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AZ ORATÓRIUM A HUSZADIK SZÁZADBAN

Az oratórium mint összefoglaló műforma a XVII. század körül ala
kult ki teljességében. Ekkorra rendeződnek ilyen egységbe a nagyobb
terjedelmű ciklikus felépítésű vokális formák. A szentírásból vagy a
szentek legendáiból merítették tartalmukat, s erkölcsnemesítő, javító
célzattal fejezték ki zenei fomában a sokszor allegórikus cselekményt. A
szakirodalom máig sem tisztázta megnyugtató módon az oratórium kiala
kulásának körülményeit, tény azonban, hogy klasszikus teljességet Han
del és Bach műveiben érte el (bár az újonnan felfedezett Vivaldi kézira
tok között is szerepel néhány remek példája), ekkorra vált el a rövidebb
kantátától és dramatikusabb eperától. A romantika korában aztán is
mét elmozdultak a klasszikusan kiegyensúlyozott formák: Liszt: Szent
Ensébet legendája - amely a huszadik századi művészeknek is példája
volt - cselekményes, egymás mellé rendelt képek láncolata, s inkább
színpadra kívánkozik, mint hangversenyterembe (nem véletlenül kísér
leteztek többször is színrevitelével). A Krisztus című Liszt oratórium pe
dig beteljesíti, színte lezárja ezt a képszerűséget, az önálló zenekari köz
játékok és betétek egész sora segíti előre a cselekményt, a hallgatónak
olyan érzése támad, mintha transzcendens világrendben játszódó hatal
mas drámai víziót élne át. Liszt termékeny példája hamar követőkre ta
lált: a kor nálunk még kellően nem méltatott és ismert nagy francia ze
neszerzöi, César Franck, Saint Saens, Vincent d'Indy és a többiek egyre
másra alkották hatalmas terjedelmű romantikus oratóriumaikat. Ezek
ben a cselekmény központi rugója a szubjektív beleélés, bár nem hal
ványult a műfaj eredeti jelentéstartománya sem: a szentírási alap, amely
továbbgondolkodásra készteti a zeneköltöt és hallgatóit.

A huszadik századi oratórium szegényebb is, gazdagabb is elődei

nél. Talán kevesebb benne a lírai és a drámai is, viszont kifejezőeszközei

gazdagabbak, hiszen az eddigi zenei fejlődés eredményeinek birtokában
van, és vagy azokat éli újra szinte szublimálva, vagy új kifejezési esz
közöket is keres. Ezért nehéz elkülöníteni egymástól századunkban a
kantátát, misét és oratóriumot, sőt vannak esetek, amikor az operaszín
padon is dramatizált oratóriumok kerülnek előadásra. A XVII. századi
műformából az elmélkedő jelleg őrződött meg s a ciklikus vokális forma.
A témaválasztás és a zenei megvalósítás sokkalta gazdagabb: egyre gya
rapszik az úgynevezett világi oratóriumok száma is, melyek nagy törté
nelmi esemény vagy kiemelkedő személyiség ünneplésére készülnek. A
következőkben inkább csak a vallásos ihletésű oratóriumokkal foglal
kozunk bővebben, de a formák jelzett egymásba olvadása miatt ki kell
terjesztenünk vizsgálódásainkat néhány misére és kantátára is.

* * *
Az oratórium-kultusz megújhodása Franciaországban kezdődött még

a múlt század végén. 1894.;.ben megalakult Párizsban a Schola Cantorum
az egyházi zene helyreállítására. Az intézmény megszervezését kezdemé
nyező Charles Bordes már évekkel előbb igyekezett a Saint Gervai,~

templom énekeseinek élén újra feltámasztani a zenei polifónia virág
korát, s nagy Palestrina-kultuszt kezdeményezett. A Scholából hamaro
san zenei főiskola nőtt ki, az École Supérieure de Musique, melynek ve-
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zetője César Franek tanítványa, Vincent d'Indy lett. O és a köréje gyű

Iekező muzsikusok úgy vélték, hogy a zenei formák megújhodása csak
akkor lehet hatásos, ha tartalmuk is megújhodik, igyekeztek hát Pa
lestrina korának vallásos szellemiségét s a barokk kor monumentális hí
tét is beleoltani tanítványaikba. "A művészetben míndenekelőtt legyen
meg a Hit, hit Istenben, hit a művészetben: mert a hit ösztökéli a meg
ismerésre, s e megismerés útján arra, hogy mind magasabbra emelkedjék
a Lét fokain, végső célja felé, ami nem más, mint maga Isten - mon
_otta 1900-ban tanévnyitó beszédében D'Indy. - A művész gyakorolja
a Reményt, mert nem vár semmit a jelentől, tudja, hogy küldetése szol
gální, s műveivel hozzájárulni az utána következő nemzedékek tanításá
hoz és életéhez. A művész lelkét szállja meg a felséges szeretet. A leg
nagyobb. A művész célja hogy szeressen, mert a nagy, az isteni, a könyö-
rületes szeretet egyetlen alapelve minden teremtésnek." .

