az operettszínpadokon feltűntek; így ők 

valamennyien hozzájárultak a jazz-stílus színpadra viteléhez, 

a jazz-idióma integrálásához, ahhoz, hogy a nézők gyorsan 

megbarátkozzanak az új zenével. Az operett esetében 

feladatuk közel sem volt akkora kihívás, mint azoké, akik 

ugyanezzel az opera műfajában próbálkoztak.

A kultúrák közötti átjárás és a kulturális pluralitás a bécsi ope-

rettet is jellemezte, eszközkészlete interkulturális dimenzió-

val rendelkezett. Eredete – opéra comique – ugyancsak 

befogadóvá tette a stílusbeli sokszínűségre, és az operett-

szerzők ki is használták ezt az adottságát. A jazzmotívumok 

valamiféle kiegészítőként már az ezüstkorban is jelen voltak, 

a komponisták remélték, hogy a jazzelemek integrálása 

révén életben tarthatják a műfajt. Kálmán Imre Duchess of 

Chicago (1928) című darabja jó példa erre az igyekezetre. 

Traubner a művet „a charleston és a keringő csatájá”-nak 

nevezte.38 Kálmán és mások (Lehár, Stolz), miközben 

megőrizték a bécsi operett narratíváját és zenei lényegét, 

hiába használtak jazzes táncmotívumokat, ezen az úton 

nem voltak képesek megújítani az operettet. Esetükben 

a csata a keringő javára dőlt el, a jazzes dalok és táncok 

nem hoztak fejlődést. A számottevő változás Ábrahám 

Pálnak köszönhető. 

Ábrahám választása

Ábrahám a budapesti Zeneakadémián zeneszerzőként 

végzett (1916), kiváló mesterei voltak Herzfeld Viktor és 

Siklós Albert személyében. Biztos klasszikus zenei tudással 

rendelkezett, ugyanakkor anyanyelvi szinten értette és 

használta a jazzt. Klasszikus zeneszerzőként kezdte, vonós-

négyeseket, csellókoncertet komponált, a szórakoztató-

zenét kezdetben megélhetési gondok miatt választotta. 

Karmesterként és zeneszerzőként résztvevője volt kabaré-

műsoroknak, varietéshow-knak és operettelőadásoknak, 

rövid időn belül már jegyezték a színházi szakmában. 

Operettjeihez komoly zeneszerzői gyakorlatot szerzett 

jazzrevük műsorához írt zenéivel. Karmesterként ugyancsak 

bensőséges kapcsolatba került a jazzel, jazzkoncerteket 

adott és saját klasszikus átiratait is bemutatta.39 A zenéhez 

való viszonya – Krenektől eltérően – gyakorlatias volt, 

elméleti kérdések nem foglalkoztatták. Új zenei forrásai sem 

saját felfedezései: ami elé került, elsajátította. Berlin, ahová 

pár sikeres operettje után költözött, fontos hatással volt 

zeneszerzői technikájára: rengeteget tanult ott a színházi és 

filmes szakmától, zenei nyelve az ebben szerzett tapasztala-

taira, illetve a hagyományos operettre és a revütechnikára 

épült. 1929-ben már sikeres filmzeneszerző, a hangosfilm 

kezdete óta rengeteg filmzenét írt, s ez a gyakorlat táplálta 

színházi zeneszerzői technikáját.

A revü és a film is az új idők tempóját, ritmusát képviselték, s 

Ábrahám maga is felvette a kor diktálta tempót, ritmusváltá-

saival és a zenei időegységek struktúrájával a korabeli 

igényekre reflektált. Ő volt a revütechnika egyik átültetője az 

operettszínpadra, és ily módon fontos szerepet játszott 

abban a változásban, amit Taubner ír le: „A húszas évek 

vé gére a bécsi operett beolvadása a zenés vígjátékba és 

a revübe egyértelműen folyamatban volt.”40 A kérdés az, 

hogy a jazz-idióma és a revütechnika hogyan működnek az 

Ábrahám alkotta operettbe ágyazottan. Az általa alkalmazott 

ritmikai, metrikai és melodikai szerkezetek, amelyeket 

a kor társ jazzből ültetett át az operettbe, a hallgatók 

számára már nem voltak ismeretlenek, de mivel ezeket az 

elemeket roppant találékony módon szervezte eggyé, 

zenéje úgy hangzott, mintha valamennyi eleme saját 

találmánya lett volna. Hangszerelése kifinomult, humor és 

irónia, szenti men talizmussal kacérkodó, mélyen gyökerező 

nosztalgia hatja át a zenét. A népszerű dallamok, amelyeket 

a kabarékban, a revükben és a varietékben használtak, 

a bécsi operett felhigított kliséi és a zenei banalitás kontextu-
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sában nem fej lődhettek magasabb szintre. Ábrahám viszont 

új formába strukturálta mindezeket, eklektikus sílussal, 

európai eleganciával tette karakteressé őket. Kifejezésmódja 

nemzetközi, zenéjében a keringő és charleston csatája 

a jazz javára dőlt el. 

