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A CSODÁLATOS MANDARIN ÁTLÉNYEGÜLÉSEI*

A mûfajválasztás jelentôsége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében

[…] most, mikor békére nevelt emberek, fáradt családapák

vonultak ki világszerte a földekre, hogy lövészárkokba búj-

va, szinte harag nélkül békés szíveikben, búsan gyilkolják

egymást, olyan szenvedéseken menve keresztül, amelyek fö-

lülmúlják Dante fantáziáit a poklok gyötrelmérôl, most, mi-

kor az egész világ óriási szerencsétlenségnek érzi a háborút

– ezt az érzést kitörülhetetlenül át kell menteni a következô

nemzedék számára. Tudja meg, mi ez – tapasztaljon és okul-

jon, ha egyáltalán képes rá.

Lengyel Menyhért (1916)

A csodálatos mandarin, a mû maga is, akárcsak furcsa és nyugtalanító címszereplôje,

a leküzdhetetlennek látszó nehézségek közötti szüntelen vergôdés és mindenek-

kel dacoló beteljesülés jelképe lehet. Sorsát – legalábbis szerzôje életében – meg-

pecsételte a bemutató körül támadt botrány, ám valószínûleg tévedünk, ha úgy

hisszük, véletlenül alakult így, elkészülhetett volna elôbb – „idejében”, akár már

1920- ra –, bemutathatták volna egy alkalmas helyszínen – mondjuk a világváros

Berlinben a konzervatív Köln helyett –, s válhatott volna valóban Stravinsky 1913-

ban bemutatott Sacre du printemps- jának párdarabjává a század nyugati zenetörté-

netében.1 A mû hányattatása aligha független páratlan mûvészi radikalizmusától.
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* Az alább közölt tanulmány három, egymástól jelentôs részben eltérô elôadáson alapul. Az elsô „Bar-

tók and Ballet” címmel a Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretében 2009.

július 9- én hangzott el, a második „Bartók: A csodálatos mandarin. Keletkezéstörténet és mûfajválasztás

összefüggései” címmel a „Kedd Délutáni Zenetudomány” keretében a Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Egyetemen 2012. december 11- én, végül a harmadik „A csodálatos mandarin átlényegülései. A Bartók-

mû keletkezéstörténeti mûalakjainak és variánsformáinak kritikai közreadásáról” címmel 2013. május

9- én szerepelt a Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának „Kritikai közreadásaink legújabb ered-

ményei” címmel Szegedy- Maszák Mihály által szervezett ülésén. A csodálatos mandarin forrásainak vizs-

gálatát általában, s egy 2012. augusztusi tanulmányút megszervezését a bázeli Sacher Stiftungba az

OTKA támogatta nagyvonalúan a „Bartók- összkiadás” pályázat keretében. A kottapéldákat és a fakszi-

milét az Universal Edition, Wien szíves engedélyével közöljük.

1 „Ha A csodálatos mandarint Bartók szándékainak megfelelôen Berlinben vagy Párizsban mutatták volna

be, s az Universal Edition ügyesebben propagálja, a Sacre du Printemps- éhoz fogható hívekre találhatott

volna.” (Had the work been first performed in Berlin as Bartók wanted, or in Paris, and had Universal

Edition been more adept at publicity, The Miraculous Mandarin might have gained a following compa-

rable to that of Le Sacre du printemps.) Így vélte John Vinton témánk szempontjából úttörô tanulmányában, 



Az elhúzódó keletkezéstörténet, az egymást követô revíziók sora mutatja, hogy a

komponista maga is küszködött mind anyagával, mind mondandójának és kifeje-

zési eszközeinek merészségével. Hozzáállását és problémáját jól kifejezheti az a

mondat, amelyet 1916- ban Gombossy Klárának írt akkori legfrissebb kompozíciói-

val kapcsolatban: „az Ady- dalaim olyan vadak, hogy egyelôre nem mernék velük

Bécsben pódiumra lépni”.2

Pantomim

A mû keletkezéstörténetének vizsgálatát érdemes elsô s egyetlen, a komponista je-

lenlétében lezajlott elôadásának rövid krónikájával kezdenünk. A kölni opera ak-

kori karmestere, Szenkár Jenô, korábban a másik két színpadi mû Magyarorszá-

gon kívüli elsô, frankfurti elôadásának dirigense emlékezett vissza így az 1926. no-

vember 27- én lezajlott bemutató körüli botrányra:3

Bartók Béla nagyszerû A csodálatos mandarinját, mely késôbb világraszóló jelentôségre

tett szert, én mutattam be. Számtalan zenekari próbára volt szükség, mert a darab na-

gyon nehéz volt, s szokatlanul komplikált az akkori zenekarok számára. De hogyan is ír-

jam le azt a botrányt, melyet a közönségben, s fôként a sajtóban kiváltott! A bemutató

után füttykoncert és fujjozás következett. Bartók jelen volt, ahogy egyáltalán az összes

próba alatt a nézôtéren ült. A botrány olyan fülsiketítô és fenyegetô volt, hogy le kellett

engedni a vasfüggönyt. […] Persze lehetett hallani egy- egy brávót is, de elnyelte a tumul-

tus! Azután jött a másnap: a kritikák! Hogy mit írtak, különösen a Zentrumpárt lapjá-

ban, a katolikus Volkszeitungban, az elmondhatatlan! Az én drága barátom azonban nem

hagyta, hogy megzavarják, feltétlenül be akart vezetni egy apró javítást a klarinétszólam-

ba, s csakis az aggasztotta, hogy mielôbb bejusson az operába, és kikereshesse a szóla-

mot a zenekari anyagból. Ilyen volt Bartók!

Bécsi kiadójával, az Universal Editionnal folytatott levelezése is bizonyítja,

hogy Szenkár nem túlzott. Bartók legfôbb gondja az volt, hogy a javítandók listá-

ját, melyet mûve – még sokáig legfontosabbnak tartott mûve – egyetlen elôadásá-

nak és az ahhoz kapcsolódó, 1926. november 23. és 27. közötti próbáknak4 a ta-

pasztalatai alapján állított össze, eljuttassa kiadójának.5 A levelezés ugyanakkor
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lásd „The Case of the The Miraculous Mandarin”. The Musical Quarterly, L/1. (January 1964), 1–17., ide:

17. (Az idegen nyelvû forrásokból a tanulmányban magyar nyelven idézett szövegrészleteket, ha kü-

lön nem jelzem, saját fordításomban közlöm.) Vö. Somfai László: „Bartók Béla zenéje”. In: uô: Tizen-

nyolc Bartók- tanulmány, Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 15.: „Ha megírása idôpontjában (1918/19- ben)

színre kerül, a progresszív zene Stravinskyval vetekedô szenzációja lehetett volna.”

2 Bartók Gombossy Klárának, 1916. július 29. Vö. Denijs Dille: „Bartók et Ady”. In: uô: Béla Bartók.

Regard sur le passé. Louvain- la- Neuve: Institut supérieur d’archéologie et d’histoire de l’art collège

Érasme, 1990, 293–302., ide: 299.

3 Szenkár Jenô kiadatlan visszaemlékezése, lásd Annette von Wangenheim: Béla Bartók „Der wunderbare

Mandarin”. Von der Pantomime zum Tanztheater. Köln: Ulrich Steiner Verlag, 1985, 59. dokumentum.

4 Vö. ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája, 2. kiadás, Budapest: Helikon, 2006, 247.

5 Lásd e jegyzékekrôl részletesebben Vikárius László: „A »Bartók- pizzicato«- ról, egy különös akkordról

és A csodálatos mandarin kéziratairól”. Muzsika, 52/8. (2009. augusztus), 8–11. és 52/9. (2009. szep-

tember), 31–35.



mutatja, hogy Bartók nagyon is tisztában volt a botrány jelentôségével, s a darab

betiltásának várható következményeivel.

A zeneszerzôt mindazonáltal valószínûleg nem érte készületlenül a szöveg-

könyv heves elutasítása – hiszen az általános felháborodást mindenekelôtt az opera-

színpadon megjelenô helyszín és cselekmény váltotta ki. Már a bemutató tervezése-

kor, amikor pedig még számos operaházból, Budapest mellett több német városból

is – Berlinen kívül például Münchenbôl6 – mutatkozott érdeklôdés a világpremier

iránt, újra és újra fölmerült, hogy a sikeres színdarabíró, az I. világháború alatt a Nyu-

gatban pacifista írásokat közlô Lengyel Menyhért7 1917- ben megjelent pantomimjá-

ból8 eredô szöveget módosítani kellene. Az 1918 szeptemberében már a zeneszerzô

képzeletében formálódó,9 októbertôl 1919 májusáig fogalmazványban papírra vetett

pantomim hangszerelésére, mint ismert, többszörös halasztás után csak 1924- ben

került sor. Addigra több jelentôs új mû született, az Improvizációk, az Arányi Jellynek

írt két Hegedûszonáta, a Táncszvit, valamint elkészült a Négy zenekari darab ugyan-

csak megkésett hangszerelése is. A zeneszerzô magánéletében is döntô változás

esett erre az idôre, 1923- ban vált el Ziegler Mártától, s vette feleségül zeneakadé-

miai tanítványát, a zongoramûvésznek készülô Pásztory Dittát. A Mandarin hang-

szerelésén éppen a gyermekük, Péter születése körüli idôben dolgozott.

Amikor a zeneszerzô végre A csodálatos mandarin premierjét tervezhette –

1925. június 22- én kelt levele szerint –, a librettó megváltoztatásának gondolatá-

tól nem zárkózott el, de hozzájárulását feltételekhez kívánta kötni:

Mármost ami a Mandarin bemutatását illeti, a szöveg „részleges megváltoztatása” ellen

nincs semmi elvi kifogásom két feltétellel: 1) hogy a mû ne kapjon groteszk mellékízt, 2)

hogy a változtatások ne legyenek ellentmondásban a szöveggel. N.b. a mûvet nem sza-

bad látványos baletté átalakítani, hiszen pantomimnak készült.10
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6 Lásd többek között az Universal Edition 1924. május 27- i levelét. Bartók és bécsi kiadója, az Uni-

versal Edition levelezése máig nagyrészt kiadatlan. A zeneszerzô eredeti leveleinek döntô többsége

Bartók Péter gyûjteményében (ma a bázeli Sacher Stiftungban) található a kiadói levelek másolataival,

míg a kiadói levelek elküldött példányait a budapesti Bartók Archívum ôrzi. Másolatokkal kiegészít-

ve a teljes levelezési anyag tanulmányozható a budapesti gyûjteményben. Az itt közölt levélrészletek

közül néhány megtalálható a levelezésnek a lipcsei egyetem honlapján közzétett szemelvényes közre-

adásában, lásd Adrienne Gombocz–László Vikárius, „Briefwechsel zwischen Bartók und der Univer-

sal Edition: Ein Querschnitt”, http://www.gko.uni- leipzig.de/fileadmin/user_upload/musikwissenschaft

/institut/arbeitsgemeinschaft/musikerbriefe/5_Vikarius.pdf.

7 Lengyel Menyhért „Egyszerû gondolatok” címmel közölte pacifista írásait a Nyugatban. Lásd pl. a

mottóul választott részletet a IX/1. számban (1916. január 1.), 40.

8 Nyugat, X/1. (1917. január 1.), 87–93.

9 Lásd Bartók sokat idézett 1918. szeptember 5- i levelét Ziegler Mártának: Bartók Béla családi levelei. Szerk.

ifj. Bartók Béla, Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 282. A komponálás ezt követô idôszakával részleteseb-

ben foglalkozott újabban Frigyesi Judit: „Who is the Girl in Bartók’s The Miraculous Mandarin? A Case

Study of Mimi’s Deleted Scene and Its Dramatic Meaning”. Studia Musicologica, 53/1–3. (2012), 241–274.