Ez a figyelmeztető vallomás is ott áll az új korszak élén, mintegy a
barokk hit- és életeszmény új feltámasztását hirdetve és követelve. Azok
a francia művészek, akik ennek a jegyében alkottak, további pályajukon
azért is szereztek szinte barokkos, egyre újabb szólamokat egymásba
játszató, mind magasabbra törekvő rnűveket. Akár Fauré Messe basse
jára (1907), akár d'Indy hatalmas Szent Kristóf legendájá-ra (1920) gon
_olunk, mindkettő ennek a művészi eszménynek megvalósulása. (Kodály
Zoltán művére is lehetett hatása a Schola Cantorum Ielépítésének, cél
kitűzéseinekés elveinek is, könnyen megismerkedhetett működésével pá
rizsi látogatásakor, ahonnan Debussy partitúraival tért vissza. Mínden-"
esetre Kodály nagyszabású egyházzenei és általában zenei programja
sok mindenben hasonlít a franciákéhoz.) Ezekben az alkotásokban a ba
rokk eszmény nem vált el élesen a romantika érzelmi telítettségétől (a
Wagner kultusz akkoriban söpört végig Franciaországon és egész Euró
,án) és a hatalmas hangtorlaszokat is a romantikus eperától kölcsönöz
ték. Ez a fajta megoldás kétségkívül fokozta az oratóríumok külső ha
~ását, de közben valamelyest elhalványodott a szereplők lelki karak
~re.

Hogya zene lelki összetevőinek milyen nagy szerepe van, Debussy
vette észre: ő emelte programmáa romantikával való szakítás követel
ményét. Az impresszió jogát hirdette, s akárcsak kora szimbolikus köl
tői, a romantikusnak érzett cselekményesség helyett inkább a történés
&első rétegeit, a lelki reflexiókat igyekezett minél bővebben dokumen
tálni. Elképzelésére hatással volt például Verlaine, aki az üresnek érzett
retorika helyett a költészetben is az árnyalatok kifejezésének szükséges
ségét hirdette:

Mert csak te kellesz, Arnyalat,
és semmi Szín koldusi ékül,
Ó, fuvola és kürt összebékül
e sima álomszárny alatt ...

(Kosztolányi Dezső fordítása)

"Másfajta drámai stílus lebeg szemem előtt - írta Debussy híres
eperája, a Pelléas és Mélisande komponálása közben (ez a mű szintén [ó
néhány helyen tartalmaz oratórikus elemeket is) -, amelyben a zene ott
kezdődik, ahol a kimondott szó felmondja a szolgálatot, hiszen a zene
éppen a szóval kimondhatatlan dolgok kifejezésére való. ALt szeretném,
hogy a zene itt-ott szinte csak felmerüljön a homályból, máskor megint



visszahúzódjék oda, hogy mindig diszkréten a homályban maradjon ..."
Ennek a törtfényű zenei eszménynek oratórikus megvalósítása a Szent
Sebestyén vértanúsága, melyet D'Annunzio szövegére komponált De
bussy 1911....ben, s még ebben az évben be is mutatták. Az oratórium fej
lődésének egyik legjelentősebb állomása ez a mű, hiszen Debussy példát
mutat benne egyvészt a hagyományok újraalkotására, ahogy az egész
oratóríumon végigvezeti reneszánsz polifón kórusok többszólamúságát,
másrészt viszont a műfaj legmodernebb darabjává avatja mísztíkájával,
szokatlan harmóniakezelésével és a szóló énekek újszerű beiktatásával.
Az oratóriumban egyhelyütt valóságos tánc-orgia kavarog a kísértés
jele képpen : ezzel Debussy igyekezett visszaadni az oratóriumnak azt a
cselekményes jelleget is, amely a nagy barokk mesterek korában jelle
mezte a műfajt, Igaz, az a fajta "cselekJményesség", ami a nagy francia
mester példája volt, bizonyos fokú elvonatkoztatást is kíván, és a konkrét
valóságon túllépve a lelki összetevőket is megmozdítja. S talán ez az
egyetlen, ami a Szent Sebestyén vértanúságában nem "oratórikus".

