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Antonio Vivaldi
A második világháború pusztításai után olyan zenére vágyott a világ, mely

ből erőt meríthetett a megújhodáshoz. Ekkor tárult fel Vivaldi addig sejtett ze
néje is, hosszú kutatómunka után. Kiknek köszönhetjük Vivaldi életművének fel
tárását?

Első ízben Bach átirataival kapcsolatban jegyezték fel, hogyeredetijük Vival
di koncertjei közül valók. J. N. Forkel 1802-ben mutatta ki első ízben J. S. Bach kap
csolatát az olasz mester kompozícióival. 1850-ben már az eredetét kutatták ezen kiad
ványoknak (Hílgenfeldt), sőt egy esztendővel később nyomtatásban is hozzáférhetővé

váltak az átiratok. Julius Rühlmann további forrásokra bukkant 1867-ben. Phi
lipp Spitta hatalmas Bach könyvében sokoldalúan világította meg Vivaldi Bach
ra gyakorolt hatását (1837), Paul Waldersee pedig megírta az első Vivaldiról szó
16 dolgozatot (1885).

A századforduló gyakorlati kiadványok terén hozott újat: Nachéz és mások
gazdagon ellátták az eredeti Vivaldi versenyműveket betoldásokkal. Schering
(1902) és Fischer (1924) kiadványai, valamint Altmann műjegyzéke - a mester
életében megjelent művekről (1922) - felhívták a figyelmet a velencei zeneszer
.ző történelmi jelentőségére. Ekkor került sor egy addig ismeretlen gyűjtemény

felfedezésére: Luigi Torri és Alberto Gentili több száz Vivaldi művet talált
1926'-30 körül. A "CoIlezione Mauro Foa e Renzo Giordano" katalógusát Olga
Rudge készítette el (1936). A hatalmas anyagból, mely a torinói Nemzeti Könyv
tár tulajdona, Alfredo Casella válogatott ki néhány művet, majd 1939-ben sor
kerülhetett az első Vivaldi-hét megrendezésére Sienában. A vállalkozás mecénása
Chigí dei Saracini gróf volt.

Salvatori Gallo, Abbado, Rinaldi és mások munkáí után jelent meg Marc
Pincherle alapvető műve, a hangszeres művek tematikus jegyzékével (1948).
Csodálatraméltó kitartással látott hozzá Vivaldi összes műveínek kiadásához
Antonio Fanna aRicordi cégnél. Híres olasz együttesek tolmácsolásában soroza
tosan rögzítették lemezre a feltámodott mester opuszait, mai hangversenyéle
tünk pedig elképzelhetetlen Vivaldi nélkül.

A legfontosabb alapvető tanulmányok megírására csak az életmű alapos tanul
mányozása során készülhettek fel. Walter Kolneder, Malipiero G. F, Remo Gia
zotto, Szabolcsi Bence munkássága, valamint a Nuova Rivista Italiana Musicale
hasábjain megjelenő közleményele egyre közelebb hozták az elfeledett mester alak
ját, a kort, melyben élt, műveinek hatását más szerzőkre,

Mit tudnak a mester életéről?

Velencében született 1678. március 4-én. Apja, Giovanni Battista Vivaldi "a
Szent Márk-templom hegedűse volt. Valószínűleg első hegedűleckéit is tőle kap
ta a kis Antonio - 10 éves korában ugyanis a templom zenekarában szerepelt.
Papi elhivatottságot érzett, de felszentelése (1703) után alig egy évig mondhatott
misét betegsége miatt (angina pectoris). 1704. március 17-én a Conservatorio
dell'Ospedale della Pieta (az rrgalmasság ; kórházának zeneiskolája) szolgálatába
lépett, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal 1740-ig tanított. Első szerzeményeit
írásban és rnstszett kottákon kezdték terjeszteni. 1713-ban hozta színre az Ottone
in Villa című operát Vicenzában, melyet az évek során 47 más színpadí mű követett.
Oratóriumokat 1714-től komponált, melyek közül legismertebb a Judith trium
phans. 1716-ban "maestro dei concerti" hivatalos cimet kapott. Életének izgalmas
időszaka kezdődött a mantovai udvarban, ahol Ph. von Hessen-Darmstadt herceg
szolgálatábari kantátákat, operakat mutatott be (1719-22). Anna Giraud énekesnő

vel, aki előbb tanítványa, majd operáinak állandq főszereplője lett, szintén Man
továban kötött ismeretséget. A beteg mester, aki csak kocsin vagy gondelán köz
lekedhetett, Anna és testvére Paolina ápolására szorult: így utazásaira elkísérték.
1723-ban visszatért Velencébe, ahol kötelezte magát havonta 2-2 koncert dírígá
Iására, 2 motetta és 2 míse megírására. A húsvéti, pünkösdi nagymisék és ve-