10 „Was nun die Uraufführung des Mandarins anbetrifft, so habe ich gegen eine »teilweise Abänderung«

des Sujets prinzipiell nichts einzuwenden unter zwei Bedingungen: 1) Dass das Werk keinen grotes-

ken Beigeschmack erhält, 2) dass die Änderungen der Musik nicht widersprechen. N.b. es darf aus

dem Werke kein Schau- ballett werden, es ist ja als eine Pantomime gedacht.” Gombocz–Vikárius,

„Briefwechsel”, 64.



Aggodalma, hogy zenéjét látványos baletthez használnák föl, akkor alighanem

túlzott volt. Feltételei mindazonáltal nagyon is komolyan veendôk voltak. Egy ars

poetica- szerû nyilatkozatát éppen e szövegkönyv javasolt átdolgozása váltotta ki

belôle. Már a botrányt okozó kölni, majd a sikeres prágai bemutató után, 1927. áp-

rilis 11- én írta:11

Ma kaptam meg a Csodálatos mandarin megváltoztatott szövegét. A változások (mégpe-

dig a harmadik személy megjelenésétôl) sajnos egyáltalán nem illenek a zenéhez. Ez a ze-

ne ugyanis – ellentétben a mai tárgyias, motorikus stb. irányzatokkal, lelki folyamatokat

kíván kifejezni. Nem lehet hozzá olyan szöveget illeszteni, mely sok helyen éppen ellen-

tétes hangulatot fejez ki, mint a zene. Így pl.: eredeti szöveg: A mandarin megjelenése –

a lány megrémül; megváltoztatott szöveg: a 3. személy (Siva) megjelenése – a lány meny-

nyei elragadtatása.

Ez lehetetlenség. Így hát – amennyiben alkalmasabb átdolgozást nem lehet kapni –, le

kell mondanunk a színpadi elôadásról?

„[…] a cselekmény csupán két személy lelki konfliktusát adja és a zene is csak

ennek elvontan egyszerû ábrázolására szorítkozott.”12 Mintha A kékszakállú herceg

vára ellen fölmerült kifogást idézné a pantomimról szóló nyilatkozat. Föl kell

emellett figyelnünk a korábbi levélidézetben a mûfaji meghatározás fontosságára:

„pantomim” – hangsúlyozza a zeneszerzô –, vagyis szuggesztív színészi játékra,

gesztusokra és mimikára épülô zenés színházi kompozíció, nem pedig „tánc- já-

ték”, mint akár – még mindig a kifejezô- cselekményes balett típusán belül – A fá-

ból faragott királyfi. Már 1925. március 7- én így figyelmeztette Bartók a kiadóját:

Látom, hogy az U. E. a „Mandarin”- t balettként hirdeti; meg kell jegyeznem, hogy ez a

mû nem annyira balett, mint inkább pantomim, mivel benne mindössze két tánc szere-

pel. Megfelelôbb lenne, ha pantomimnak neveznék.13

Már a mû komponálása és kiérlelôdésének, alakváltásainak folyamata is összefügg

a mûfajválasztással. Emil Hertzka, az Universal Edition igazgatója 1923. augusztu-
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11 „Heute habe ich den geänderten Text des Wunderbaren Mandarin’s erhalten. Leider passen die Änderun-

gen (namentlich vom Erscheinen der dritten Person an) gar nicht zur Musik. Diese Musik will nämlich –

im Gegensatz zu der heutigen objektiven, motorischen usw. Strömung – seelische Vorgänge ausdrücken.

Es kann ihr also kein Text unterschoben werden, der an vielen Stellen gerade eine gegensätzliche

Stimmung, als die der Musik, ausdrückt. So z.B. Original-Text: Erscheinen des Mandarins – Furcht und

Entsetzen beim Mädchen; geänderter Text: Erscheinen der 3. Person (Siva) – himmlische Entzückung

beim Mädchen. Das ist unmöglich. So müssen wir denn – falls keine andere, geeignetere Bearbeitung zu

haben ist, vorläufig auf Bühnenaufführungen verzichten?” Gombocz–Vikárius, „Briefwechsel”, 74. Wan-

genheim közli a kiadói levelezésben fönnmaradt, Max Terpistôl való „Der tanzende Siva” címmel javasolt

új szcenárium teljes szövegét, lásd Béla Bartók. „Der wunderbare Mandarin”, 44–45.

12 Bartók: „A fából faragott királyfi (op. 13)”. In: Bartók Béla Írásai 1., közr. Tallián Tibor, Budapest: Ze-

nemûkiadó, 1989, 62.

13 „Ich sehe, dass die U. E. den »Mandarin« als ein Ballett anzeigt; ich muss bemerken, dass dieses

Werk weniger ein Ballett als eine Pantomime ist, da ja darin eigentlich bloss zwei Tänze vorkommen.

Es wäre also entschieden praktischer, dasselbe eine Pantomime zu nennen.” A levél másolata a buda-

pesti Bartók Archívumban tanulmányozható.



sában A kékszakállú herceg vára egy németországi elôadási tervével kapcsolatban ér-

deklôdött Bartóknál, hogyan is áll pantomimjával, melynek elkészültérôl a zene-

szerzô évekkel korábban, 1919. júliusában értesítette, jelezve ugyanakkor, hogy

egyelôre nem jut hozzá a mû hangszereléséhez. 1923. augusztus 31- i válaszlevelé-

ben Bartók a következôt közölte:

Igazán kár, hogy a „Mandarin” még mindig csupán vázlatban készült el, mert ez a mû

volna a legalkalmasabb, hogy a Kékszakállúval elôadják. A buta koncertezés és egyéb

hasonló munkák olyan sok idômet igénybe veszik, hogy mindeddig még csak hozzá

sem foghattam a partitúrához. Másfelôl ennek az elhúzódásnak vannak elônyei is: kü-

lönbözô tapasztalatok arra az elhatározásra bírtak, hogy e pantomim zenéjét jelentôs

mértékben lerövidítsem (40 perc helyett a mû alig lesz valamivel 30 percnél hosz-

szabb), és hogy úgy alakítsam ki, hogy a zene változtatás nélkül színpad nélkül is elô-

adható legyen.14

Hogy Bartókban fölmerült a teljes Mandarin koncertszerû elôadásának – késôbb

elvetett – gondolata, arra vall, hogy a „tapasztalatok” egy része a szövegkönyv ki-

váltotta ellenállás lehetett. Talán érzékelte, hogy az I. világháború utáni, politikai-

lag és társadalmilag fölfordult idôszakban komponált mû tartalma a húszas évek

újra berendezkedô polgári világában nehezen lesz elfogadtatható. A komponálás

idején úgy hihette, hogy az érzékiség problémájának ábrázolása és a radikális tár-

sadalomkritika – hiszen a Mandarinnak a vágy és az ösztönök ereje mellett a társa-

dalmon kívüliség, az emberi függôség és elnyomás is központi témája – a korábbi-

nál nagyobb teret kaphat a mûvészetben. A színpad nélküli elôadhatóságra törekvés

egyúttal a mû színpadtól való függôségének erôteljes csökkentését is feltételezi.

S alighanem az eredeti mû színpadhoz való kapcsolódásának módjával állnak ösz-

szefüggésben további tapasztalatai. Bartók támaszkodhatott valamilyen mérték-

ben a korabeli zeneélet, elsôsorban az 1922- es nyugat- európai – angliai, francia-

országi, németországi – koncertútján hallott új mûvek élményére, és különösen

operája és balettje ugyancsak 1922- ben lezajlott, kevéssé sikeres frankfurti bemu-

tatójához kapcsolódó újabb színpadi tapasztalataira.

A Mandarin zenéjét Bartóknak nem volt alkalma színpadon (vagy zenekarral)

hallania az 1926. novemberi kölni bemutató próbái elôtt. Tudjuk azonban, hogy

különbözô személyeknek – ahogy más mûveivel is tette – zongorán elôadta. Feltehe-

tôleg eljátszotta Dohnányiéknak közvetlenül a mû elkészülte után, 1919 tavaszán;

Ziegler Márta egyik levelébôl, illetve Galafrès Elza visszaemlékezéseibôl értesü-
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14 „Es ist wirklich schade, dass der »Mandarin« noch immer bloss in Skizzen vorliegt, denn dieses Werk

wäre das geeignetste, um mit dem Blaubart aufgeführt zu werden. Das dumme Konzertieren, und

sonstige Arbeiten ähnlicher Art nehmen mir so viel Zeit in Anspruch, dass ich bis jetzt die Partitur

nicht einmal beginnen konnte. Anderseits hat aber diese Verzögerung auch einige Vorteile: verschie-

dene Erfahrungen haben mich zum Entschluss gebracht die Musik dieser Pantomime bedeutend zu

verkürzen (statt 40 Minuten wird das Werk kaum etwas über 30 Minuten dauern), und so zu

gestalten, dass die Musik ohne irgen[d]welche Änderungen auch ohne Bühne aufgeführt werden

kann. Ich hoffe übrigens diesen Winter mich an die Arbeit machen zu können.” Gombocz–Vikárius,

„Briefwechsel”, 61.



lünk errôl.15 Lengyel Menyhért naplóbejegyzése szerint ô maga 1919. július 5- én

hallotta Thomán István lakásán. Bartók magával vitte 1920 tavaszi berlini útjára a

négykezes zongorakivonatot,16 mely – talán éppen a berlini úttal összefüggésben –

eredetileg csak német szöveget tartalmazott. Visszautaztában Pozsonyból írta fele-

ségének: „Berlinben az utolsó napokban még sok futkározásom volt; elôjátszot-

tam a Fából faragottat nagyobb társaságnak; a Mandarint Strasserrel17 két kisebb

társaságnak”. S játszott belôle egyik odaadó hívének, az angol kritikus Cecil Gray-

nek, ki 1921- ben Budapesten járva hallgatta a mû zenéjét egy lehangolódott zon-

gorán, s az elôadásra semmihez sem fogható szenvedésként emlékezett vissza.18

Gray barátja, Philip Heseltine, Bartók másik odaadó angliai híve Stravinsky- elle-

nes beállítottságának köszönhetôen ugyancsak gyanakodva vette tudomásul, hogy

Bartók is hódol a „balettmániának”.19

A csodálatos mandarin azonban, mint láttuk, nem balettnak, hanem pantomim-

nak készült, s benne valóban mindössze két részlet szerepel, melyet szerzôje tánc-

ként határozott meg. Az elsô táncra a második látogató, a fiú jelenetében kerül

sor; benne – a cselekménynek megfelelôen – a leány ösztönzi táncra a félénk ifjút.

