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MIT MOND AZ EROICA-SZIMFÓNIA?

Beethoven halálának 150. évfordulójára
Ha valahol ezt a címet olvasom: "Mit mond az Erolca-szimfónia", gúnyosan

elmosolyodom. Mert 1804 óta, amikor Beethoven ezt a remekét befejezte, már
minden elmondhatónak véltet megírtak róla. A 'Hősi Szimfónia irodalma egybe
foglaltan szárnos testes kötetre rúgna. Minden benne van, a vázlatkönyvek ta
núsága, az első bemutatók lefolyása, a bírálatok, különféle elemzők ilyen-olyan
magyarázata, a nagy alkotás kihatása más művészetekre, szerepe a mester éle
tében, munkásságában, zenetörténeti kisugárzása, utódok vélekedése róla és át
vétele belőle, stb. Azt is tudja mínden zenebarát. mily kivételesen nagyszabású
ez a zenekari költemény a maga idején, s hogy szerzője sem ismételt meg ha
sonló tettet a késői IX-ig. Az is jól tudott, hogy akorbeli modorhoz közel álló
ll. szimfónia után ez az újdonság óriási meglepetést keltett, merőben megújult
stílusra ébresztett. Nem kevésbé sokszorosan leszögezett adalék, mennyíre ké
nyes föladat az Ereica előadása, milv fontos erőpróba zenekarnak és karmes
ternek. Ha ezek után mégis vállalkozem a fölöslegesnek látszó perfölvételre,
az eddigi magyarázatok revizlójára, annak csakis szokatlan, leülönös és döntő

oka lehet. A lehető legegyszerűbben szólva: az eddigi elterjedt nézetekbe hiba
csúszott. Bizonyára a múlt századi programzene hatására, a legjobb szándékok
ellenére.

Itt persze megjegyzendő, hogy a remekmű, benső erejénél fogva, helyes irány
ban fejti ki hatását azokra is, akik helytelenül tolmácsolják a mondandóját.
Mert az két különböző dolog, valamit helyesen átérezni, és erről az érzésről az
tán hibásan beszámolni. A muzsika jelentése és annak irodalmi megfogalmazása
között számos híd vezet, de nem rnindegyik hidalja át a félreértések útvesztőit,

Nagyon kedveltek az oldalt elkerülő viaduktok. pompázatosan virágzó rétek fö
lött. Legfőként pedig el szokás kerülni a vallomást, hogy a híd egészen más
féle tartományba vezet, zene és irodalom között nincsen semmiféle azonosság.
Magyarán: a zene tartalmának nincsen maradék nélküli egyenlege szavakban!
Annyi mindenképpen elmondható, hogy jelen esetben jobbára hősi hangvétel
(heroikus tónus) uralkodik az alkotáson. De ennél többet csak nagyon óvatosan és
számos fönntartással lehet elmondani róla. Igaz ugyan, hogy az első tételben túl
nyomó az erőteljes, férfias, helyenként erőszakos vonás, a második darab pedig, a
Gyászinduló simán beilleszthető a hősi élet kclléktárába. De már a következő té
telhez. a Scherzóhoz, csak igen erőltetetten lehet kapcsolatot lelni a heroizmussal.
Végül a záró darab (finálé) csaknem egészen kivonja magát az "Eroica" eimben
megszabott hangulati körzet alól; pompás mulatság, némi katonás jókedvvel, befe
jezése előtt csendes visszautalással a Gvászindulóra, hogyannál ujjongóbb lehessen
a kíhangzása, Legelső kötelességünk tehát bejelenteni, hogy a Hósi Szimfónia címe
tulajdonképpen az első két tételre [ellemző, a további lefolyása pedig olybá vehető,

mínt elért hegycsúcsról a levezető ösvény, hatalma" feszültség után a kiegyenlítés.
Beethoven ugyanis nem alkot prograrnzenét, az ű műve klasszikus szlmí'ónía. a
szokásos négy tétellel ; mlndegyík tételben van tematikus vonatkozás a homlok
tétel fő gondolatára, és éppen ezáltal válik jogossá .a "Hősi" epitheton mindvégig
az egész ópuszon, A klasszikus alkotásmódra nézve ugyanis azt jelenti ez a kö
rülmény, hogy a többi tétel is a kezdetinek, legfőbbiknek kisugárzasa. A hiba
pedig ott esett a magyarázatoknál. hLgy míndenképp hősi tónusra akartak akadni
a humoros III. és a szabad-variációs IV. tételben, holott ezek nem adnak alkalmat
iiyen Ieleményre,
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Hogy is mondják? Miután a hős bemutatta jellemét (vagyarcképét) az első

tételben, ünnepélyesen eltemetik a másodikban, s aztán ... ? Itt kénytelen vagyok
gúnyolódni, Elemzői szerint ugyanis a hősi halál után héroszunk a harmadik tétel
ben jókedvűen elszórakozik - a közeprész még vadászatról is beszámol -, leg
végül pedig kiélvezi a hősiességgel kivívott boldogságot, amiről a finálé dalol.
Ami a jellemrajzot ílletí, ott megtévesztő lehetett a kéziratos vezérkönyvön lévő

fölirat: "BONAPARTE". Beethovenre nagy hatást gyakorolt a későbbi császár
személyisége; eleinte úgy tervezte, hogy művét Franciaország első konzuljának
fogja ajánlani. Innen a fölírat. Am az első szólamkiadáson már csupán ennyi
maradt az eredeti szándékból : "Komponálva egy nagy ember emlékürinepélyére"
(composta per festeggiare il sovvenire di un grand' uomo). De minden egyébtől

eltekintve: azokban az időkben még nem készítettek zenei portrékat. mint maid
a romantikus programzenészek (Berlioz: "Lear-nyitány", Liszt: "Haml.et" stb.).
Legábrázolöbb művére, a Pasztorális szirnfóniára, ezt írta a mester : "Inkább érzés,
mint festés". Ez pedig éppúgy érvényes a többi alkotásra nézve is. Hát akkor
honnan meríthette a meglehetősen részletező hősi karaktert az Eroicához? Így szól
főkérdésünk ebben a perben.