Transzparens módon mutatkozik ez meg Hawaii rózsája 

(1931) című operettjében. Komponálásakor a színházi világ 

tekintélyeivel szövetkezett: Alfred Grünwald, Fritz Lohner- 

Beda és Földes Imre voltak a társai. Az évek során maga is 

színházi szakértő lett, például a berlini premierre maga 

választotta ki a 32 revügirlt.41 Ami a technikát illeti, a zenekar 

(48 hangszer) pulzálása intenzív, a hangzást basszusklari-

néttel, bariton szaxofonnal, szuzafonnal, bendzsókkal, 

a couleur locale kedvéért pedig hawaii gitárokkal és 44 tagú 

kórussal gazdagította. A cselekmény, a különböző helyszí-

nek (Honolulu, Monte Carlo) a zene dimenzióját is meg-

szabták: a valcertől a foxtrottig a narratíva diktált. A stiliszti-

kailag eklektikus operett fontos jegye az egzotizmus. 

Krenekhez hasonlóan Ábrahámnak is megvolt a maga 

Jonnyja, ő volt Jim Boy, a fekete amerikai jazzénekes (tenor 

buffo). Nem volt főszereplő, és a minta Ábrahám esetében 

jóval nyilvánvalóbb, mint Krenek figurájában: Jim Boy 

alakjában könnyebben azonosítható a komikus fekete 

sztereotípiája a minstrel show-kból,42 mint Krenek szofiszti-

kált főhősében. Ábrahámnál egy “nigger” táncol és énekel 

mindenfelé a földgolyón, de a fehér emberek világában 

nem emancipálódhat – csak a hölgyek vonzódnak hozzá. 

Ábrahám és librettistái egy dalban, egy slow foxban zenélik 

el ezt a szeterotípiát: „Bin nur ein Jonny, zieh durch die Welt”.

Ábrahám a bécsi operettet a revütechnikával elegyítette, 

átlényegítés nélkül építette be a jazzelemeket, s ódivatú 

jellegzetességeitől csak kis mértékben szabadította meg 

a műfajt. Elmozdulása, progressziója korlátozott volt, 

a kezelés nem volt eredményes: a bécsi operett végzete 

beteljesedett. „Haldoklásakor a bécsi operett magához vett 

olykor enyhe roboráló szereket, amelyeket a háború után 

jazz néven importált – természetesen eredmény nélkül. 

A jazz nem a megfelelő gyógyszer volt egy végkimerült 

betegnek: hatása, ahogy a fotográfusok mondják: túl 

kontrasztos”.43  

Coda

Ábrahám jó lóra tett, kora zenéjét írta, új ösvényen indult és 

következő operettjeivel messzebbre ért, irányt mutatott. 

Nyelvhasználata túllépett a közép-európai operett határain, 

bár nyilvánvaló volt, hogy az idiómaváltásokkal a zenei 

ki fejezés meggyőző ereje nem változik radikálisan, ez nem 

elegendő egy új, korszerű nyelvhez. Krenek nála komple-

xebb szellemiséggel és kellő óvatossággal viszonyult 

a tárgyhoz. A jazz uralta színpadi trendhez csak egy opera 

erejéig csatlakozott. A Jonny-t ő maga a romantikus 

tradícióhoz kapcsolta, s felismerte, hogy a jazz művészi 

értéke nem elegendő céljaihoz: operazenébe való integrálá-

sával nem mozdította elő azt a folyamatot, amely az új zenei 

nyelvhez vezetett; a jazz-idióma csupán a tonális zenei 

kifejezőkészletet gazdagította. Ahogy Krenek fogalmazta: 

ez volt „Amerika hozzájárulása a kései tonalitáshoz.” Krenek 

éleslátása segít megérteni, hogy a klasszikus és a szórakoz-

tató zene egymásra találása a 20. század elején csak rövid 

életű lehetett. 
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