A második a mandarin megérkezését követôen szerepel; ez a lány magányos tán-

ca, melyben a mandarin érzékeit igyekszik fölébreszteni. Mindkét tánc tétova kez-

dete, fokozatos, és szinte csak föllobbanásnyi kibontakozása mutatja, mennyire

cselekménybe ágyazott jelenetekrôl, nem pedig önmagukért való „zsánerek”- rôl

van szó a mûnek még ezeken a pontjain is. Éppen A fából faragott királyfi szerkeze-
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15 „[…] ahogy Dohnányi megjegyezte: »Béla nincs tudatában annak, milyen hatást vált ki.« Hogy meny-

nyire igaza volt Dohnányinak, jól mutatja Bartók pantomimja, A csodálatos mandarin fogadtatása. Len-

gyel Menyhért […] elôször Dohnányinak küldte el a librettót, de ô képtelen volt vele foglalkozni, egy-

részt mert két operája is befejezetlenül állt, másrészt, s ez a döntô, mert a grand Guignol témát Bartók

stílusához jobban illônek tartotta. Bartók elfogadta a fölkérést, és amikor késôbb megmutatta Dohná-

nyinak a mû kottáját, az fölhívta figyelmét arra, hogy a bevezetésben van valami félreértés. Lengyel

ugyanis az elsô jelenetet párizsi környezetbe helyezte. Bartók viszont azonnal egzotikus zenével indí-

totta a darabot, s ezáltal megelôlegezte azt a hangulatot, aminek csak a mandarin megjelenésétôl

kezdve kellett volna érzékelhetôvé válnia, lefestve ezt a furcsa, idegen szereplôt és annak furcsa, ide-

gen világát.” ([…] as Dohnanyi explained: „As Bela creates he is not conscious of the effects.” How

right Dohnanyi was is proven by the reception given to Bartok’s pantomime, „The Miraculous Man-

darin.” Melchior Lengyel […] had sent a libretto to Dohnanyi, but the latter was unable to undertake

it, first because his two operas were still unfinished, and second, but more important, he thought the

theme, on a grand Guignol subject, was more suitable to Bartok’s style. Bartok accepted the assign-

ment and later showed the score to Dohnanyi, who tried to draw his attention to what he thought

must be a mistake in the introduction. Lengyel had set the first scene against the background of Pa-

ris, Bartok began immediately with exotic music thus precipitating the atmosphere which should

begin to make itself manifest only with the appearance of the Mandarin, and should depict his

strange character and strange world.) Lásd Elza Galafrés [sic]: Lives… Loves… Losses. Vancouver:

Versatile, 1973, 236–237.

16 Ez nyilván a Bartók Péter gyûjteményébe tartozó négykezes zongorakivonat lehetett (H forrás, lásd a

tanulmány függelékében).

17 Strasser István karmesterrôl van szó, aki 1916- ban a Két portré bemutatóját vezényelte.

18 Cecil Gray: Musical Chairs. London: Home and van Thal, 1948, 181. A vonatkozó részletet idézi Mal-

colm Gillies: Bartók Remembered. London: Faber and Faber, 1990, 68.

19 Malcolm Gillies: Bartók in Britain. A Guided Tour. Oxford: Clarendon, 1989, 123.



tével való összehasonlítás mutatja legvilágosabban, mennyire eltérô szerepet játszik

a két mûben a par excellence balettelem, a tánc:

Hogy Bartók mit értett pantomimen, elég pontosan kiderül a Musical Courier

1921. februári számában közölt „budapesti levelébôl”, melyben így számol be kü-

lönös részletességgel az elôzô évad egyik operaházi eseményérôl:

Dohnányi mûvei közül […] idén is, mint már 1918 óta évi rendszerességgel, az Operaház

mûsorra tûzte komoly pantomimját, a Schnitzler szövegére készült „Pierrette fátyolá”- t,

és már kétszer elô is adta. A címszerepet – Pierrette- et – minden alkalommal Dohná-

nyiné, született Elsa Galafrès (a bécsi Burgtheater egykori tagja) alakítja vendégelôadó-

ként. Minthogy ugyancsak vendégként Dohnányi maga dirigál, legalább ezen alkalmak-

kor zeneileg tökéleteset nyújt az Operaház. És nem csak zeneileg, hanem színpadi szem-

pontból is. Ugyanis az új betanulásnál a rendezést a Dohnányi házaspárra bízták, kik a

színpadi játékot a legkisebb részletig gondosan és a zenével csodálatos összhangban dol-

gozták ki úgy, hogy közben az ábrázolás semmit sem vesztett nagyvonalúságából. Ebben

a pantomimben ugyanis nem olcsó tömeghatásokról, nem alacsonyrendû ízlést kiszolgá-

ló csillogó dekorációról van szó. Sokkal inkább a gesztusok kifinomításáról, minden sab-

lontól mentes tökéletessé tételérôl, mely teljes mértékben fölér az elsôrangú színházi

mûvészettel. Minden színészi gesztus, minden lépés egy közremûködô hangszer pontos-

ságával esik az azt ábrázoló zenei frázis megfelelô hangjára. Dohnányiné nagy színészi

mûvészete révén, akinek itt alkalma nyílt képességeit a többi szerep betanításában, vala-

mint a rendezésben is érvényesíteni, biztosította a szcenikai elôadás tökéletességét.
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Nem hétköznapi, banális értelemben vett pantomimet, hanem egy szöveg nélküli, ko-

moly, mélyen megrázó színpadi mûvet kaptunk, melyben a szó szerepét Dohnányi rend-

kívül jellegzetes zenéje képviselte.20

Bartók beszámolójában hangsúlyozza „a legkisebb részletig gondosan és a ze-

nével csodálatos összhangban” kidolgozott színpadi játékot, valamint „a gesztusok

[…] sablontól mentes tökéletessé tételét”. Kiemeli, hogy „minden színészi gesz-

tus, minden lépés egy közremûködô hangszer pontosságával esik az azt ábrázoló

zenei frázis megfelelô hangjára”, s hogy „egy szöveg nélküli, komoly, mélyen meg-

rázó színpadi mûvet kaptunk, melyben a szó szerepét Dohnányi rendkívül jelleg-

zetes zenéje képviselte”. A csodálatos mandarin fogalmazványának elkészülte után

mintegy másfél évvel, a hangszerelés munkájának tervezése idején papírra vetett

sorok mintha már saját mûvének elképzelt hatását igyekeznének szavakba önteni.

Különösen, ha azt olvassuk Ziegler Márta még 1919. májusában Bartók édesanyjá-

nak írt levelében, hogy Galafrès Elza táncolná az éppen elkészült pantomim leány-

szereplôjét, A csodálatos mandarin keletkezése idején a komponista szeme elôtt

lebegô elôadói stílusról és mûfajról alkothatunk fogalmat.21 „B. a pantomimmal

már szinte egészen kész van, talán nemsokára megkezdi a hangszerelését. Gala-

frès- ék már nagyon kiváncsiak reá, mert Elza, (ki, amint tán tudod, az opera mimi-

ka mûvésznôje lett) akarja táncolni a leányt.”22 Márta – mint megjegyzi – „rossz-

májúan” teszi még hozzá: „na, tetszeni nem fog nekik, az bizonyos”.

A zene a szó szerepében

A csodálatos mandarin ismert zenéjében is nyilvánvalóan fontos szerepet játszanak

pantomimikus részletek. Jellemzô példát találunk a mandarin megjelenését köve-

tô s az említett második táncot közvetlenül megelôzô jelenetben. A darab elsô fe-

lét tagoló három csalogató közül az utolsót követôen, az egyként kidobott pénzte-

len öreg gavallér és a fiú után jelenik meg a gazdag kínai. Lengyel Menyhért szö-

vegkönyve így hangzik a mandarin belépésétôl, vagyis éppen attól a jelenettôl,

melyet Bartók az elvetett szövegátdolgozás kapcsán kiemelt.

[…] az ajtó kinyílik és a küszöbön ott áll a mandarin.

Egy kínai. Vastag, sárga arc – vágott, meredt szem, mely nem is rebben, csak szúrósan

egyenesen néz, mint egy hal. Fején selyem sapka, mely alól hosszú, fekete copf hullik a

hátára. Gazdag, dúsan hímzett, bô sárga selyem kabát, fekete bársony nadrág és nagyon

finom csizma.
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20 Bartók: „Schönberg és Stravinsky vérontás nélkül tör be a keresztény- nemzeti Budapestre”. Lásd Vi-

kárius László: „Bartók az integritás válságának idején: két Bartók- írás Budapest zeneéletérôl

(1920/21)”. Muzsika, 50/7. (2007 július), 8–13.

21 Galafrès Elza közremûködése „a tánc betanítása” és „a koreográfia” terén még a Márkus László által

rendezett 1931- es operaházi próbák idején is fölmerült, vö. Kristóf Károly: Beszélgetések Bartók Bélá-

val. Budapest: Zenemûkiadó, 1957, 67., 1930. október 9- i híradás.

22 Ziegler Márta 1919. május 14- i levele anyósának, lásd Bartók Béla családi levelei. Szerk. ifj. Bartók Bé-

la, Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 295.



Nyakán sok rétbe csavart aranylánc. Kabátja gombjai ragyognak, finom ujjai tele brilián-

sokkal.

Áll a küszöbön és rebbenés nélküli meredt szemmel, halálos komolyan néz a lányra.

A lány megijedt tôle és hátrál. De akárhova megy, az asztalhoz, szekrényhez, vagy az ágy-

hoz – az elrejtôzött csavargók lökik, taszítják a mandarin felé. Végül elszánja magát és óva-

tosan a küszöbön álló mandarin felé közeledik. Félénken hívja: jöjjön közelebb. A manda-

rin nem mozdul. Még egyszer hívja. A mandarin megindul. Egyenletesen, lassan a szoba

közepére jön. A lány rámutat a székre: üljön le. A mandarin leül. De mereven és folytono-

san – halálos komolyan és a nélkül, hogy egy arcizma mozdulna, folyton a lányt nézi.

A megzenésítésnél feltehetôleg a zeneszerzô maga egyszerûsített és alakított a

szövegen, hogy alkalmas legyen a kottában történô közlésre.23 A négykezes zongo-

rakivonat elsô kiadásában ugyanez a részlet így hangzik:

Belép a mandarin, mozdulatlanul megáll az ajtóban; a leány rémülten menekül a szoba

tulsó végébe.

Általános megdöbbenés. – A három csavargó lopva integet rejtekhelyébôl a leánynak,

hogy kezdjen már valamit, csalja közelébb a mandarínt, hálózza be. A leány leküzdi irtó-

zását és hivja a mandarínt.

„Gyere közelebb! Mért bámulsz rám olyan mozdulatlanul?”

A mandarín kettôt lép, ismét megáll.

A leány: „Még közelebb! Ülj erre a székre!”

A mandarín leül.

A kottában közölt változatból értelemszerûen elmarad a szereplô idegenszerû

testi sajátosságainak és egzotikus, finom, gazdag ruházatának leírása. Az összetö-

mörített szöveg lényegében mozdulatokra, gesztusokra, illetve a lelkiállapot lehe-

tô legegyszerûbb jellemzésére szorítkozik. Érdemes ugyanakkor megfigyelni,

hogy a Lengyelnél olvasható folyamatos leírás helyett Bartók a szereplôknek a

Schnitzler- pantomimra s Dohnányi megzenésítésére egyaránt jellemzô rövid meg-

szólalásait, másutt pedig kifejezetten „párbeszédet” alkalmaz. Azonban ezek is

csupán a gesztus verbalizálásai. Ami Lengyel szövegében központi mozzanat,

hogy a mandarin minden megszokott gesztust és arckifejezést mellôzve mereven

néz („rebbenés nélküli meredt szemmel, halálos komolyan néz a lányra”, illetve

„mereven és folytonosan – halálos komolyan és a nélkül, hogy egy arcizma moz-

dulna, folyton a lányt nézi”), az Bartóknál csupán közvetve derül ki. Jellemzônek

tûnik, hogy a lány gesztusára bízza ennek színpadi utasításba foglalt megfogalma-

zását: „Mért bámulsz rám?”

A zene feladata tehát egyfelôl a leírás és jellemzés pótlása. Nem kell a kottabe-

li szövegkönyvben megadni, milyen a mandarin, és milyen benyomást kelt. Mind-

ezt a zene közvetíti. De a zene lefordítja az egyes érzelmi reakciókat és a jelenlé-
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23 Valamennyi kéziratos forrás arra vall, hogy Bartók a librettón alapuló, de a kottába átfogalmazva be-

írt szöveget maga alakította ki. Hasonlóan járt el bizonyíthatóan A fából faragott királyfi esetében.