'csernyék zenéit is ő írta, ezeket a műveket betanította (minden előadásra tartott
3-4 próbát).
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1724-től 1735-ig Európa számos országában járt. 1726-ban a. Farnace című

operáját mutatta be Velencében, majd Veronában, Firenzében, Anconában és Rómá
ban mutatott be operákat. Kiemelkedő alkotásai: La fida Ninfa (1732) és L'Olimpia
de (1734), Goldoni leírásából érdekes képet kapunk arról, hogyan készült a Griselda
című opera, mely szintén Velence számára készült 1735-ben. Ebben az esztendőben

lépett harmadszor is szolgálatba a Pieta-nál évi 100 dukát fizetésért és kijelentette:
"nem gondol arra, hogy újból külföldre távozzék". Adelaide című operájanak előszavá

ból megtudjuk. mennyíre szerette a dicső Velencei köztársaságot, mely "születé..
sétől fogva megőrizte az olasz szabadságot".

Külön ki kell emelnünk azt a tényt.vhogy ,a szerző műveí még életében meg
jelentek. 96 koncertről tudunk, melyeket Amszterdamban, Londonban és Párizsban
adtak ki, így bízvást nagyon népszerűek lehettek.

Több kiváló muzsikus kereste fel, így többek között Pisendel és 8töltzel, má
sok egész készletet gyűjtöttek össze Vivaldi koncertjeiből (pl. Quantz). Naplójegy
zetek tanúsága szerint a "vöröshajú pap" megszállottan komponált, műveít sok
szor maga tanította be, sőt a kompozíciókat személyesen adta el jó pénzért. Já
tékáról feljegyezték, milyen boszorkányos ügyességgel kezelte hangszerét.

A meglepő fordulat 1737-ben következett Vivaldi életében, amikor - egy le
velének tanusága szerint - megtiltották. hogy Ferrarába menjen egyik operája
nak előadása céljából. "Mindez azért történt, mert bár pap vagyok, nem rnísé
zek, és barátságot tartok fenn Giro énekesnővel". Bár még több nevezetes fellé
péséről, külföldi sikeréről, tudunk, viszonya megromlott az Ospedaléval. Külö
nös módon tömérdek koncertet bocsátott áruba 1740 őszén, majd Bécsnek vette
útját, ahol valószínűleg a császár, régi patrómisa támogatását szerette volna el
nyerni. Alma nem valósulhatott meg, mert abban az évben októberben elhunyt
VI. Károly, kitört az osztrák örökösödési háború, Vivaldi megbetegedett, így nem
folytathatta útját Drezdába, hogy Figyes Keresztély udvarában próbáljon sze
rencsét. Rodolfo Gallo kutatása óta (1938) tudjuk, hogy ,,1741. július 28-án tisz
telendő Antonj Vivaldi világi pap, a Satler-féle házban, a Karner kapunál" halt
meg, eltemették a spíttalí temetőben (Bécs, Dóm és Metropolita lelkészi hivatal,
St. Stephan, halotti könyv.) .

Mit hagyott ránk ez a különös, hányatott életű komponista? A zenetudomány
825 művéről tud: szonáták, szimfoniák, concertók, színpadí művek, áriák, kantáták
és oratóriumok gazdag sora jélzi a lázasan lobogó alkotókedv mámorát. Hallat
lanul magas számban találhatunk ezek között concertókat (456) - valószínűleg

ezek voltak igazán keresettek, "merőben újszerű", "remek ritornelljeik" (ritor
nell = hangszeres közjáték) miatt (Quantz). De kiváló egyházi műveí, kantátái és
operál sem maradnak el a hangszeres művek mögött! Ma még igen csekély
számban szélaltatják meg a vokális mt'iveket, Így további meglepetésekkel szá
molhatunk ezen a téren.

