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A VELENCEI FÉLHOMÁLY
ZENEI(ÖLTŐJE: ANTONIO VIVALDI

Goethe még hallotta a malamoccói asszonyok énekét. Feljegyezte róluk,
hogy éjszakánként sorbaülnek a tengerparton s végtelen dallamokkal üzennek
a messzeségbe, tengeren járó kedveseiknek, amíg csak válasz nem érkezik tőlük,

onnan az éjszakai tengerről, - válasz: a dallam folytatása. Végtelen melódia
volt ez, magános lelkek társat-keresőüzenete a messzeségbe, mint Goethe érezte,
de még több annál: Itália hangja, a tizennyolcadik század hajnali ébresztője.

a Középtenger s a latin dél 'hívó és megidéző éneke, mely Velence tengerpart
járól szállott így elsőizben a kontinens zártabb és lomhább világa felé. Ez a
tengeri város már Carpaccio, Veronese és Tizian napjaiban sem szerette a töret
len napfényt és· oldatlan árnyékot; inkább keverni akarta a színeket, árnyala
tokra és átmenetekre vágyott, a tört fényt és bontott árnyékot kereste, a hát
térből kivilágló ellentétes valőröket, a sfumatól és chiaroscuro-t. A zenében
azonban mandennek a 18. századig nem volt hangja és szókincse, - nem volt
művész, akiben megszólalt volna s aki fel tudta volna idézni egyetlen mozdu
lattal. A döntő fordulatot Antonio Vivaldi megjelenése hozta, 1700 felé.

Velence zeneköltője, mint egész városa és hazája, mint egész százada,
szerette az ünnepet s ami ezzel az örök ünneppel egybefolyt, a jelmezt, a lát
ványt, a játékot és veszélyt, szerette a kalandot; ünnep és kaland pedig egy
aránt hajlik a titkolódzásra, a logika egyenletes fényének megtörésére, a várat
lan kibúvókra és nagyszerű felemelkedésekre. napfény helyett az alkonyatra
és félhomályra. Az a világ, melyet a velencei költő lassanként benépesített
maga körűl, egy logikai kötöttségektőlmentes, irreális és alapjában valószínűt

len álomország. Igaz: álmaink megrögzítéséhez nemcsak fokozott álmodni-tudás
szükséges, hanem fokozott ébrenlét is; mennél mélyebb és elementárisabb, men
nél kinyilatkoztatásszerűbb az álom, annál inkább szüksége van a lángelme
felajzott ébrenlétére, hogy parazsából vagy hamvából életrekeljen.

De mit is mutat ez az álomvilág? Nem őserdőt, nem szertelenül áradó és
mégis északi-módon elvont vegetációt, mínt Bach világa: lazább, levegősebb,

oldottabb és játékosabb, tengeri világot, az örökkévaló Velencét, a maga nőies,

részegítő, esztelen és lebírhatatlan szikrázásában. Dnnepséget és bánatot, sze
szélyt és mámort, szenvedést és szenvedélyt, átalakulást, felhőt, ritmust, lebegve
ringást, táncot a mélység felett, utazást és árnyékot, repülést és vízi csillogást,
fáklyák tüzét és füstjét, aranygályák hintázását,- mindig újra tengert és kalan
dot. S ez a világ mindenekfelett nem plasztikus, hanem festői. Igy ihleti és így
táplálja Velence, a festői város. a tengeri város. Tudjuk, hogyazeneköltő
mélyen, emberi, sőt. politikai öntudattal szerette hazáját, a tengeri köztársasé
got, az "Adelaide" ajánlásában (1735) úgy ünnepli, mint az "olasz szabadság"
végső mentsvárát az "idegen igába görnyedt Itáliában". De él velencei és olasz
szabadság mögött végeredményben a tengerek szabadsága áll... Vivaldi két
tengerfantáziája önkénytelenül felidézi a genovai tengerészcsalád emlékét, mely
ből a művész származott s melytől talán örökül kapta a tengerek imbolygó és
határtalan képzeletvilágát. Álom és tenger közeli rokonok: mindkettő'változik
és ismétel, hullámzik és táncol; ringat és varázsol. A Vivaldi-zene formái volta
kép Irreális mozgásokból rakódnak össze; ismétlései, kifejlései és visszatérései
sohasem oly reálisak és "indokoltak", mint Bach, Handel vagy Rameauéi.