Éppen a cselekményesség elvetése és a lelki reflexek előtérbe állí
tása a magyarázata, hogy az európai zene és vele az oratórium kultusza
sem abban az irényban haladt, amelyet az impresszionizmus jelölt volna
ki számára. Cocteau, a megújulás egyik legérdekesebb művében, A ka
kas és paprikajancsi címmel kiadott aforizmagyűjteményébenígy ír er
ről: "Az impresszionizmus szép tűzijátékot mutatott be, egy hosszú ün
nepség végén. Nekünk most egy másik ünnephez kell a petárdákat meg
gyújtani. Nemszidunk egy korszakot, csak örülünk, hogy nem tartozunk
oda ... Az impresszionizmus Wagner utóhatása ... A vihar utolsó mo
rajlása ... Az impresszionista iskola a fényt a nappal, a ritmust a jó
hangzással helyettesíti... Debussy párás levegőjében nem lehet úgy el
tévedni, mint Wagner ködében, de azért az is árt az ember egészségé
nek." Az impresszionista zene elsősorban az ember lelki jelenségeit és a
lélek legrejtettebb folyamatait akarta kifejezni. Közben azonban meg
feledkezett a valóságról, az életről, annak drámai tartalmáról, amely az
oratóriumnak is kulcsfontosságú pontja. Ezért is nevezte Cocteau "elra
gadó romoknak" az impresszionizmus zenei alkotásait, amelyek közül
hirtelen kimagaslott Sztravinszkij, aki nemcsak a hatalmas orosz sztyep
pék emlékét hozta meglepetésként a kor zenéj ébe, hanem a valóság tisz
teletét és drámai szemléletét is. Első nagy korszakának híres művei, de
kivált a Sacre du Printemps az egész európai zene arculatát átformálta.
A teljes élet jogát hirdeti ez az alkotás hatalmas tablóival. melyekben
Cocteau még a távol kis tanyák zaját és az állatok lihegését is hallani
véli, miközben a cselekmény mélyén visszazeng a századok üzenete is.
A valóság és a hagyomány színtézísét hirdette Sztravinszkij, s ezt való
sította meg kivételes remekében. az Oedipus rexben, amely a zenei új
klasszicizmusnak is egyik kiemelkedő dokumentuma. Az új klasszicizmus
az első világháborúból fel eszmélő Európa szellemi reflexe volt, bár je
lentkezésére Apollinaire már 1917-ben felfigyelt L'Esprit Nou-oeini et les
.poeres című tanulmányában. "A most jelentkező új szellern - mondotta
Apollinaire - mindenekelőtt azt állítja magáról, hogy szoIíd, józan észt
örökölt a' klasszikusoktól. bátor kritikai szellemet, egységes nézőpontot

a vílágegyetemről és az emberi lélekről, továbbá olyan kötelességtuda
tot, mely lecsupaszítja az érzelmeket, és korlátozza vagy magába fojtja
megnyilvánulásukat . .. Felkutatni az igazságot, megkeresni az igazságot
az etnikum területén csakúgy, mint például a képzelet síkján: íme eb
ben van az új szellem legfontosabb jellemvonása." A világháború után



pedig még határozottabb karakterrel bontakozott ki az újklasszicizmus
rendező, egységbe foglaló igénye: "Elrendezni a dolgokat, biztositani az
értelemnek az őt megillető helyet az emberiség koncertjében, nem zár
kózni az érzelmek világába saz értékeket átfogó szempontok alá ren
delni: ez ma a közös európai gond". (Ramon Fernandez) Ez az összefog
laló igény mutatkozik meg az Oedipus rex latínnyelvűségében. Az ora
tórium szövegét egyébként Cocteau írta és Jean Daniélou fordította la
tinra.

Az Oedipus rexben Handel hagyományaihoz tért vissza Sztravinsz
kij, amikor elsősorban a drámát akarta kifejezni. Már a bevezető kórus
hatalmas tömbje visszaidézi a barokk hagyományokat, s csak fokozza
-ezt a hatást a megformálás: a szótagoló latin deklamáció, melyet csak
itt-ott szakít meg az anyanyelven elmondható narrátor-szöveg, Afe1
építés drámai tökéletessége és az örök emberi problémák megragadása
pedig méltán tették világszerte népszerűvé ezt az alkotást. (Az Oedipus
rex hagyományát viszi tovább, fejleszti zeneileg is, érzelmileg is elmé-
lyültebb fokra az 1930-ban "Isten dicsőségére" komponált Zsoítdrszim>

.f6nia, mely elnevezésében szimfónia, valójában azonban oratórikus mű.

Sztravinszkij arra törekedett ebben, hogy minél hívebben fejezhesse ki
a zsoltáros szavait, ezért tért vissza már maga mögött hagyott stílusához,
.a neoprimitív hangzásképhez. s ugyanakkor mesteri harmóniába olvasz
totta ezzel a polifón ihletést is. 1948-ban aztán az egész világon feltűnést

keltő bemutatón győződhetett meg mindenki, hogy Sztravinszkij még
mindig új lehetőségeit látja az oratórikus műformának: ekkor mutatta
be Ernest Ansermet az ötrészes Misét, amely a gregorián ihletést is visz
szazengeti, tehát tulajdonképpen az oratórium ősforrásához vezet víssza.)

* * *

Az újklasszicizmus programja azért is lehetett olyan hatékony, mert
nem kisebb költők és művészek segítették megvalósítását, mint Valéry,
Andre Gide, Max Jacob és Paul Claudel. Claudelt aligha lehet neoklasz
szikusnak nevezni, mint szövegíró azonban az újklasszicizmus legnagy
szerűbb remekeit segítette világra, Honegger oratóríumaít,

Arthur Honegger mintája nem elsősorban a barokk. oratórium volt,
hanem míndenektelett Mozart. "Mindig arról beszélek - írja Mozart
ról - hogy a zenében jelen van a csoda. Ezen azt értem, ami a zenei mű
alkotásban megmagyarázhatatlan. Miért tartjuk zseniálisnak a hangok
nak ezt a sorát, és miért nem vesszük. észre egyáltalán amazt? Am, ha
Wolfgang Amadeus Mozart nevét halljuk, lelki szemeink előtt a csoda
szerűnek a másik oldala jelenik meg, és ez nyugtalanná tesz, ha meg
van bennünk a gyengédségnek és az érzékenységnek csak a legkisebb