De talán nézzünk' bele a leghíresebb mt'ivek partítúráíba, Mi van ezekben
újszerű, mí az, ami lázba hozta Európát Lully és Corelli után?

Már a címekben van valami meghökkentő: Harmóniai szeszély, A harmónio
és találékonyság erőpróbája, Hóbort, Nyugtalanság. Más, programatíkus elemek
találhatók a Tengeri vihar, Az éjszaka, A négy évszak koncertekben ("kísérte
tek" "álom", "vadászat" tételcímek), Néha lélektani meghatározásokat ad: A nyu
galom, A magány. Találunk hangutánzó feliratokat (Postakürt, Tengelice, Ka
kukk), valamint karakterábrázolást (A kegyenc, A pásztorlány, A nagymogul). Ha
meghallgatjuk A szent sirnál című darabot, vagy a Gyász concertót, újabb olda
láról ismerhetjük meg Vivaldit. Hogy tudatosan kereste a még ismeretlen esz
közöket, az kitetszik az Svszak koncertek előszavából is:

"Nagyméltóságú Vaclav Morzin gróf úrnak... Nagyméltóságú úr, mikor arra
gondoltam, hány éve örvendek már kitüntető megbecsülésnek. hogy méltóságodat
mint olaszországi karnagya szolgálhatom, elpirultam, mert eszembe jutott, hogy
mindeddig még nem adtam tanújelét az Ön iránt érzett mély tiszteletemnek;
ezért elhatároztam, ezt a kötetet kinyomtatom, hogy alázatosan az Ön lába elé
helyezzem: kérem, ne csodálkozzék, ha e néhány gyarló koricer között ott találja
a Négy Évszakot, amely olyan régen élvezi az Ön fenséges jóindulatát. De higgye
el, azért ítéltem ezeket nyomtatásra méltónak, mivel nemcsak a szonettek által
nyertek világosabb értelmet, hanem azzal is, amit bennük kifejeztem, biztosra
veszem, hogy újaknak fognak tetszeni."
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Tágítja az alap-Idémértékek skMáját: a fokozati jel~ók gazdag készletét al
kalmazza a tempójelzés mellett, Igy például 18 változatát ismeri az Allegrónak!
Több ízben enyhe tempórnődosítást alkalmaz a canjabíle vagy dolce után "spi
rituoso" felírással. Egyedülálló zenélést stílusát többek között a dinamikai árnya
lások jellélílezték. A píaníssímótól a fortissimóig tizenhárom különféle fokozatot
különböztetett' meg azon partitúráiban, amelyeket koncertjein hosszú időn át
hah'liált. AkAr a kontraszthatás érdekében, akár kiírt fokozatos erősítés vagy
halkítás céljából alkalmazta ezen dinamikai jeleket, mindenképp eltért az álta
lunk ismert barokk "lépcsős, vagy terászdínamíkától". Talán ő tett először kí
sérletet arra, hogy az egyidejűleg játszó szólamokat más és más dinamikai jelzéssel
lássa el annak érdekében hogy a vezető dallam, vagy jellegzetes prograrnati
kus hangeffektus kellőképpen kidotnbo'rodjék '(pl. a Tavasz koncert lassú tételé
nek kutyaugatást utánzó brácsaszélamában "molto forte" áll a többi szólam pia
nts"simójával szemben).

Az art1ku14l:1ós jelek is meglepó változatosságot mutatnak, Hosszú vonásokat
többször is íreló negyedkották esetében, ami valószínűleg új lehetett a azokésos
könnyen húzott vonások mellett. Szeszélyes, egyéni vonásai a legritkábban gé
piesek. Kötőívek alkalmazása terén külöl'iösen leleményes Vivaldi. A második és
harmadik nyolcadok összekötése pl. már a rokokó elragadó színkópáit előlegezt.

Kötőív alatti pontok esetében az egr vonásra játszott, egymástól kissé elválasz
tott, minden egyes hang nyomatékát kívánta. Amennyiben a pontok helyett apró
vonásokat írt, azt egy irányban, de mínden egyes hangnál felemelt vonóval, kü
lénválasztva jászotta. Gyors tempóban az ív nélküli ék a vonó ugrasztasát jelen
tette. Alkalmazta a "sciolto"-t is, ami azonos hangokon történő fekvésváltást
jelent.