Gombossy Klárának írt 1916. június 10- i levelében maga említi, hogy vállalja saját „egyszerû–bôví-

tett mondatai”- t, ha nem is „Nyugatképesek”. Lásd a brüsszeli Királyi Könyvtár Zenemûtárának Bar-

tók Archívumában, Dille- fond I/4/I/13/I/9 Mus.



vôk gesztusait is. Különös jelenet tanúi vagyunk tehát. A három csavargó rejtekhe-

lyén izgatottan figyel, olykor jeleket ad a lánynak. A mandarin mozdulatlanul áll.

A megriadt leány pedig elôbb menekül, majd közeledik, hogy félénken hívogassa a

látogatót. „Minden színészi gesztust”, „minden lépést” egy „zenei frázis megfele-

lô hangjai ábrázolnak”. E rendkívül közvetlenül ábrázoló zenei részletet Bartók

színpad nélkül nem is érezte elôadhatónak, s ezért a koncertváltozatból kihagyta.

Ugyanakkor épp e részlet mutatja legjobban azt a megzenésítési módot, amely

alapján Bartók 1918/19- ben komponált pantomimja alapstílusát kialakította.

A jelenet kezdetén a lassú kisterc (Asz–F) lelépés jeleníti meg a belépô manda-

rint. A Kékszakállú 5. ajtójának különös ellenképe ez a pillanat, hasonlóan magasz-

tos, ám félelmetességével ellentétes csúcspont. Habár szívesen kapcsolja az elem-

zô e hangközt Bartók számos funkcióban kedvelt kistercéhez, itt érdemes figye-

lembe venni, hogy a meghatározó hangköz valamennyi korai forrásban, valamint a

zongorakivonatokban is a partitúráétól eltérô írásmóddal szerepel, a kisterc he-

lyett Bartók következetesen bôvített szekundot ír (Gisz–F), hiszen a motívumhoz

az A hang is csatlakozik, kettôs tercûvé téve a képletet (1. kotta). A késôbbi „Haj-

sza” egyik pontján, a mandarin elbotlását (71. próbajel, fermata breve) követô

Sempre vivace szakasz elején (2. kotta) a mandarinmotívum a partitúra harsona-

szólamában is Gisszel szerepel. Ha komolyan vesszük a bôvített szekundot, logi-

kusnak tûnik, hogy épp e hangköz mutatja be a furcsa idegent. A bôvített szekund

ily módon a Nyugatra csöppenô egzotikum, a keleti idegen par excellence jelképe.

Nem véletlen, hogy a Gisz–F hangköz, ahogy errôl még lesz szó, a mandarin hal-

doklásakor is fontos szerepet kap.

A mandarin teljes témája a kezdet markáns és többször ismételt hangközétôl

függetlenül is különleges, és feltûnô 12 hangú tendenciát mutat.24 Nem a késôbbi
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24 A fogalmazvány (B forrás) szerint Bartók számos harmóniai változtatást eszközölt, mialatt fokozato-

san, több lépésben kialakította a témát.

1. kotta. A mandarin témája megjelenésekor, A csodálatos mandarin, 36

2. kotta. A „Hajsza” részlete, 71: (a) a zongorakivonat szerint, (b) a Fekete zsebkönyvbeli legkorábbi följegyzés szerint

a)

b)



dodekafónia elvei szerint, hangismétlés nélkül, ám mégis azzal rokon módon, lé-

pésrôl lépésre vezeti be a teljes kromatikus hangkészletet, s feltûnô, hogy a témát

záró együtthangzások hozzák be az addig hiányzó H és Gesz hangot.25 A manda-

rin megjelenésekor felhangzó témát felépítése is zárt egésszé teszi. Tulajdonkép-

pen háromszor három egységbôl (motívumból) áll, s a kezdô és záró motívum

egyaránt háromszori elhangzása kölcsönöz a szerkezetnek különösen erôteljes

zártságot (1. kotta). A téma fölött felhangzó kromatikus elôke és trilla a lány rémü-

letét festi a hallgató számára.26

Az ezt követô részletben épp ilyen pontosan, ha nem még pontosabban feleltet-

hetôk meg a zenei elemek a szereplôk mozdulatainak és szavainak. Az egyes sze-

replôknek a zene külön- külön rétege felel meg. Pengetett mélyvonósok tétova moz-

dulatai közvetítik a csavargók viselkedését, zavarodott rejtôzködésüket, a lánynak

szóló s a mandarin számára nem látható, titkos, izgatott jeladásaikat. A bátortalan

fafúvós- (fuvola- , klarinét- , majd oboa- ) motívumokban a leány mozdulataira és

szavaira ismerünk. Az egész jelenet zenei gerincét a mandarin megjelenésével

föllépô, már említett merev mozdulatlansággal kürtön, majd fagotton tovább szóló

tartott hangpár (a H/D kisterc) adja. A mandarin a hívó szóra egyet- egyet lép, majd

leül, s minden egyes mozdulata egy- egy újabb – közeledô – lépés az ereszkedô terc-

menet skálafokain (3. kotta).27 Ezt értette Bartók azon, hogy mûvét nem táncjáték-

nak, hanem pantomimnak komponálta. Ebbôl a jelenetbôl bontakozik ki a mû már

említett második tánca, ez a kezdetben magányos, félénk csábtánc.

Bartók a kottában ezt a jelenetet követôen már nem ütemrôl ütemre vagy sza-

kaszról szakaszra közli a cselekményt, hanem mintegy elôzetes összefoglalót ad

róla. Alighanem összefügg ez a jelenet nagy részének az eddig látott pantomimi-

kus írásmódtól eltérô, nagyobb lélegzetû kibontakozásával, melyet leginkább

szimfonikus jellegûnek mondhatunk. A 42. próbajel utáni 7–8. ütem fölött kezdô-

dik a színpadi utasítás, mely szerint a leány: „Végre leküzdi ellenszenvét és félénk

táncba kezd. (Tánca lassankint, a kisérô zenének megfelelôen, mind bátrabb lesz,

s végül vadul- erotikus táncig fokozódik. –” Csupán a gondolatjel választja el a

mandarin reakciójának ezt követô leírását, mely közvetlenül a 44. próbajel elôtt in-

dul: „A mandarin az egész tánc alatt merôen nézi a leányt, ébredô szenvedélye

még alig tükrözôdik szemében.” Az ez után következô több mint 100 ütemen át

egyetlen színpadi utasítást sem találunk. Pedig itt sincs szó folyamatos táncjele-

netrôl. Ezt a számtalan, gyakran néhány ütemenként egymást követô tempóválto-

zás éppúgy jelzi, mint a zenei anyag motivikai töredezettsége. Az „erotikussá foko-
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25 A 12 hang megjelenésének rendje („sora”): Gisz–A–F–E/B/Esz–(A)/Cisz/D–(A)/C/G–(E/B/Esz)–H/

(D)–(Esz)/Gesz. Bartókra jellemzônek tûnik ezenkívül a kromatikus, részben szimmetrikus tágulás-

szûkülés a harmóniafûzésben: Gisz–A–F → E/B, majd B/Esz → A/Cisz/D, illetve B/Esz → H/D.

26 Ezen a ponton kellett volna a zenének „mennyei elragadtatottságot” kifejeznie a megváltoztatott szö-

vegkönyvnek megfelelôen.

27 A jelenetet pantomimikus szempontból ugyancsak kimerítôen elemzi Daniel- Frédéric Lebon: Béla

Bartóks Handlungsballette in ihrer musikalischen Gattungstradition. Berlin: Verlag Dr. Köster, 2012, 265–

268. Nem véletlen, hogy disszertációja címlapjára éppen ennek a jelenetnek kéziratrészletét válasz-

totta a szerzô.



zódó tánc”- hoz a Tempo di Valse feliratú résznél, az 56. próbajel után érkezünk csak

el. Elôtte egyetlen hosszabb egységes zenei szakasz alakul ki: az 50. próbajel elôtt 2

ütemmel szerepel egy Allegretto tempóutasítás, mely néhány lassítással és azt köve-

tô a tempo utasítással nagyjából érvényben marad a Tempo di Valse- ot közvetlenül

elôkészítô ütemekig, ahol a tánc motívumai újból középpontba kerülnek. A tánc fo-

kozatos kibontakozását megakasztó Allegretto szakasz továbbra sem tartalmaz sem-

miféle színpadi utasítást. Jellegében mégis közelebb áll a pantomimikus fogalma-

záshoz. De mirôl is szólhat ez a jelenet? Nézzük a szöveg folytatását elôször ismét

a pantomimból idézve!

Végre tenni kell valamit és Mimi ügyetlenül, trémázva, elkezd játszani. Elsuhog, eltáncol

a mandarin elôtt – kelleti magát: Körülkeringôzik a szobán s mikor tánc közben az ajtó-

hoz ér – hirtelen bereteszeli az ajtót – tovább táncol. A mandarin nézi – szemrebbenés

nélkül –, halálos komolyan. Mimi egyre gyorsabban táncol, már bátrabb, szabadabb s mi-

kor egy fordulónál a mandarin elé ér, látva a kínai furcsa merevségét, mozdulatlanságát –

kacagni kezd – egyre jobban s szédülten a tánctól, feloldódva a kacagásban, a mozdulat-

lan mandarin ölébe esik.

A partitúra 59. próbajelénél (Allegro) szerepel csak az utasítás, hogy „A leány

a mandarin ölébe borul […]”. Nem kétséges, hogy ez pontosan megfelel Lengyel

Menyhért szövegében a „mandarin ölébe esik” pillanatnak. Bartók még hozzáteszi:

„a mandarin lázas izgalmában reszketni kezd.” Majd – ismét Bartók – így folytatja:
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3. kotta. A csodálatos mandarin, 39



De a leány irtózik az ölelésétôl, – ki akarja magát szabadítani, – Vad hajsza kezdôdik, a

mandarin meg akarja fogni a folyton menekülô leányt.

A „hajszá”- ig Bartók mindenben pontosan követi Lengyel szövegét, mely itt is-

mét jóval részletezôbb. Az eredeti pantomim szövegében ezt olvashatjuk:

S amint a kacagó nô ott fekszik, hánykolódik, hajladozik elôtte, a mandarin lassan saját-

ságos változáson megy keresztül. Halk reszketés fut át rajta, a talpától a feje búbjáig. Az

arca kipirul. Az eddig meredt szemek megrebbennek és azontúl mind gyorsabban pislog-

nak. A melle emelkedik – nehezen, szaggatottan kezd lélegzeni. A kezei megrándulnak

és ujjai gyorsuló futamokban – a lány nyakára – fejére tévednek… Izgalma egyre fokozó-

dik. Apró reflexmozdulatok ütköznek ki rajta, – megrándul – didereg – s hirtelen, a vér

forró hullámától, mely keresztül zúg rajta, egész testében reszketni kezd. A lány ránéz –

megijed tôle – a nevetése megszakad – felugrik – hátrál.

A mandarin szintén feláll. Kinyújtja karjait és a lány után indul. A lány menekül – nyomá-

ban a mandarin – szemei rámeredve – arca eltorzult és könyörgô mint egy beteg állaté.

Üldözés kezdôdik…

Az „üldözés” szó helyett láthatólag Bartók maga választja a „Hajsza” kifeje-

zést, mely az 1926- os Szabadban ciklust záró zongoradarabban válik zenei univer-

zumának egyértelmû toposzává, s így lesz nyilvánvaló, hogy nem csupán szöveg-

könyv diktálta, cselekményhez kapcsolódó helyzetképrôl van szó.