.szíkrája is. Egy fiatal ember néhány rövid év alatt olyan életművet al
kotott, amely nevét az egész gondolkodó emberiség számára egyenlővé

tette a zenével. Az olyan jelenség, mint ő, tud igazán kárpótlást nyújtani
a világ rengeteg ostobaságáért és gonoszságáért. Mennyire adósai va~

gyunk, mennyire kell őt szeretnünk, csodálnunk és tisztelnünk, mennyi
hálával tartozunk neki! A nagy jótevők egyike. Kevesen vannak ..."

Ez a néhány sor is jelzi, hogy Honegger számára az újklasszicítás
nem egyszerűen menekülést jelentett, az önmagában meghasonlott vi
lágból való kilépés útját, hanem sokkalta többet. Azt a klasszicizmust
akarta megvalósítaní, amelyik segít egyensúlyt teremteni és eszménye
ket ad. Ennek bizonysága első hatalmas oratóriuma, a. Dávid király,



amelynek terve rögtön az első világháború befejezése után vetődött fer
benne. ,,1921. elején levelet kaptam René Moraxtól, aki testvérével
Jeannal együtt a Theiitre du Jorat alapította Mésieres faluban, 12 kilo
méterre Lausanne fölött. Minden két évben előadássorozatot rendeztek.
Morax arra kért, hogy zenét írjak a Dávid királyhoz., amit az év máju
sában akartak bemutatni. Anélkül, hogy felmértem volna a rám bízott
munka fontosságát, örömmel elvállaltam, mivel ez a téma nagyszerűen

megfelelt az olyan bíblíásnak, mint én vagyok. Legszebb emlékeim kö
zöttőrzöm az előadásokat és főleg a munka előkészületeit." Két évvel
később dolgozta át a Dávid királyt oratóriummá s ekkor állította bele a,
prózai szereplőt, narrátort, akinek szerepeltetésével forradalmlan újra
alakította az oratórium formai hagyományait. A Dávid király egymásba
itvöződő stílusrétegei is a hagyomány újraértelmezésének jelei. A barokk
pompájú kórusokkal jól megférnek a lirizáló szólók és együttesek s az
epikus zenekari közjátékok. Mindezt keményen fogja össze a választott
forma fegyelme, amelyben éles körvonalakkal válik el egymástól a lé
nyeges és lényegtelenebb. Honegger a tömegeket akarta mozgósítani, te-
hát az oratórium preklasszikus eszményét akarta ismét visszaállítani. "A
kétféle iközönséghez akartam szólni - írja -: a szakmabeliekhez és a tö
megekhez. Bizonyos pillanatokban úgy éreztem, elértem célomat : pél
dául, amikor Dávid király Hallelújáit a J orat-i parasztoktól hallottam
énekelni." Jóval később visszaemlékezve a Dávid királyra, a zeneszerző

sok részét feleslegesnek és unalmasnak érezte. A Johanna a máglyán
magaslatáról visszatekintve, lehet, hogy így van. Kétségtelen tény azon
ban, hogy a Dávid királlyal indult meg Honegger az oratórium újrate
remtésének útján.

A klasszikus hármas egység újrafogalmazásának gondolata is foglal
koztatta Paul Claudeit a Johanna a máglyán című mű írásakor. Azt sze
rette volna, "hogy a színpad egybefogja a darab összes elemeit és va-
lamennyiüket megfelelően juttassa szóhoz". Claudel "jelenetről jele
netre" megbeszélte a művet Honeggerrel és sokhelyütt utasításaihan már
előre megjelölte, milyen zenei eszközökkel lehet elmélyiteni a cselek
mény amúgy is rendkívüli expresszivitását. A Johanna a máglyán-ban
mindkettőjüket a történés egysége ragadta meg legjobban (ez is a hár
mas egység megvalósulásának korszerű formája). "A haldoklók előtt
- írja Claudel - utolsó órájukban végigvonul életük minden eseménye;
s a közeli befejezés végleges értelmet ad azoknak. Abban a pillanatban,
amely az egyik látóhatártól a másikig, a végtől a kezdetekig hatol, min
den azonnal magyarázatot nyer." Egy ilyen pillanatot választott ki Clau
del és így ábrázolja Johanna győzelmes szenvedését és kínhalálát, amely
azonban voltaképpen a szeretet apotheozisa. A szokatlan helyzet, élet és'
halál egymásbajátszása, a középkor felelevenítése és az irracionális elemek
bevonása a cselekménybe, a zeneszerzőnek lehetőséget adott, hogy az
oratórium hagyományos zenei eszközeit tovább bővitse: a Johanna a