S az álomnak ezt az irreális hangját alighanem épp Vivaldi szólaltatja
meg, először az európai zenében. Mondottuk: dZ álom nem logikus, legalább is
nem a nyilvánvaló felszíni logika szerint épül; az álmodó laza és ideges, sok-
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szor összefüggéstelennek tűnő képekben lát, hall, érezés emlékezik. Vivaldi is
így látja a Vihart, az Éjszakát, az Évszakoket, -- s közben felfedezi az asszó
ciációk mély, tudatalatti kapcsolódását, a laza éjszakai fél-tudat, fél-álom mű

vészetét. Ahogyan az álom szabadon cserélgeti a részek és összefüggések rend
jét: az ő városa sem ígazi város, Veleneéje nem az igazi Velence, hanem egy
álombeltmegvilégításban szabadon dekomponált Velence, vízi utak és sikátorok,
hidak és szigetek, tornyok és Márkus-terek derengő összevisszasága, város a
ködben és aranyfüstben, amilyennek majd évtizedek mulva Guardi és Canaletto
felfedezik. Talán nem volt még zeneszerzö, aki ily szívesen tért vissza (három
szor-négyszer' is) az éjszaka megénekléséhez. vonzotta benne az oldott kép
zelet. "Fantasmi" - írja a fuvolás ,,:ejszaka"·koncert egyík tételének élére; "Il
Sonno" - olvassuk a másik felett, s még jóval szokványosabb szonátáíban is
meglepnek a "Capriccio" és .Pantasía" feliratok. Nem fényből, hanem homály
ból, félig húnyt szemmel fedezi fel az embert, - 'az éjszakai, titkos embert,
nem Bach, Handel és Rameau cselekvő és szenvedő, de leginkább aktív, éber
és feszült emberét. Amit életéről tudunk, mind az bizonyítja, hogy nem: lehetett
különösebben aktív természet. Bár mondják, hogy üzletembernek és vállalkozó
nak nem volt épp utolsó; s De Brosses is így említi 1739-ből, kissé gunyosan,
rendkívüli termékenységét és élelmességét. Kétségtelen az is, hogy a Vivaldi
művek dedikációi ilyen élelmes, korszerű szellemben udvarolnak a hatalmasok
nak: Károly császárnak, Frigyes dán királynak, Morzin grófjának vagy Bran
denburg választófejedelmének. Egyébként azonban minden adat inkább passziv
hajlamairól tanuskodík. :eletét, a korabeli operaszerzök mozgalmas pályafutá
sához viszonyítva, aránylag szűk körben tölti, olasz és talán külföldi bemutatói
és sikerei ellenére sem olyan értelemben világjáró és sokfelé "érvényesülő, mint
virtuóz kortársai (noha egyik, 1737-ből kelt levele szerint, tizennégy évig járta
énekesnő-tanítványávalaz európai nagyvárosokat). s talán épp bizonyos hazai
talajvesztése magyarázza, hogyan kerül hatvanhárom (ha ugyan nem hetven-l
eves korában Bécsbe, meghalni ... Az ellene elhangzott hivatalos és szakmabeli
támadásokra legfeljebb panaszlevél formájában válaszol s betegsége nemcsak
papi funkcióit, hanem társadalmi kapcsolatait is lehetetlenné teszi: "nem járok
ki, csak gondolán vagy kocsin, mert tüdőbajom miatt nem bírok gyalogolni ... ":
utazásain is "négy vagy öt személy" támogatáséra szorul. A torzkép, malven
Pier Leone Ghezzi 1723-ban megörökítette számunkra vonásait, feszült, de egy
ben tétova és ámuló embert mutat, ironiára hajló démont, akít zavarba ejt az
élet és saját démoni hatalma: s mintha a Nápolyban fennmaradt .Rítírov-koncert
is ezt a kettősséget és fénytörést idézné, ezt a tétovázást nagyvilág és egyedül
lét, forgatag és "visszavonulás" között. Minden költő a mindenség életének reá
eső részét fedezi fel; Vivaldinak a félhomály, a derengés, a chiaroscuro jutott.
Itt és így lett belőle egy új világ felfedezője, a "modern életérzés meghirdetője"