A megzenésítésben a mandarin megjelenésétôl a „Hajszá”- ig tartó szakasz

nagyjából a következô fô egységekre bontható a drámai változások, illetve az eze-

ket kifejezô tempóváltozások alapján:

36 A mandarin belép: Maestoso

37 Megdöbbenés – a leány hívja: Non troppo vivo – Meno mosso, Più mosso stb.

40 A mandarin leül: Tranquillo – Vivo, Meno vivo stb.

43 A leány táncba kezd: Lento – ritard. molto – a tempo stb.

50 –: Allegretto

56 –: Tempo di Valse

59 A leány a mandarin ölébe borul: Allegro – Più allegro

62 Vad hajsza kezdôdik: Sempre vivace

Az egyetlen nagyobb egység, melyhez semmi támpontot nem adnak a partitú-

rába bejegyzett színpadi utasítások, az Allegretto szakasz. Mi történik itt tulajdon-

képpen? A tánc motívumai eltûntek. A 48. próbajeltôl egy rövid accelerando sza-

kasz trillái kétségkívül a lány kacagását festik. Lengyel Menyhért szövege ezen a

ponton nem részletezi az eseményeket, hiszen a kacagás leírását szinte azonnal

követi a lánynak a mandarin ölébe esése. Bartóknál azonban épp itt sokkal részle-

tesebb a zenei megjelenítés, amennyiben a Tempo di Valse- nál jutunk még csak a

tánc igazi kibontakozásához, melyet majd az „ölbe borulás” zár le. Mit ábrázolhat

tehát a kettô közé ékelôdô Allegretto zenéje?

E zenei részlet jelentôségére Bartók maga hívta fel a figyelmet, amikor a Nyugat

Osvát Ernô „irodalmi mûködésének 25- ik jubileumára” megjelent 1923. júniusi

dupla számának zenei mellékletében egy kottarészletet közölt A csodálatos manda-
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rinból (1. fakszimile a 424–425. oldalon). A folyóirat ünnepi kötetében két zenei kéz-

irat hasonmása kapott helyet, Bartók A csodálatos mandarin zongorakivonatának két

oldalát Kodály Ady- megzenésítése, a „Sappho szerelmes éneke” követte. A négyke-

zes mûrészlet éles ellentétben áll az utána következô Kodály- dallal. Bár föliratá-

ban hirdeti, hogy irodalmi mû megzenésítésérôl van itt is szó, mely, tudjuk, erede-

tileg is a Nyugatban látott napvilágot, a zenei részlet a címtôl eltekintve teljes ti-

tokzatosságba burkolózik. E rejtôzködés jól jellemzi alkotóját, s a nyilván cseppet

sem véletlenszerûen kiválasztott részlet értelmezése sokat elárul a mûvel kapcso-

latos zeneszerzôi magatartásról. A fakszimilén olvasható zene önmaga nehezen

értelmezhetô: magas fekvésû, gyors futamokat látunk, melyek alatt furcsa, szögle-

tes mozdulatok–gesztusok rajzolódnak ki. A secondo szólam furcsa, görcsös for-

dulatokkal, hol tükrözôdô motívumokkal, hol nagy hangközlépésekben mozgó

párhuzamokkal rendkívül disszonáns stílust mutat.

Az alsó szólamban szereplô különös gesztusokat a hangszerelés szerint a kla-

rinét és a basszusklarinét játssza. E hangszerek és a motivika a leányt és az alakjá-

hoz kapcsolódó érzéki csábítást jelenítheti meg. Elemzôk már régóta a leány reak-

cióját látták e részletben,28 az egész mögött vagy fölött megszólaló, a hangszerelés

szerint zongorát, hárfát és cselesztát alkalmazó nyugtalanító, különös vibrálás pe-

dig egy újabb, meggyôzô elemzés szerint valószínûleg a mandarin tekintetét ábrá-

zolja.29 Vagyis mintha azt látnánk e jelenetben, ahogy a mandarin figyeli a táncoló,

tôle még mindig viszolygó leányt.

Ezek után megkísérelhetjük – a pantomim szövegére és a kottabeli elôzetes

összefoglaló néhány részletére támaszkodva – kiegészíteni az elôbbi szerkezeti ábrát:

43 A leány táncba kezd: Lento – ritard. molto – a tempo stb.

48 [A leány kacagni kezd]: Molto sostenuto – molto rallentando – poco a poco accelerando

50 [A mandarin merôen nézi a leányt]: Allegretto

56 [A tánc végül vadul erotikus táncig fokozódik]: Tempo di Valse

59 A leány a mandarin ölébe borul: Allegro – Più allegro

Amikor a zeneszerzô már úgy látta, pantomimja mégsem alkalmas rá, hogy

változtatás nélkül kerüljön a koncertterembe, és elhatározta, hogy zenéjének egy

részét kiemelve tegye azt alkalmassá koncertszerû elôadásra, ugyancsak a manda-
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28 „A vivômelodika, bár még egy pillanatra feltûnik a klarinétok szólamában (marcato), átadja helyét

egy ködös, homályos hangzásnak. Az elôzô zongorafutamok hangzása szilárdul itt meg és lép elô

alapszínné. A vonósok tremolója árnyékot vet a képre. A hangulatilag alig megfogható jelenet úgy tû-

nik, a lány félelmére, vívódására utal. Jellemzô, hogy a klarinétok dallampárjával néhány pillanatig ti-

zenkétfokú hangzás szólal meg. Ennek a hangulatnak felel meg a jelenet smorzando kicsengése is. Ez

volt az utolsó megtorpanás, a kétely utoljára jutott kifejezésre.” Vö. Kroó György: Bartók színpadi mû-

vei. Budapest: Zenemûkiadó, 1962, 219. „Ezek az »irtózások« a klarinétokon, ha szabad így neveznünk

ôket, innen nyerik táguló- szûkülô szimbolikájukat; hatásukat csak fokozza, hogy a dallam messzire

kinyúló csápjai szext, sôt szeptim távolságokra nyújtóznak.” Vö. Lendvai: Bartók dramaturgiája. Buda-

pest: Akkord, 1993, 194.

29 Lebon: Béla Bartóks Handlungsballette, 129–134., nem elsôsorban ebben a jelenetben, ám a mûben kö-

vetkezetesen a mandarin tekintetének ábrázolásához tudja kapcsolni a cseleszta megjelenését, s kitér

a tekintet mint erotikus szimbólum használatára.
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1. fakszimile. A csodálatos mandarin 50- tôl induló Allegretto szakasza, hasonmás a négykezes zongorakivonat-

ból, Nyugat (1923)



rin jelenetére esett elôször a választása. E jelenet indulásánál, a 36. próbajelnél ha-

tározta meg az akkor még egyetlen jelenetnek szánt tétel kezdetét, s – a végleges

koncertváltozattal egyezô módon – a „Hajsza” zenéjével ért véget, magában foglal-

va a rejtélyes Allegretto szakaszt is. A mandarin megérkezését követô, korábban

részletesen vizsgált pantomimikus szakaszt (a 37. próbajeltôl a 43.- ig) azonban a

koncertváltozatból kihagyta.30 Ebben a formában lett végül is az 1927- ben megje-

lent „Jelenetek” – a zeneszerzô életében napvilágot látott egyetlen (részleges) par-

titúrakiadás – második fele.

Bartók csupán a betiltással végzôdô bemutató után döntött mûve szinte teljes

elsô felének zenekari darabként történô megjelentetésérôl.31 „Most, a kölni elô-

adás nyomán látom, hogy jóval nagyobb részek alkalmasak koncertelôadásra,

mint ahogy eredetileg képzeltem.”32 Ettôl kezdve a komponista számára a mûve

kétféle alakban létezett: egyrészt koncertdarabként, melynek elôadatását igyeke-

zett szorgalmazni, másrészt pantomimként, mely néhány sikeres prágai elôadást

követôen nem talált utat újabb színpadokra.

Források

Ha van olyan Bartók- mû, amely a források szinte áttekinthetetlen sokaságán keresz-

tül érlelôdött, s találta meg a kutatót helyenként még mindig bizonytalanságban hagyó

többé- kevésbé végsô alakját, akkor az A csodálatos mandarin.33 Bár a primer forrásanyag

nagy valószínûséggel nem maradt fönn hiánytalanul, annak bôsége, sokfélesége,

bennük a funkciók – és mûalakok – keveredése és megoszlása igen nehézzé teszi a

keletkezéstörténet, a komponálás és többszörös revízió valamennyi részletének át-

tekintését; egyenes vonalú leírás szinte bizonyosan nem is adható a forrásokról.
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30 Bartók 1925. június 22- i levele szerint a 36. próbaszámtól az ismert „szvit”- befejezésig kihagyás nél-

kül képzelte el a Mandarin kiemelt jelenetének koncertszerû elôadását. A partitúrában C–D- vel jelölt

kihagyás szükségességérôl elôször 1926. szeptember 12- i levelében értesítette kiadóját, de ekkor

még valamivel hosszabbra tervezte az ugrást, ugyanis a 44. próbajel utáni 4. ütemig adta meg, vagyis

a mandarin megjelenését a Più mosso szakasz folytatta volna. A kihagyás végleges alakját, melyben a

Più mosso elôtti Lento szakasz is szerepel, a kölni elôadás tapasztalatai alapján határozta el, amint er-

rôl 1927. február 3- i levelében értesítette kiadóját, amikor e jelenet elôtt egyetlen kihagyással a darab

egész elsô szakaszát eljátszhatónak nyilvánította. Az elsô szakaszban található, A–B- vel jelölt ugrás a

leány elsô bemutatkozását (a 11–12. próbajel körüli szakaszt) hagyja ki nyilván a folytonos tempóvál-

tást alkalmazó pantomimikus jellege miatt.

31 A „Jelenetek” zenei anyagából az Universal Edition archívumában fönnmaradt másolat (M forrás,

lásd a függeléket) eredetileg a 36- os próbajeltôl indult, s csupán utólag, nyilvánvalóan a zeneszerzô

1927. február 3- i levele nyomán egészítették ki a mû szinte teljes elsô felével.

32 „Jetzt, nach der Kölner Aufführung sehe ich, dass viel grössere Partien sich zur Konzertaufführung

eignen, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe.” Bartók 1927. február 3- i levele az Universal

Editionnak. Gombocz–Vikárius, „Briefwechsel”, 72.

33 A forrásokhoz mindenképp érdemes figyelembe venni Alexander Crouch szakdolgozatát, melyben

forrásláncot dolgozott ki, s a legfontosabb kéziratokat jellemzi is, lásd The Sources and Evolution of Bé-

la Bartók’s The Miraculous Mandarin. A Case- Study. BA- dolgozat, The University of New South Wales,

1997, 28–49.; megjegyzendô ugyanakkor, hogy nem lehetett módja valamennyi kézirat tanulmányo-

zására, és leírása nem mentes a tévedésektôl sem.