"máglyán-ban igen nagy szerep juta groteszk zenei elemeknek is, ame
lyek olykor motiválják, máskor meg is határozzák az emberi jellemeket
es eseményeket. A mondanivaló mínél teljesebb kibontására Honegger
a zenei hagyományt is felhasználja: a hatalmas barokk kartételek emléke
éppúgy felsejlik a műben, mint a polifónia ihletése, vagy akár az ímpresz
szionizmus fénytörése. Egyhelyütt a népdal is felcsendül, Honegger klasz
szicizmusa számára azonban ez nem ugyanazt a felszabadító hatást jelen
tette, mint Bartóknak és Kodálynak. Változatosan alkalmazott zenei meg
oldása mögött rendkívül sok arcú tartalom rejlik. A mű egyik alapvető>,



zétege kétségkívül az egyéniség és a közösség viszonyának kifejtése (Kár
1;yajáték tétel), amely a második világháborúba forduló Európában na
gyon is aktuális gondolat volt. A MÍv hős, majd a mű végpontjában a
szeretet eszményének újólagos hangsúlyozása arra enged következtetni,
hogy Honegger remélte a megbékélést, és épp a múlt groteszkségének
felrajzolásával szerette volna ennek szükségszerűségét bebizonyítani.
Majd három esztendővel a Johanna a máglyán keletkezése után a Clau
dellel közösen komponált Danse des Morts-ban jut el addig a pontig,
hogy felismerje a humanizmus tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát.
A Danse des Morts (1938-39.) külső inspírációit Holbein haláltánc ké
peiből merítette Claudel, a szövegkönyv terjedelmes bibliai idézetei, ki
-áltásai és zokogásai mögött pedig ott lüktet az akkor, 1938..;ban a háború
felé menetelő Európa félelmetes látomása. A zenekar, énekkar, a szólók
újszerű hangkombinációi, szokatlan effektusai jelzik, hogy a zenei új
klasszicizmusnak sem sikerült maradéktalanul beteljesítenie programját:
a világon változatlanul nem a rend ésa tiszta emberség uralkodik.
Ugyanaz a cantus firmus, amely a Johanna a máglyán-han a szabadsá
gof és az igaz hit védelmét jelentette, itt a haláltánc motívum alapjává
válik és önmaga ellentétébe fordul ...

A megbékélés zenei megvalósításáig és kifejezéséig csak jóval később

jut el Honegger, élete utolsó művében, a Karácsonyi kantátában, melyet
1953. decemberében mutattak be. "A Selzachi Passió első része, - írja
Honegger -, úgy, ahogyan azt Von Arx költő megalkotta, Krisztus szü
letésével végződött. A műnek ez az 1940-ben majdnem befejezett része
lett az alapja a Karácsonyi kantátámnak, természetesen a fokozatosan

'végrehajtott nélkülözhetetlen [avítgatással", A passió tervezett többi
részét már nem tudta megírni, de ami elkészült: a Karácsonyi kantáta,
a hit és bizalom csodálatos tisztaságú, gyermekien egyszerű megszólal
.tatása, amely egyszerre fejezi az emberiség könyörgő alázatát a Dl! Pro
fundisban és újjongó örömét, melyet a gyermekhang és fúvósok fortis
simói zengetnek tovább. Ennél magasabbra már aligha vezethet út. Erre
a zenére érvényesek Cocteau Honeggert búcsúztató beszédének szavai:
"A zene nem e világból való. Birodalma határtalan." A honeggeri ora
tóriumtípus nem magában álló jelenség. Szerte Európában történnek
hasonló kísérletek, bár sem népszerűségben, sem kivitelezésben nem éri
el egyik sem a Johanna a máglyán tökéletességét. Mégis fájó hiányát
érezzük, hogy nálunk alig ismerik a kiváló svájci zeneszerző Frank Mar
tin Golgota és Le mystere de la Nativité című oratóriumait - róla egyéb
ként alig van hozzáférhető szakirodalom is! Az olasz új klasszicizmus ki
emelkedő képviselője Gian Francesco Malipiero, aki az elmúlt évben volt
nyolcvanöt esztendős, szintén neves oratórium-szerzö. Assisi Szent Fe
renc című művét úgy emlegetik, mint a század egyik jelentős alkotását.
Az új klasszikusok közé lehet sorolni az angol Benjamin Brittent is, bár
az ő művészete sokkal gazdagabb és sokkal szélesebb ívelésű, semhogy

-egyetlen stíluskategóriába tartoznék. Háborús requiemje tette nevét a
mai oratóriumirodalom kiemelkedő alakjává, holott előbb is születtek
jelentős oratórikus alkotásai: a Karácsonyi énekes játékok, az Abrahám
és Izsák (1952) és a Szent Péter és Szent Miklós kantáták.