A hegedűlrodalom forradalmát hozta ,220 versenymdve. Addig nem ismert ma
gasságokat hódított meg. Arpeggio játékban új lehetőségeket fedezett fel. Izgal
mas elhangolásaí meglepő effektusok alkalmazását tették lehetővé. "Erősen ijesztő"

volt korának muzsíkusaí számára a balkéztechnika bravúros rnozgékonysága. A
gordonka irodalmát toccataszerii futamokkal, 'húráttbenetek merész alkalmazásával
és arpeggiokkal is jelentősen bővítette. Annak ellenére, hogy általában vonós
zenekarra komponált, különféle fúvós, vonós, pengetős hangszerek számára is
írt versenymüveket, illetve zenekari színpalettáiát gazdagította velük. Legmesszebb
talán a Judit oratóriumban ment (fuvolák, oboák, salmoé, klarinétok, trombiták,
üstdobok, mandolin, theorbák, viola d'amorék, gambák, cembalók, orgona és vo
nószenekar mellett minden valószínűség szerint fagottole Is szerepeltek). A har
móniák játszására szolgálő cembal6t - prograrnatíkus okokból - nemegyszer
osztott vonósok pótolják. Néha arco játszik a gordonka, ugyanakkor pengetve szó
lal meg a nagybőgő. Magas fekvéSii bÍlSS211sokhál a hegedűsök játsszák a legmé
lyebb szólamot (a klasszikus mesterek módján), A szordínó alkalmazása több
ízben él5fordul műveíben. Míndezén llj, hangzást módosítö eszközök valami hal
latlanul merész tartalom kifejezésére szelgáltak. Vivaldi műveínek stílusa eleinte
Corelli és Torelli harmónia- és formaelvét követte (Szonáták, Triószonáták 1705-9
között), Egyházi rendeltetésű műveín például érződik a hagyomány mélységes
tisztelete, nem egy lassú tételében érezzük a "chiesa" stílust. Gyakran feltűnően

archaizál - leülönösen a fúgatémák kidolgozásában. Néhl egy koncertjében egész
kis szólista csoport verseng a nagy zenekarral - akárcaak a híres nagy előd:

Areangélo Corélll miiVeiben. A Szent Márk-templom kétkórusos technikáját is csak
Wttl'l1kori lhiivéibén találjuk még. A meglepetést két dolog jelentette: az egyik az
ún. "concérto-forma", a másik a harmonikus gondolkodás újszerű leszűkítése az
alapfunkcíőkra, mely kihatott a dallamforrnálásra, a szerkezetre, az egész hangvétel
re. Ezzel szemben eltűntek az I1gyházi hangnemek. a polifónia csak nyomokban
jelentkezett, a faktúra végtelenűl áttetszővé vált. Csillogás, fény, hatalmas pom
pájú forte menetek váltakoztak intim pillanatokkal: igazi fény- és árnyékhatások
születtek a barokk kor igényei szerint. A végletek sii'rítése rövid néhány percben:
ez lehetne mottója Antonio Vivaldi alkotásainak.
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Mi volt a "concerto-forma" lényege? Mindenekelőtt nagy felületek szembe
állítása: tutti és szólö feszültsége. Az ugyanabból az anyagból táplálkozó rítor
nellek általában rövidített formában térnek vissza a' szólórészek után, néha 4-5
alkalommal. (Bach fúgaszerkezete ezzel tökéletesen megegyezík.) A-szólórészek vagy
átveszik a ritornell kezdetét és szabad improvizáci6val viszik tovább a főmotí