Önálló vázlat, emlékeztetô témaföljegyzés a mû teljes elsô feléhez hiányzik, el-

tekintve a fogalmazványban magában található részvázlatoktól. Elképzelhetô, hogy

a zeneszerzô otthonában zongora mellett érlelte ki a kompozíció teljes elsô felét, s

a fönnmaradt folyamatfogalmazvány (A forrás) esetleg valóban a legkorábbi írott

forrás.34 A mû második feléhez, mint ismeretes, Bartók Fekete zsebkönyve (αα for-

rás) tartalmazza kétségkívül a legkorábbi, helyenként töredékes és töredezett meg-

fogalmazást,35 s Bartók innen másolva dolgozott tovább a kompozíción, visszatér-

ve a nagy kottalapokon készülô kézirathoz (A forrás). A fogalmazvány alapján Bar-

tók egy négykezes zongorakivonatot (B forrás) készített, s e zongorakivonatnak is

készen kellett lennie már 1920- as berlini tartózkodása idején, hiszen ebbôl játsz-

hatták el Strasser Istvánnal a mûvet, s a színpadi utasítások, mint említettem, ere-

detileg kizárólag német nyelven történt bevezetése is ehhez a fontos, az elsô világ-

háborút követô elsô nyugat- európai úthoz kapcsolódhatott. A négykezes zongora-

kivonatot Bartók – úgy tûnik – Herrmann Scherchennél hagyta Berlinben, s a

következô évben, amikor elôször gondolt ismét a mû meghangszerelésére, több-

ször, többféle úton próbálta elérni, hogy visszakaphassa.36 1921 tavaszán minden-

esetre kiadójával egyeztetve szerzôdést kötött a Budapesti Operaházzal, melynek

értelmében mindenekelôtt a zongorakivonatot és a szövegkönyvet kellett benyújta-

nia.37 Mint Herczeg Sándor (1905 és 1933 között „karhangjegy felügyelô”) nyugtá-

ja mutatja, 1921. május 9- én Bartók egy zongorakivonatot és egy szövegkönyvet va-

lóban leadott az Operaháznak.38 Bár a szövegkönyv eddig nem került elô, a zongo-

rakivonat Ziegler Márta másolata volt (E forrás), mely késôbb, a változtatások
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34 „Béla dolgozik a Lengyel- pantomimon s a felével kb. készen is van már. A mult héten játszotta el elô-

ször nekem s azóta minden este.” Ifj. Bartók Béla idézi Ziegler Mártának 1919. február 12- én anyósá-

hoz írt levelét. Lásd Apám életének krónikája, 174. Bár nincs szó róla, melyik felével készült el, szinte

biztosra vehetô, hogy az elsô felérôl lehet szó, s Bartók a Fekete zsebkönyvbe (Bartók Béla Fekete zseb-

könyve. Vázlatok 1907–1922. Somfai László utószavával, Budapest: Editio Musica, 1987) alighanem

1919. február eleje után vázolhatta a folytatást. Crouch forrásláncába feltételesen fölvett egy elve-

szett forrást, mely megelôzné az ismert A kéziratot, s amelyet a Fekete zsebkönyvbeli leírás mintegy

folytatna, lásd The Sources and Evolution of Béla Bartók’s The Miraculous Mandarin, 32. – A források záró-

jelben megadott azonosítója a tanulmány függelékében található jegyzékre utal.

35 A komponálásra 1918 ôsze és 1919 tavasza különösen nyugtalan társadalmi helyzetében került

sor. Ez idô alatt Bartók gyakran volt távol rákoskeresztúri otthonától, ami arra indíthatta, hogy

normál kottapapír helyett a ritkán, s csakis utazás közben használt vázlatfüzetbe komponáljon.

A jelenleg ismert életrajzi adatok ennek az idôszaknak egyértelmû meghatározását sajnos nem te-

szik lehetôvé.

36 1921. április 7- i levele szerint: „Berlinbôl nem kaptam meg a »Mandarin« négykezes kivonatát, tehát

kérem, legyen szíves soron következô berlini tartózkodása alatt Scherchen úrtól valahogy visszasze-

rezni. Ha sikerül, nagyon hálás leszek Önnek.” (Aus Berlin habe ich den 4- händigen Auszug des

„Mandarin”s nicht erhalten, also bitte ich nun Sie, gelegentlich Ihres bevorstehenden Aufenthaltes

in Berlin denselben von Herrn Scherchen irgendwie herauszuzwingen. Gelingt es, so werde ich

Ihnen sehr dankbar sein.) 1921. április 18- i levele szerint Hertzka igazgató megígérte, hogy éppen

esedékes berlini útján találkozik majd Scherchennel, s a zongorakivonatot visszakéri tôle. A kiadat-

lan levelek a budapesti Bartók Archívumban tanulmányozhatók.

37 Lásd Bartók 1921. március 22- i levelét kiadójának. Az Universal Edition igazgatója 1921. május 23-

án köszönte meg a véglegesített operaházi szerzôdés másolatának megküldését. A levél eredetije a

budapesti Bartók Archívumban található.

38 A nyugta eredetije az operaház gyûjteményében található; másolata a Bartók Archívumban.



bevezetése után is az Operaházban maradt, s jelenleg a Bartók Archívum ôrzi. Ezek

szerint a zeneszerzô ekkorra mindenesetre már elkészítette és feleségével lemásol-

tatta a mû két kézre szánt korrepetitor- kivonatát. Saját eredeti kéziratát e kétkezes

zongorakivonatból (C forrás) csak 1924. július 29- i levelében említi s ígéri kiadójá-

nak. Végül valószínûleg csak az év novemberében tudta elküldeni a kéziratot, mely

mind a mai napig az Universal Edition archívumának gyûjteményébe tartozik.39

A mû hangszerelése – az elsô nagyobb revíziójával együtt – 1924- ben, a zene-

szerzô új házasságából való második fia, Péter július 31- i születése körül készült.40

A hangszerelést a zeneszerzô, valószínûleg a munka hajszoltságából adódóan, s ta-

lán a kéziratok szakaszonkénti másoltatása miatt, részben a folyamatfogalmazvány-

ban (A forrás), részben a négykezes zongorakivonatban (B forrás) készítette elô.

Ekkor Bartók és másolói, eleinte második felesége, Pásztory Ditta, majd a segítsé-

gükre sietô Ziegler Márta, párhuzamosan dolgoztak a partitúrán és a négykezesen.

Az autográf partitúra (F forrás) elkészült részeibôl, valamint a négykezes kivonat-

ból másolat is készült. Mind a négykezes, mind a partitúra családi másolatát (H és

G forrás) az Universal Editionnak szánták, s Bartók részletekben küldte el 1924

nyarán–ôszén. A partitúrát ugyanakkor a budapesti Operaház számára ottani hiva-

talos másolóval is lemásoltatták (I forrás). Tehát ekkorra a fogalmazványon kívül a

zeneszerzônél volt az autográf négykezes zongorakivonat és az autográf partitúra.

A kiadó megkapta az autográf kétkezes kivonatot, továbbá mind a négykezes kivo-

nat, mind a partitúra családi másolatát. Az Operaháznál volt már 1921 óta a kétke-

zes kivonat másolata, valamint a saját használatra ekkor készült partitúramásolat.

A Fekete zsebkönyvbeli leírást nem számolva az összesen nyolc zenei kézirat

legtöbbje az eddig végrehajtott módosítások következtében részben többrétegû

forrás, bár a korai rétegek nem mindegyikben ôrzôdtek meg teljes egészükben.

Bartóknak revideálnia kellett az autográf négykezes kivonatot, az autográf kétke-

zes kivonatot és ennek 1921- ben az Operaháznak leadott másolatát. A javítások

jelentôs részét áthúzással, illetve az újrafogalmazott szakaszok beragasztásával ve-

zették be.41 Nyilván e revízió következtében vált érvénytelenné a legelsô befejezés

két kottalap négy oldalán külön fönnmaradt autográfja (D forrás), mely valószínû-

leg az Universalhoz került kétkezes kivonathoz tartozhatott, mielôtt a zeneszerzô

a kéziratból kiemelte volna.42 A négykezes autográf áthúzott utolsó oldalait Bar-
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39 Jelenleg a Wienbibliothek ôrzi.

40 Az Universal Editionnal folytatott levelezésbôl pontosan követhetô a hangszerelés munkája. Bartók

1924. június 5- én fogott hozzá, s éppen Péter fia születése elôtt két nappal, július 29- én küldte el

mind a négykezes zongorakivonat- , mind a partitúramásolat (G és H forrás) elsô részét. Ezt követô-

en még három részletben küldte el a kéziratok frissen elkészült lapjait, lásd Bartók szeptember 25- i,

november 7- i és november 19- i levelét. A levelek másolatai tanulmányozhatók a budapesti Bartók

Archívumban.

41 Míg a kézirat restaurálása óta a Bartók Archívumban ôrzött operaházi kétkezes zongorakivonat ra-

gasztás alatti rétegei is láthatók, az Universalnál fönnmaradt zongorakivonat leragasztásai fölnyitat-

lanok.

42 A vázlatok, fogalmazványok megôrzésénél is inkább jelzi e kétkezes kivonatból félretett kottaív, hogy

a zeneszerzô nem kívánta az utókor elôl elrejteni mûve korai változatát.



tók megôrizte, s így már korábban is tanulmányozható volt e rész eredeti formá-

ja,43 mely megegyezik a kétkezes kivonatból származó, kihagyott korai záró sza-

kasz („1.” befejezés) zenei szövegével, sôt, kisebb változásoktól eltekintve, lénye-

gében a Fekete zsebkönyvben, illetve a fogalmazványban található formával is azo-

nos. A négykezes zongorakivonat kéziratában azonban egyéb, más forrásokból

hiányzó részletek is hiánytalanul fennmaradtak a leragasztások alatt.44

Mint tudjuk, a mû revízióinak, s így forrásainak sora sem ért azonban itt véget.

1925- ben megjelent a négykezes zongorakivonat, s ennek egy példányát (L forrás)

használta Bartók 1926. április 8- i rádióhangversenyén, amikor Kósa Györggyel ját-

szotta el az akkor koncerthasználatra szánt egyetlen jelenet zenéjét a mandarin

megjelenésétôl a „Hajsza” végéig.45 A partitúra családi másolata (G forrás) lehe-

tett a kölni próbák karmesteri partitúrája, s benne feltehetôleg Szenkár Jenôtôl

származó bejegyzéseket találunk. A zeneszerzô észrevételeit a próbák alatt saját

autográf partitúrájába (F forrás) vezette be. A budapesti Operaházban szólamok

és zongorakivonat- másolatok készültek (K és J forráscsoport), melyek részben tö-

redékesen maradtak fönn, ugyanakkor olyan pótolhatatlan dokumentumokat rej-

tenek, mint Sergio Failoninak, az 1931- es budapesti próbák karmesterének olasz

bejegyzéseit tartalmazó példány néhány lapja a mû zárószakaszával, vagy az 1931-

es próbákhoz kapcsolódó rendezôi utasításokat tartalmazó zongorakivonat.46

A mû budapesti bemutatását többszörös halasztás után 1931 márciusára, a zene-

szerzô 50. születésnapjára tervezték, de ez is meghiúsult.47 Bizonyosan volt ebben

szerepe a cenzúra szövegkönyv ellen felhozott kifogásainak is, de újsághírek sze-

rint végül a zeneszerzô maga is visszavonta mûvét.48 E próbákhoz kapcsolódik a

befejezés átdolgozása, amelyet az operaházi források „Új befejezés”- ként 1931- es
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43 Ennek alapján már több részletet idézett átírásban Vinton a mû elsô befejezés változatából, lásd The

Case of The Miraculous Mandarin, 4. és 11. Frigyesi Judit tanulmányában pedig négy hasonmás oldalt

közöl a kézirat kihagyott részébôl, lásd Who is the Girl in Bartók’s The Miraculous Mandarin, 246–249.

44 A ragasztások fölnyitásakor két elveszettnek hitt oldal bukkant elô, miután a zeneszerzô ezeket nem

eldobta, csupán egymáshoz ragasztotta. Bartók a saját eredeti számozása szerinti 18. és 19. oldalt ra-

gasztotta össze, s csupán a megelôzô 17. (könyvtárosi számozás szerint 19.) oldal és a (késôbbi szá-

mozás szerint is) 20. oldal volt látható. A leragasztott részek a fiú jelenetének a véglegesnél jóval bô-

vebb második felét tartalmazzák, ahol éppen a mûben szereplô elsô tánc lényegesen nagyobb szere-

pet kap, mint a végleges mûalakban.

45 Lásd a négykezes zongorakivonat Bartók által használt példányát a Bartók Archívumban (L forrás).

46 Körtvélyes Géza: „A Csodálatos mandarin az Operaházban”. In: uô: A modern táncmûvészet útján. Bu-

dapest: Zenemûkiadó, 1970, 114–176.; lásd különösen a zongorakivonat Márkus László által hasz-

nált rendezôi példányában található 1931- es bejegyzések közlését, 128–134. A Failonitól származó

töredékes példány azonban akkor még nem volt ismert.