* * *

Az oratórium fejlődésének másik ága az expresszionizmusból sar
jadzik és a fenomenológia "lényeg" kategóriáját igyekszik megvalósítani.
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Túl az ányagszerűségen, az esetlegesnek érzett jelenségek fölött az ál
landóság kifejezésére törekszik, zenei eszközeit is ennek érdekében vá
logatja, illetve csak ezeket a rétegeit veszi figyelembe a zenei hagyo-
mánynak. A dodekafónia megvalösítóí ebben joggal érezhetik magukat a
kései Liszt követőinek. Hitvallásukat és alkotóelemeiket Thomas Mann
Doktor Faustusa ábrázolja a legteljesebben. Adrian Leoerkiihm. (akiben
bizonyos vonatkozásokban Arnold Schönbergre ismerhetünk) és az ördög
párbeszédéből kiviláglik, hogy a zenei anyagnak át kell hágnia öntörvé
nyeit, újszerű tömörödési formákat kell keresnie, hogy újra alkalmas'
lehessen a lényeg kifejezésére. "A zenei anyag történeti mozgatása a zárt
rnű ellen fordul. Összezsugorodik, nem akar kiterjeszkedni, az időben;

mely a zenei Mű tere, és üresen hagyja azt. Nem tehetetlenségből, nem
a> formaalkotásra való képtelenségből. hanem a sűrítés kérlelhetetlen
imperatívuszára, amely a fölöslegest tiltja, a frázist tagadja, a cífrázatot;
szétzúzza, fordul az időbeli ellen, a Mű életformája ellen. Ma már csak
a szenvedésnek nem fiktív, nem játékos, torzítatlan és dicsőség nélküli
kifejezése megengedett."

Az ördöggel kötött egyezsége arra kényszeríti Adrian Leverkühnt,
hogy minden idegszálával a nagy mű megalkotására törjön, s közben nem
vehet tudomást az emberi világról, nem szeretheti az embereket. Ez ker
geti végső válságba s ezért határozza el az egzisztencialista kényszerrel
meghasonulva, hogy visszaveszi a "nagy művet", a Kilencedik szimfó-·
niát. Ez voltaképp szeriális kompozíció, egyetlen hangsor változataiból
épül fel, s felépítésében oratórikus vonásokat is megfigyelhetürrk, amint
a "legmélyebb" vigasztalanságból mégis csak kicsírázik a remény. Ez a,
reménytelenségen túli remény lenne a "kétségbeesés transzcendenciája,
nem ellene elkövetett árulás, hanem az a csoda, amely túlmegy a hiten".

Schönberg - akinek a huszadik századi zene fejlődésében egészen
kivételes hatása volt és van ma is - már első oratórikus alkotásaiban
megcáfolta az "ördöggel kötött egyezség" természetesen irodalmi, de vi
lágnézetileg is érthető párhuzamát, hiszen a Jakobsleiter már a húszas
évek elején a humanista elv zenei kivetülése. Ez az öt évig készült és
mégis befejezetlenül maradt remekmű szintén jól példázza az oratórium
formateremtő jelentőségét: benne kísérletezí ki Schönberg a dodekafó
niát. Bioliaí tárgyú operájában - amelyik szintén gyakran hangzik fel
oratórikus előadásban - a Mózes és Aronban pedig ugyanazzal a nyitott
kérdéssel küzd, mint Honegger a Johanna a máglyán-ban: szeretné meg
oldani a vezetők és vezetettek problematikáját és kifejti az egyén és kö
zősség egymásra hatásának gondolatát. Hogy a dodekafónia mennyire
nem "ördögi kör" abban az értelemben, ahogy Thomas Mann vélte, arra
mi sem jellemzőbb, mint a háború utáni esztendők egyik legmegrendi
több vokális műve, az Egy varsói menekűlt, amely a háború alatt ár
tatlanul halálba kényszerített emberek felemelkedésének hitvallása, majd
a 130. zsoltár és tervezett, csak első vázlataiban elkészült Modern zsol
tárainak sorozata, melyekben ugyancsak a háború után eszmélő emberi
ség bizalmát és reményét fejezi ki.

A zenei expresszionizmus igy maga törte át önnön korlátait, hiszen'
egy olyan alkotórnódszert, amely a világból való menekülés hídja volt,
az egész emberiség hangjának kifejezőeszközévéformált. Mi sem jellem
zőbb erre, mint Webern utolsó nagy művei, a Das Augenlicht, majd az
I. és II. kantáta, melyekben az expresszivitást még teljesebbé teszi és el
mélyíti a misztikus ihletés. Erre vonatkozóan írta Webern Hermann
Scherchennek, a híres karmesternek, aki magára vállalta a Das Augen-,



licht bemutatásának gondjait: "Nem arról van-e szó, hogy életrekeltsük
azt, amit Bach maga varázsolt álomba ennek az absztrakt ábrázolásmód
nak a rejtekében?" S ha a bachi oratórium-eszménytőlelég messze es
nek is a dodekafónia oratóríkus kornpozícióí, a szándék mégis hasonló:
nagy eszményeket egyszerűbb nyelven a kollektívum elé tárni - az
oratóriumnak ez a hivatása érintetlen maradt a századokon át.