(mint Fausto Terrefranea vallja. róla). S nagy lassú-tételeiben így annál meg
ejtöbb a metamorfózís varázsa: mert a lágy, oldott, páraszerű anyagból itt
sokszor súlyos és sötét, nem egyszer tragikus boltozat támad, anélkül, hogy
érzéki fényét elveszítené. - igy zengve vissza öntudatlanul az olasz képző

művészet legmélyebb hagyományait.
Ez a prousti szerepe határozza meg történelmi küldetését is. A világos

színek kultuszának korában ő a borongöbb színeket választotta - a "Tavasz"
pásztorünnepén ú.gy idézi e világos kolorítot,. mint valamit, ami nem az övé:
"alI' apparir brillante", - s jellemző dallamossága, a dúr-szerzemények látszó
lagos többsége ellenére, inkább moll-, mint dúr-dallamosság. Ebben ellenzéket
képviselt Nápollya.l és Párissal szemben s Nápoly, Páris fiatalságával szemben
az öregek nemzedékéhez csatlakozott. Mégis volt valami, amiben döntően el
szakadt az ő idősebb némzedekétől. Nápoly és Páris dúr-zenéjével, fehér és
levegős színeivel párhuzamosan ő egy másik, vibrálóbb és alkonyatszerűbb, de
ugyanolyan levegős világot épített. fel a maga álombeli Velencéjéből.A velencei
félhomály az ő művében szövetségese lett a nápolyi napfénynek. Egész világ
választotta el Francesco Durante-tól és Domenico Scarlatti-tól, akiknek Idősebb
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kortársa volt, főleg pedig Pergolesi-től, akinél egész emberöltőnyi idővel volt
korosabb, sőt Della Ciaja-tól, a pisai orgonistától is, akivel nagyjában egyidős.

De ő is, mírit amazok, -megkönnyít és felold, meglenget, áttör és főleg jelez;
ezzel gyökeresen új művészetet hirdet, akárcsak ők. Velencei kortársai közül
ilyen szempontból egyetlen kiegészítő párja van: Tomaso Albinoni, aki az övé
hez hasonló reformokra vállalkozott s élete végén egy új emberöltő művészeté

nek kapunyitója lett. Albineni ís; Vivaldi is hű marad a nagy formákhoz, de
belül forradalmasít ja őket, - nem mint Scarlatti és Pergolesi, akik magát a
formai ketetet cserélik kit hogy új, apró, meghittebb, egyben feszültebb és be
szédesebb formákat teremtsenek. Vivaldi birodalma nem az a vibrálóan ide
ges, végső kereteit mégis feltétlenül, sokszor erőszakosan megtaláló hangulat
művészet, az a barokkból romantikába lépő rokokó, mint Scarlattié, nem is szü
letett eleve az új partokon, mint Pergolesi zenéje. Ö nem teremt új, apró for
mát, hanem más értelmet ad a meglevő nagynak; s noha ezzel az idősebb, az
1700-as összefoglaló nemzedék, nem az 1730-as újító fiatalok nemzedéke mellett
tesz hitet, újítása ugyanolyan forradalmi jellegűt mint e fiatalokét még akkor
is, ott is, ahol magában áll s nem annyira a felszinen, mint inkább a mélyben,
nem környező tanítványokban, hanem elkövetkező nagy utódokban érvényesül.
Uszálya majdnem láthatatlant de évszázadokon át húzódik.

Miből is áll hát ez az újítás? Próbáljuk mereven megfogalmazni. 1715, XIV.
Lajos halálának éve, a 17. század szimbólikus határköve az európai történelem
számára; úgy látszik, ez az' időpont jelzi Európa érzelmi életének új fázisát, egy
nemzedék-választó művészet megszületését is: Vivaldi újtípusú, impresszionista
versenyformájának kialakulását, a nagy "preklasszikus" koncert s vele a mo
dern szimfóníkus eszme diadalrajutását az olasz zenében.
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