47 Lásd többek között Harangozó Gyula: „Mozaikok az operai balett és pályám történetébôl”. Táncmûvé-

szeti Értesítô, 1971, 64–79. Erre az értékes visszaemlékezésre még Körtvélyes Géza volt szíves fölhív-

ni figyelmemet.

48 Lásd például a Kristóf Károly kötetében (Beszélgetések Bartók Bélával), a 79. oldalon közölt 1931. már-

cius 29- i híradást. Bartók 1931. április 4- én az Operaház Igazgatóságának írt levele mindössze annyit

közöl szûkszavúan, hogy „A mai napon visszaküldöm a M. Kir. operaháztól a Csodálatos Mandarinra

kapott elôleget: 30.000 papírkorona = 2.40 pengôt postautalványon feladva. Kiváló tisztelettel Bar-

tók Béla” Az eredeti levél az operaház gyûjteményében található, másolata a Bartók Archívumban.



évszámmal megjelölve tartalmaznak.49 Az átdolgozást Bartók a négykezes zongo-

rakivonat kiadott kottájában (L forrás) készítette elô, ám, nyilván a pantomim elô-

adásának a napirendrôl való lekerülése miatt, csak 1936- ban, újabb elôadások le-

hetôségének fölmerülésekor küldte el kiadójának. Az operaházi partitúramásolat

(I forrás) és a szólamanyag (K forráscsoport) végül további húzásokat is tartal-

maz. Számos egyéb húzási lehetôséget jegyzett be Bartók maga is a négykezes zon-

gorakivonat Universal- féle kiadásába (L forrás).50

A legutolsó, feltételezhetôen a szerzôre visszavezethetô revízió eredetét csak

valószínûsíthetjük. Kétségtelen, hogy A fából faragott királyfi Harangozó Gyula által

rendezett és koregorafált 1939- es második felújítását követôen Bartók tárgyalt a

balett- táncossal a Mandarin bemutatásának lehetôségérôl is.51 Az Operaházzal Ameri-

kába utazása elôtt, 1940 szeptemberében kötött szerzôdés már a pantomim Harango-

zó Gyula- féle átdolgozására vonatkozik.52 Így nagy valószínûséggel, bár ez egyelôre

zenei dokumentumokban közvetlenül nem látszik bizonyíthatónak, a Harangozóval

folytatott megbeszéléssel áll összefüggésben a forrásokban megjelenô néhány továb-

bi kisebb rövidítés, általában néhány ütemes egységek, motívumismétlések kihúzá-

sa,53 melyeket a Bartók halála után egy évtizeddel, 1955- ben megjelent Universal- par-

titúrában érvényesítettek.54 Nem mellékes talán, hogy a Bartók házaspár búcsúhang-

versenyén is vezénylô Ferencsik János, az operaház karmestere, egyik nyilatkozatá-

ban külön hangsúlyozta a Mandarin húzásainak fontosságát és hitelességét:55
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49 Mind az operaházi ún. „B” partitúrában (I forrás), mind a szólamokban 1931- es évszámmal szerepel

a végleges befejezés kézirata, lásd a forrásjegyzékben.

50 A „Jelenetek” forrásait, valamint a posztumusz nagypartitúra kiadásának dokumentációját, melyek

az Universal Edition archívumában maradtak fenn, és melyeket jelenleg a Wienbibliothekban

ôriznek, lásd: M és O forrás.

51 Harangozó Gyula az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncgyûjteményében ôrzött ha-

gyatékában egy album egyelôre azonosítatlan újságkivágást tartalmaz, melynek szövege: „Harangozó

Gyula. Esztendôkkel ezelôtt nyújtotta be az Operaháznak Bartók Béla »Csodálatos mandarin« címû tánc-

játékát, amelyet azóta sem adott elô az Operaház. A napokban hírt adtunk róla, hogy a nevezetes Bar-

tók- balettet a jövô szezonban bemutatja a firenzei operaház. Ugyanakkor felvetôdött az ötlet, hogy Budapes-

ten is bemutassák a híres balettet. Harangozó Gyula, az Operaház európai hírû balettmestere meg is láto-

gatta ebben az ügyben tegnap Bartók Bélát és megállapodott vele, hogy új koreográfiával bemutatják az

elkövetkezô szezonban a »Csodálatos mandarint«- t. Harangozó Gyula, aki tegnap délután utazott el felesé-

gével, Vera Ilonával, az Operaház nagyszerû balerinájával Balatonujhelyre nyaralni, a következôben vá-

zolta az Operhaház jövô esztendei baletterveit. – Elsôsorban – mondotta – a »Csodálatos mandarin« koreog-

ráfiájának gondolatával foglalkozom, Bartók Bélával teljesen átbeszéltem a balett egyes részleteit és

most már bizonyosra veszem, hogy az elôadásnak nem lesz semmiféle akadálya. […]”

52 Vö. az Operaház 1587. szám / 1940- es szerzôdését, melybe Vásárhelyi Gábor jóvoltából volt alkal-

mam beletekinteni.

53 A helyreállított ütemek felsorolása megtalálható a Bartók Péter által gondozott s 1999- ben kelt elô-

szavával megjelent új Philharmonia- kispartitúra (PH 550) kiadás jegyzeteiben, „Notes”, 213.

54 Bartók Péter A csodálatos mandarin zongorakivonatának új kiadásához írt elôszava szerint a zongoraki-

vonat 1952- es revideált kiadása még csak az új befejezést tartalmazta, viszont 1955- ben készült egy

újabb (külön nem jelzett harmadik) kiadás, mely a további rövidítéseket is érvényesítette. Vö.

„Preface”, in: Béla Bartók, Der wunderbare Mandarin, op. 19, Klavierauszug für zwei Klaviere, Neuaus-

gabe 2000, Revision: Peter Bartók (UE31 432).

55 Így láttuk Bartókot. Ötvennégy visszaemlékezés. Szerk. Bónis Ferenc, Budapest: Püski, 1995, 193. Fönn-

maradt, s jelenleg magángyûjteményben ôrzik Ferencsik János két világháború közt vásárolt zongora-



Ô maga nemhogy nem ragaszkodott a táncjáték [A fából faragott királyfi] minden egyes

hangjához, hanem kifejezetten megkövetelt bizonyos húzásokat. Akárcsak az I. Szvitben

vagy a Csodálatos mandarinban. 56

Az Universal Edition Bartók Péter által gondozott legújabb kiadása mindazon-

által helyreállította ezeket a kihagyott részleteket, miután a javított kiadás elôké-

szítésekor e rövidítéseket regisztrálták, s a források alapján e húzások nem látszot-

tak zeneszerzôi szándékra visszavezethetôknek. Habár valószínû, hogy valamelyik

budapesti elôadás reménye diktálta ezeket a változtatásokat, és így kérdés, végér-

vényesnek kell- e tekintenünk ôket, ismerve a pantomim keletkezéstörténete so-

rán megmutatkozó revíziós tendenciát, fölvethetô, hogy a komponista a mû zené-

jének ezt a tömörítését is elônyösnek találta.57

Gesztusok sablontól mentes tökéletessé tétele

A kéziratok áthúzott, leragasztott, újraírással eltüntetett részletei a mû eredeti

koncepciójának szerves részét képezték. Ezekben sokkal erôteljesebben van jelen

a mû eredeti pantomimikus koncepciója, mint többszörösen átdolgozott végleges

formájában. Az eredeti pantomimikus koncepcióra és késôbbi revíziójára jellemzô

példát találunk mindjárt a második jelenetben.

A kottában közölt szövegkönyv szerint a lány ennyit kérdez: „Van pénzed?”,

mire az öreg gavallér válaszol: „A pénz mellékes, fô a szerelem!” A végleges válto-

zat szerint (4a kotta a 432. oldalon) a leány a 18. próbajel elôtti Comodo szünettel ta-

golt három akkordja alatt teszi föl a kérdését, s a választ a következô ütemben kap-

juk meg. A mû korai változata szerint azonban a leány két részben teszi fel kérdését:
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kivonatát (a másik két színpadi mûvel egybekötött példány), mely tartalmazza az Universal- kiadás,

illetve az operaházi partitúra valamennyi húzását. Nem kizárható, hogy Ferencsik a zeneszerzôtôl

közvetlenül kapott útbaigazítást, noha ez csak A fából faragott királyfi esetén bizonyos, amit mind

visszaemlékezése, mind Bartók saját kezû bejegyzése a zongorakivonatban bizonyít. A színpadi mû-

vek Ferencsik tulajdonában volt zongorakivonatai másolatban hozzáférhetôk a budapesti Bartók Ar-

chívumban.

56 Habár tisztázhatatlannak tûnik egyelôre az 1955- ös Universal- féle partitúrakiadás létrejöttének leg-

fontosabb mozzanata, hogy ti. miért döntöttek a rövidített változat közlése mellett, nem kizárható,

hogy Ferencsiknek szerepe lehetett benne, miután 1948 és 1950 között a bécsi Staatsopernak is kar-

mestere volt, s így elképzelhetô, hogy a kiadónak alkalma nyílt konzultálni vele.

57 Bartók Péter hihetônek tetszô feltevése, miszerint a rövidítéseket az 1931- es próbák során kizárólag

a budapesti elôadás létrejöttének reményében vezette be a zeneszerzô a szövegkönyv akkori átdolgo-

zása alkalmával, nem látom bizonyíthatónak az 1931- es próbák során használt források, mindenek-

elôtt a rendezôi példány (J forráscsoport) alapján. Valószínûbbnek tûnik, hogy Bartók az 1931- es pró-

bák nyomán határozta el, s véglegesítette a befejezés utolsó (3.) változatát, bár a próbák még vélhe-

tôleg a korábbi (2.) befejezés szerint folytak. Éppen a befejezés tökéletesebb változatának elkészülte

lehetett a fô ok, ami miatt a zeneszerzô maga is a bemutató elhalasztása mellett döntött. Az, hogy

1936. április 12- i levele szerint csak a záró rész revideált változatát küldte el, jelentheti azt is, hogy a

további rövidítések gondolata még nem merült föl, hanem csak késôbb, az újabb, 1941- re tervezett

Harangozó- féle elôadás elôkészítô megbeszélésén. Bartók Péter elgondolását a Philharmonia új

kispartitúra- bevezetôjében (lásd 54. jegyzet) fejtette ki legrészletesebben, vö. „Preface”, in: Béla Bar-

tók: Der wunderbare Mandarin, I–II.



„Van pénzed? Mit adsz?”, s Bartók mind a két kérdést jellegzetes, a leányra jellem-

zô zenei gesztussal ábrázolta (4b kotta).58 A jelenet biztonságos rekonstruálása

csak több forrás figyelembevételével lehetséges. Miközben itt a kétkezes zongoraki-

vonat (C, illetve E forrás) alapján közlöm a részlet eredeti alakját, figyelembe vet-

tem a négykezes fogalmazványt is (B forrás), melyben egyes részletek az áthúzások

ellenére jobban olvashatók. Ugyancsak a négykezes változat autográfja tartalmazza

egyedül a leány elsô kérdésénél szereplô eltérô elôadói utasítást: „leggero con sfaccia-

taggione”, vagyis könnyedén és – ritka, de igen kifejezô instrukcióként – „szemtele-

nül” áll itt a késôbbi kétkezes kivonatban megjelenô precipitandosi helyén.