* * *

Ha a huszadik századi hazai zenei életet vizsgáljuk, ebben a bonyo
lult folyamatban az oratórium műfaját, mindenekelőtt a magyar zenei
fejlődés szociális igényét érezhetjük meghatározónak. Attól a pillanattól,
hogy Ady és a Nyugat hadat üzent az üres, felszínes magyarkodásnak,
alapvetően változtak meg a szellemi erőviszonyok, s erőteljes dinamikus
folyamat indult meg a művészetben, melyegyfelől romlatlan ősforráso

kig akart visszaásni, másfelől az avantgard legjobb eredményeit akarta
beleolvasztani a magyar művészetí fejlődés áramkörébe. Ez a két törek
vés egyesül majdnem tökéletes harmóniába A kékszakáll'Ú herceg vára
című Bartók operában, amely azonban felépítésével és formai megoldá
saival a huszadik századi magyar oratóriumnak is kiinduló pontja. Ko-.
dály az opera bemutatóját követő kritikájában a Nyugatban épp ezt a
két jellegzetességet emelte ki, amikor párhuzamba állította a mű nyelvi
leleményeit, s azt a módot, ahogy Bartók újrateremtette a magyar szín
padi beszédet, s vele együtt a zene "konstruktív erejét", amely szimfó
niává is formálja az alkotást. "Bartók - írta Molnár Antal ugyancsak
1918-ban - ... nemcsak hogy az eddigi zene eszközeinek teljes leszű

rődésével állt elő, de ezen felül egy egészen új lelki világot teremt, mely
nek alapja az új korszakot megnyitó alkotóképesség. Ö nem túloz, esz
közei egyszerűek és természetesek, mert nem az eddigi zenélés tovább
csavarasát végzi, hanem annak tetőpontján irányt változtatván: új ví-

• lágok vizein, frissen, szabadon hirdeti a maga sajátos igéit, Teljesen el
hagyva a romantikát, nem ismeri annak szentimentalizrnusát, öncélos
színhatásait, inkább a száz év előtti klasszicizmusra emlékeztet, papos
komolyságával, puritán építkezésével. Az ultraromantika rettenetes túl
zsúfoltsága elől a népzenék ózonos világába tér erőt meríteni, innen
meggyőző naturális hangja, és az ősi lényeget adó gesztusai. Egy lelki
embertípus exponense Bartók, mely ismét a megértést és szeretetet, egy
szerűséget és igazságot hirdeti. Jobb idők elöljáró bajnoka, aki hitet
kelt Európa jövőjében és erkölcsi megújhodásában ..." Ez az etikai-sze
ciális eszmény emeli majd még magasabbra a Ca~ttata profana feladat
vállalását, mellyel Bartók az egész művelt Európának példát mutatott.

Az oratórium hagyományainak feltárását és a korszerű mondaniva
lót (amely a kortársnak szól nyiltan, világosan, mint annak idején Han
del oratóriumai) Kodály Zoltán hozta végső szintézisbe a Psalnw,s Hun
garicusban, a Budavári Te Deumban, majd a Missa brevisben. A Psal
mus Hungaricus hagyománymentő zeneiségét és erkölcsi emelkedettségét
Tóth Aladár méltatta részletesen a Nyugathan. "Kodály összefoglaló,
kultúrákat magába ölelő költészete szinte csodával határas - írja -,
egészen egyedülálló jelenség a mai széthulló, útját vesztett Európában.
Ezzel a költészettel a magyar nemzet a népek élére állt, hisz ő az. egyet
len, mely a nagy világvajúdásban, a legküzdelmesebb forradalmi idők

ben horgonyt vetett saját szellemi kultúrájának kikötőjében" A Buda
vári Te Deumban és a Missa brevisben még inkább kíteljesiti a hagyo-
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mányok és a modernség szintézisét: a három mű egymás mellett nem
csak a huszadik századi oratórium legszebb példája, hanem az azóta
kezdeményezett új törekvések nyítanya is: legmagasabbfokú harmóniába
foglalása a klasszikus és néphagyománynak az új zene eredményeível.

A hazai oratóríumkultusznak egyébként a kiemelkedő remekek mel
lett vannak nagy gonddal megírt, szintén világszerte elismerést és meg
becsülést keltett más darabjai is. Kodály és Bartók mellett inkább a neo
klasszicizmus és neoromantika ihletésében írta Dohnányi Ernő népszerű

műveit, melyekről nem alkothatunk ma már teljes képet, mert hang
versenyeink műsorából teljesen hiányoznak. A Szegedi Mise és a Ruralia
Hungarica a harmincas években nagy feltűnést keltett, s a közönség kö
rében fokozta az új magyar zene iránt való fogékonyságot. Tudomásunk
szerint 1953....ban Dohnányi Stabat Matert is komponált az Egyesült Al-.
Iamokban. - Bartók és Kodály követői, az új magyar zeneszerzők inkább
a világi oratórium rnűfaját művelik, emlékezetes alkotás volt az utóbbi
időben Sugár Rezső Hunyadiról szóló Hősi éneke s közismert ugyanen
nek a témanak .vallásos változata Tamás Alajos feldolgozásában (Nán
dorfe hérvár).