vumot, vagy új anyagót hoznak. Ennél izgalmasabb, ha az új motivikájú köz
játékba belestövi a riternell motívumaít, Számos lehetőség kínálkozik a kölcsö
nös áthatásokra: a szólóhangszer beiktatása a rítornellbe, II zenekar átveszi a kí
séretet (nemegyszer motívíkus munka!). Vivaldi egészen l1jszeril rnódon imitáció
kat is alkalmaz több helyen. Dallamvilág és harmóniavilág szeros egységéMI fa
kad Vivaldi néhány jellegzetes alapmotívuma: egy hang többszörös ísmételgetése, nem,
egyszer kalapácsütésszerű akkordismétlése a tételek índításaínál, azután az alaphár
masból kiinduló trombltafaníárok, illetőleg rítmíkával és dímtnucíös técbnikával fel
lazított hármashangzat relbontások. A korlátozott alaptípusokat kimeríthetetlen fan
táziával variálja. A közjátékok és a lassú tételek kísérete többnyire csak egy
cselló és csembaló játékát igényli. A középső tételek általában egyszerű, ismétlés
sei két szakaszra bontott dalformák; A-B-A formák, melyekben a visszatérés cse
kély változtatással jelenik meg. Szép keretet ad olykor a zenekar néhány ütemnyi
elő- illetve utójátéka. A lassú tétel hangneme, ütemneme eltér az első tételtól.
Szép osztínátó basszusok (Chaconne) több ízben kísérik aszólistát. 1r:nekszerÚ' és
kifejező dallamosság terén a Tél lassú tétele talán a legsikerültebb Vivaldi mű

vei között. Ha az első tétel komoly, az utolsónak feltétlenül vidám arculata van.
Bár a hangnem azonos, a modulációs rend eltérő! Természetesen az ütemnem is
különbözik az első tételtől. Néha - a szvítek mintájára - valamilyen tánctétel
fejezi be amilvet (Menüett v. Gígue), 47 Concertója nem igényel szólístákat: itt
a szó1órészek helyén közjátékokat találunk. A zárótételek táncok vagy fúgák.
Nagyszerű tanulmányi: anyagok! Minden bizonnyal ezeken nevelődtek a mester
tanítványai, a conservatoriumi leányok. A concerto-forma új változatát láthatjuk a
15 kamarakoncert esetében, ahol a ritornelleket mindenki játssza, rníg a szólóré
széknél egyes szólöhangszerek kapnak kiemelkedő szerepet (a középsö tételek
szonáták, vagy tríószonáták).

Amint látjuk, egy gondolat ezerféle változatával állunk szemben a "concerto
-forma" esetében - és talán nem meglepő, ha a vokális művekben is hasonló
formai képletekkel találkozunk (ária hegedúszólóval és vonószenekarral), ünnepi
kantáták esetéri megnőtt az énekesek száma, azonkívül több tételt fűzött egybe
Vivaldi. (Például La sena festeggiante című - Párizst dicsérő művében - francia
nyitány indítja az első részt, melyet még 19 szám követ, majd a második rész
ben 15 számot hallunk)

Talán a kész formaterv, a visszatérések, unísonók és könnyen játszható hang
nemek alkalmazása tette lehetövé, hogy Vivaldi gyorsabban megírt egy művet,

mínt a másoló lemásolta. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a Tito Manlio című

opera 5 nap alatt készült el! A bírálat nem is maradt el sem életében, sem nap
jainkban, támadják a sietős és hányaveti munkát - de ne feledjük, hogy a
rendeléseknek csak így tehetett eleget Vivaldi. A torinói kéziratok csaknem mín
den oldala tele van sűrű javításokkal, betoldásokkal és törlésekkel. Ebből kiderül,
hogy korántsem volt híján az önkritikának! '

Az a tény, hogy Johann Sebastian Bach a legnagyobb csodálattal viseltetett
Antonio Vivaldi iránt, nemcsak az átíratokböl, de sok tematikus, valamint formai
egyezésből is kiderül. Tiepolo és Canaletto méltó társa volt Vivaldi II tengeren
nyugvó Velence szellemi sugárzásában. Hatása ma talán nagyobb, rnínt életében
lehetett, mert valamí nagyon mély energia lüktet alkotásai mélyén. Csodálattal
vegyes borzongással hallgatjuk az arpeggiók felett kíbomló dallámokat és igazat
adunk Alfred Einstein-nek, amikor az op. III. no. 8. koncertről, ennek egy bizo
nyos "cantabile solo e forte" részletéről azt írja: "Olyan ez, rníntha eg, barokk
díszterem ajtói, ablakai kítárulnának, és beköszönne a szabad természet..."
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