íme a válasz:

Beethoven kivétel nélkül minden hangszeres alkotásában lírikus: önmagáról
vall. Efféle műveiben csak e'vétve találunk egyértelműen elbeszélő vagy drámai
vonatkozású elemet. A Pastorale madártríója, a Leonóra-nyitányok távoli trom
bitaszava. a "Lebewohl" zongoraszonáta s.Ilizált kürtkettőse külvilágí jelenség. Ha
sonló epikus vagy dramatikus vonatkozás alig akad a Hősi szimfóniában. A Gyász
induló megdicsőítő közeprészben a hangsúlyozott menetelés és a hangos tisztelet
adás: ilyen beszédes idézet. Lehet a Scherzo közeprészéből - mint jeleztem 
vadászkedvre következtetni, a három kürt víg felszólttásából. Egyéb nem lírai elem
aligha volna kimutatható e remekműben. Vannak ugyan magyarázók, akik abból
a körülményből, hogy Beethoven a IV. tétel szabad-variációs ábrándjához témá
nak a "Prometheusz teremtményei" c. balettjéből idéz - előbb humorosan a vá
rakozáskeltő basszust, majd magát a csinos kontratáncot -, arra követ keztet nek,
hogy mcsterünk itt a tűzhozó titán eszméjével óhajtotta megtisztelni a szimfónta
hősét. Azonban prometheuszi vonásra hiába próbálnánk hajtóvadászatut rendezni
a zárótételben ; ott olyasminek nyoma sincs. Marad tehát a tiszta önvallornás,
Amde milyen jogon? Hogyan meríthet a művész képességet a tula idon lelkéből

arra, hogy hősi atmoszférát árasszon? Nem túlságos elbizakodás ez? Egyáltalán
nem. Beethoven teljes joggal mondhatta: ha katonai pályáról ment volna, egyedül
neki sikerülne leverní Napó'eont. Érzésvilága nagyon közel állt a valódi hőses

séghez. Éppenséggel a benső rokonság késztette őt a lIT. szímtón.a meaalkotásara.
Ez a mű: vallomás a heroizmusról. Mégpedig a Beethoven hősiességéről, szembe
szállásáról az élet szörnyű megpróbáltatásaival. így aztán persze nagyon is küz
delmes az I. tétel feldolgozó részében a túlnyomó térség; önmaga vérre menő

válságairól beszél itt a mester, A teljes ópusz pedig beszámoló a hősi életről,

annak örömeit, keserveit, szépségét és veszélyét szöví zenei forrnává. De hogy a
feldolgozó rész holmi csatakép votna "! Mert hát ilyen izmos föltevésre is vetemedik
olyik elemző atléta. Csatakép? Az valóban divatos volt l800 táján, mcsterünk is
elkövetett ilyet ("A Víttoria mellettí ütközet"), de a III. szirnf'óriiában nem fordul
elő. Talán Richard Strauss tévesztette meg a félremagyarázókat az ő ör.étetraizi
"Hősi életv-ének ütközetével (maradiak és újítók között), Persze, ha lehet liábo
rúsdi az önarcképben, miért ne lehetne a Bonaparte-portréban "! Hiszen a nagy
hadvezér pompásan csatázott. Igen ám, de Beethoven nem vezetett hadat - ő

lelki hős volt és ezen építette föl monumentátís szlmfóniáját. Ezért torcan meg
tüstént a kezdeti fanfártéma belépre után a cselló-dallam és ad helyet fájó
sóhajtásnak - és ezért lép föl kétszer is megható gyöngédséggel a könnyes rész
vét témája, ahol a feldolgozó rész már-már betetőzik. Tisztára Beethoven <=Z is,
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az e l l ágvul ó, a nyom ort megértő és enyhítő, val amint a granJiézus al akít j, szer
keszt ő , aki nek a kezén fény és árnyék , erő és lá gyság egyar ánt alkotó elem.

Össze fogla lóa n: mcster ünk a hősiesség m egünneplés ére készítette III. szimf ó
n iái út. Legfő bb ember iess ég a va lód i h ős é , kemény szemben éz és a ves zéllyel ,
seg ítő készség. m éiys éges rés zvét . állandó harc a v égzettel, hal áltu dat. és a tel je
s íte tt ro ngy k öte les ség erk ötcsétő l nyert benső sza ba ds ág, vala m int a szabadság
a d ta kozrnikus derű - enny i ta lán túls ágos tévedés nél kü ! ki olvasható az Ero
icá b ól.

Pl éh-Krísztus . 1I1 oldo t' án Domokos felvétele
Gajdos János (Gesztenéc.l) munkája
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