* * *

Az oratórium a Iegújabb zenei törekvéseknek is kedvelt, szívesea
alkalmazott műformája maradt. A hatalmas anyagnak csak kis töredéke,
jU'fuat el hozzánk, ám ebből is érdemes felfigyelni az avantgard zenei.
törekvések fiatal lengyel képviselőjére, Krysztof Pendereckire. 1933-ban
született, s ma már a világ egyik legismertebb és legmegbecsültebb kom
penistája. Fokról fokra hódította meg a maga számára az oratórium mű

faját, s közben egészen egyéni kifejezőeszközeket talált mondanivalója
minél hatásosabb tolmácsolására. 1958-ban komponálta Dávid zsoltára
círnű kórusművét, s ebben már biztosan kezeli az emberi hangot. .A ze
nekari hangzást szinte a végletekig tágította 1960-ban a I-li1'Oshima című

szirnfonikus darabjában, amely alighanem az utóbbi évtized leghatáso
sabb és legíélelmetesebb. zenekari műve. Bevezetésében hatalmas zene
kari tabló. tárul elénk, a békében elterülő nagyváros, csak a hegedűk

egyre fokozódó iszonyatos glíssandói jelzik, hogy közeledik a pusztulás.
Penderecki nem romantikus alkat, teljesen kikapcsolja a félelmetes hang
hatásokat, a vonósok le- és felhaladó mozgásában érzékelteti a rettegés
pillanatát. amikor az atombomba lecsapódik és az élet helyén kivirágzik
a halál.

Az emberi hanggal majd még egy kísérletet tesz Stabat Materében
(1963), s még ebben az évben felkérik, hogy a rnűnsteri dóm fennállá
sának hétszáz éves évfordulójára komponáljon passiót. így születík meg
a Lukács passió, melynek bemutatójára 1966. március 30-án kerűlt sor,
s úgy emlegetik - (nálunk egyelőre csak remek lemezfelvétele ismert) 
mint a század kiemelkedő alkotását. Pendereoki beteljesiti ebben a ba
rokk hagyományt, amikor visszatér a bachi passió formai megoldásai
hoz, a hatalmas tablószerű kórustételeket szembeállítja a szólókkal, ezek
a cselekmény epikus mozgatói. A gregorián ihletése is felcsendül a mű

ben, s a szerzö az avantgard törekvéseket is igyekszik "némileg klasszi
cízálva" felhasználni, hogy annál teljesebben és hitelesebben. fejezhesse
ki a ma emberének istenélményét és a szenvedéstörténetről vallott fel
fogását. A varsói bemutató után sokan vélték úgy, hogy Penderecki ez
zel a művével újjáteremtette a második világháború megroncsolta em-
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beri erkölcsi eszményeket, s nem kétséges, hogy hagyomány és az avant
gard szintézisével a kifejezésnek és a zenei formának is új lehetőségeit

nyitotta meg.
Az avantgard persze nem általános érvényű stílustörekvés. Pablo

Casals például inkább a barokk és klasszicizmus feltámasztásától reméli
az emberi világ megjavulását. Jászol című hatalmas oratőriurnát is en
nek az ihletkörnek jegyében írta, s az emberiség békevágyának szimbó
Iumaként vezényli a világ valamennyi országában (Budapesten 1964-ben).
Casals lángoló lelkesedéssel és hittel hirdeti a természet szépségét, és azt
vallja, hogy a zeneszerző és a zene legszebb feladata, hogy ezekre rá
döbbentse az embert, és új világot tárjon fel számára, amelynek vezérlő

elve a szeretet: "Oly sok a csodálni, szeretni való dolog! Az ég, a tenger,
a fák, a virágok! Minő csoda lehet egyetlen fa is! Milyen fantasztikus,
csodálatos a világ! Milyen változatos! Változatosság - ez a természet
törvénye. Senki sem tudja kétszer pontosan egyformán ugyanazt a mű

vet eljátszani -, minden hangjeggyel másik világot fedez fel."
A jászol jelkép: a világot átölelő és ma-gába foglaló szeretet szim

bóluma. Az a műfaj, amely a megváltozott életben ennek hirdetését vál
lalja és valósítja meg, még új csodákra, új zenei eredményekre képes ...

JEGYZET HELYETT: Aki a huszadik századi zene fejlődésének leg
fontosabb állomásaival akar megismerkedni, mindenekelőtt Kókai-Fá
bián Századunk zenéje című könyvéből nyerhet képet. A zenei irányza
tok kérdését a Gondolat kiadónál megjelenő Kis zenei könyvtár egyes
kötetei és az "izmusok" sorozat világítja meg. Tanulmányunkban fel
használtuk Zoltai Dénes Zeneesztétikai fejtegetéseit, melyek a Muzsi
kában jelentek meg. Az egyes alkotókra vonatkozó bibliográfiában
ugyancsak Kókai-Fábián idézett könyve és Fábián Imre A huszadik szá
zad zenéje című írása igazit el.

•
a szorongatott király imája

uram
kagylókon vonal a vér
ne engedd hogyalábfejembe
szárnyakat nézzen a hold

esővel szájukban döglenek a fák
ég a fehérség ég --

a legkevesebb:
fognod a markomat
amikor elengedted régen
s a szél átmegy aszeleken

nézd:
mégis elmoshatatlan a nyomtalanság
pedig madár sem lépett még
a vizekre

Keszthelyi Rezst§
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