Az átdolgozás a darab számos pontján hasonló. A mû vége elôtti szakaszban a

felakasztott mandarin „függô teste” – mint a kottabeli színpadi utasításban olvas-

suk – „kékes- zöld fényt áraszt – szemeit mereven a leányra szegzi”. Ezt kíséri a
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58 A rövid jelenet zenei anyagát már Nirschy Ott Aurél is közölte átírásban, lásd „Varianten zu Bartóks

Pantomime Der wunderbare Mandarin”. Studia Musicologica, II. (1962), 189–223., ide: 194., csakhogy

egyetlen forrás, a Ziegler Márta által lemásolt operaházi kétkezes kivonat alapján, s bár jelezte a tör-

lésnyomokat, nem állíthatta helyre az eredeti szöveget, s így kottaátírása valójában két réteg kevere-

dését mutatja. Hasonlóan jár el Lebon, aki a konkrét szövegimitáló zene (musique parlante) lehetôsé-

gét vizsgálja, a hiányosan ismert korai mûalakot értelmezi, s az itt közölt elsô ütem három akkordját

veti össze a három szótagú, de semmiképp sem a szünettel tagolt akkordok szerint kiejtendô „Van

pénzed?” kérdéssel, holott a teljes rekonstruált zenei anyag alapján egyértelmû, hogy csak a (feltehe-

tôleg fafúvósra szánt) magas fekvésû dallamgesztus kívánja magát a kérdést visszaadni. Annál is in-

kább, mert a harmóniai kíséret a jelenet folytatásánál is érvényben marad, amikor már az öreg gaval-

lér „beszél”. Lebon értelmezéséhez lásd: Béla Bartóks Handlungsballette, 287–289.

4a–b kotta. A csodálatos mandarin, 18: (a) a végleges változat szerint, (b) a zongorakivonatok korai rétege alapján

a)

b)



mû egyik legmegrázóbb részlete, a vokalizáló kórus harangozást idézô siratója.

Eközben

Végre a lányban felvillan a mentô gondolat. Int a három csavargónak: „Vegyétek le a man-

darint!”

A három csavargó ezt megteszi. A mandarin a földre zuhan és egyenesen a leányhoz ro-

han. A leány nem ellenkezik… Átölelik egymást.

A mû végleges változata szerint (5. kotta a 434. oldalon) a csavargók egy gene-

rálpauza alatt vágják le a mandarin testét, mely lezuhan, s a mandarin mindjárt a

leányhoz rohan. De vajon hol közelítik meg, s hol és hogyan zuhan a földre a man-

darin? A korai kéziratváltozatban az e2- rôl esz- moll érintésével lehajló hegedûmotí-

vum csupán az átölelés pillanatát festi, minden korábbi mozzanat külön zenei meg-

jelenítést kap. Megelôzte a csavargók közeledése a mandarinhoz, a test leemelése,

a mandarin földre zuhanása (accelerando) és appassionato a leányhoz rohanása (6.

kotta a 434. oldalon).59

Végül pedig fontos szerepet játszott a színpadi eseményhez kapcsolódó köz-

vetlen zenei megjelenítés a zárójelenet utolsó szakaszában. Bartók a befejezést

többször is átdolgozta. Érdemes a pantomim lassú (Più lento) utolsó ütemei felôl

megközelítenünk e részlet zenei vizsgálatát. A címszereplô haldoklásának ábrázo-

lása a ma általánosan ismert változat szerint mindössze két zenei elemre épül. Egy

szabálytalanul – kihagyó szívdobbanásoknak ható – akkordismétlésbôl s az élet

utolsó jeleként föl- fölhangzó kis kromatikus motívumból. Mindkét motívum kez-

detétôl végigkíséri a mûvet, hiszen az akkordismétlés a bevezetô nagyvárosi zajá-

tól kezdve jelen van, a mandarin bôvített szekund/kisterc lépését kitöltô (négy-

hangú, ereszkedô) kromatikus motívum pedig a hangszerelés során már a címsze-

replô megjelenésekor glissando formájában jelentkezik, s összekapcsolódik a

csavargókra és a leányra jellemzô ugyancsak kromatikus (háromhangú) motívum-

mal.60 Az egyre jobban elhaló zárásnak egyetlen utolsó, tragikus végérvényesség-

gel a mélybe hulló gesztus vet véget, melyet mély fekvésû (sixte ajoutée- val kiegé-

szített f- moll) akkordmegremegés zár le. Lengyel pantomimszövege szerint:

Ekkor hasán a seb s fején a lyuk csendesen elkezd vérezni. Mindjobban elalél – karjai,

mellyel a lányt szorította, lelankadnak, lábai megrogynak. –

Szemei még mereven – boldogan – nézik a lányt, de lassan lecsukódnak…

Eltorzult arca mosolyog.

Vágya kialudt.

A lány lassan, gyôzelmesen, mosolyogva leereszti a földre; – egy furcsa, recsegô, egzoti-

kus muzsika hangjai mellett a mandarin meghalt.
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59 E jelenetsorral s fôként annak dramaturgiai jelentôségével részletesen foglalkozik Frigyesi Judit ta-

nulmányában, Who is the Girl in Bartók’s The Miraculous Mandarin, 266–273. A tanulmányban szere-

pel az itt átírásban közölt részlet hasonmása a négykezes zongorakivonatból (B forrás), 248–249.

60 A sûrû motivikus kapcsolatokról elôször Kroó György írt részletesen, lásd „Monothematik und

Dramaturgie in Bartóks Bühnenwerken”. Studia Musicologica, 5. (1963), 449–467.
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5. kotta. A csodálatos mandarin, 104: a végleges változat a kétkezes kivonat szerint

6. kotta. A csodálatos mandarin, 104 (végleges számozás) elôtti kihagyott szakasz a kétkezes zongorakivonat szerint



Bartóknál a befejezés végleges változatában mindebbôl mindössze ennyi áll:

„sebei elkezdenek vérezni, egyre jobban gyengül s rövid haláltusa után meghal”.

A mû korábbi befejezésváltozata, mely a Bartók életében megjelent egyetlen ki-

adásában, az 1925- ös zongorakivonatban is szerepelt, hasonló elemekre épül, csak

valamivel részletezôbb. Végét a többszöri lehanyatló mozdulatok közül az utolsót

követô egyetlen záróakkord jelzi. (Az f- mollt itt A és Cisz is színezi a D mellett.)

Minthogy ebben a (2.) befejezésváltozat a záró gesztust már korábban megelôle-

gezi, hatása még nem olyan drámai, mint a végsô (3.) formában. A zárásnak azon-

ban nem ez volt az elsô változata. A fogalmazványokban egy még korábbi, s a két

késôbbitôl jelentôsen eltérô formát találunk. A legkorábbi fogalmazásban, a Fekete

zsebkönyvben az utolsó ütem ugyan emlékeztet a végsô befejezésre, de nem telje-

sen azonos vele, s a záróakkordoknak is mintha más lenne az értelmük. A lehanyat-

lás elôtt pedig nem a görcsös mozdulatokat, hanem tág felrakású akkordok lassú,

szimmetrikusan kinyíló, majd összezáruló menetét látjuk. Visszafelé haladva ezt

megelôzi egy széles kvintakkordsor, amelyhez a zárószakaszon végigvonuló ponto-

zott ritmusú gyászzenekíséret járul. Apróbb átmeneti módosításokkal ezt a zenei

anyagot találjuk a fogalmazványba (A forrás) átvezetett befejezésnél, a kétkezes le-

írás kihagyott lapjain (D forrás), majd pedig, legkidolgozottabb formában, a négy-

kezes átiratban (B forrás). Ezúttal a német nyelvû szöveg is valamivel részletesebb.

und nachdem seine Liebessehnsucht gestillt ist, sinkt er ermattet zur Erde. Seine

Stichwunde fängt an zu bluten … er wird immer schwächer … und – – – – stirbt.

Miután szerelmi vágya beteljesült, elgyengülve hanyatlik a földre. Szúrt sebe elkezd vé-

rezni … egyre gyengébb … és – – – meghal.

Ám nem is valamivel részletezôbb jellege a lényeges, hanem az, amit számta-

lan más ponton is megtalálunk e kézirat legkorábbi szövegbeírásainál, hogy tudni-

illik minden szó pontos zenei megfelelôhöz rendelôdik. Ami már az elsôként meg-

jelent s a mû korai elôadásain elhangzott második befejezésváltozatban sincs jelen,

az éppen az egyes mozzanatok, az „elgyengülés”, a „lehanyatlás”, a sebek „vérzé-

sének megindulása” pontos megjelenítése (7. kotta a 436. oldalon).

Miközben a befejezés végleges formája lépésrôl lépésre elvesztette a cselek-

mény mozzanataihoz kötöttséget, ugyancsak fokozatosan egy csúcspont – még-

hozzá szimfonikus csúcspont – alakult ki a zárórészen belül. A mandarin levágá-

sát a kötélrôl, a lány átkarolását, majd pedig a mandarin halálát egyetlen tömör je-

lenetté formáló, jelentôsen lerövidült zárószakasz középpontjába egy nagy dallam

került. Ahogy a zeneszerzô számos helyen föladta eredeti pantomimikus elképze-

lését a kompozíció revíziói során, itt is fokozatosan lemondott a közvetlen zenei

gesztusnyelvrôl. De talán ennek köszönhetjük, hogy a mû igazi zenei jelentôségét

megkapta. Mert – kárpótlásul – Bartók megtalálta, mivel lehet – immár a szimfoni-

kus gondolkodás jegyében – ellensúlyozni a megrendítô siratókórust. Megkompo-

nálta a zárórész tragikus nagy dallamát (8a–b kotta a 437. oldalon).

Elôzménye a legkorábbi befejezésváltozatokban nem található meg. Csupán

az 1925- ös zongorakivonatban megjelent, elsô publikált (valójában „2.”) befeje-
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7. kotta. A csodálatos mandarin legkorábbi befejezésváltozata a kétkezes zongorakivonat eldobott lapjain



zés tartalmazza korai formáját. Az 1931- es befejezés, mely tovább rövidítette és

tömörítette a mû teljes zárórészét, alakította ki e központi ütemek teljes, sôt kitel-

jesedett formáját.61 A mandarin életerejének utolsó hatalmas, diadalmas fellobba-

nása után már nem volt helye pantomimikus gesztusok és történések változatos

füzérének. E kitárulkozó dallam után a lezáró rész már nem tûrt jelentôsebb zenei

eseményt.62 Így alakult ki a fokozatosan egyszerûsödô, az agóniát lélegzetelállító-

an festô zárószakasz. Bartók a négykezes zongorakivonat elsô kiadásába (L forrás)

jegyezte be e részlet átalakításának tervét, s az utolsó oldal megformálásán már

csak finomítania kellett.

Ahogy a görög származású angol zenei írónak, Michel Dimitri Calvocoressi-

nek 1929- ben adott interjújában a pantomim bemutatása által kiváltott tiltakozás

kapcsán a mûvét jellemzi, mintha a mû átdolgozásának tulajdonképpeni értelmét

is megadná:

A tiltakozásoknak különféle okai voltak. Az emberek még az elôadás elôtt olvasták a

Mandarin cselekményét, és úgy döntöttek, hogy az kifogásolható. A cselekmény a színpa-

don gyors tempóban zajlik. Lélegzetelállító a sebesség az elejétôl a végéig, következés-
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61 Analóg ez azzal, ahogy Kékszakállú Judittól búcsúzó himnikus megszólalása a „Szép vagy, szép vagy,

százszorszép vagy” szöveggel csak fokozatosan találta meg helyét és súlyát Bartók operájában. Lásd

ehhez „Kommentár”. In: Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára, opus 11, 1911. Autográf fogalmazvány,

közr. Vikárius László, Budapest: Balassi Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, 2006, 29–33.

62 Ezt az átalakulást jellemezte már Vinton igen találóan, amikor arról írt, hogy a zene „inkább transz-

cendens, mint fizikai élményt” közvetít (an experience more transcendental than physical), lásd The

Case of The Miraculous Mandarin, 15.

8. kotta. A csodálatos mandarin, a mandarin

nagy dallamának születése (a) a második, majd

(b) a harmadik befejezésváltozatban

a)

b)



képp a hatás meglehetôsen különbözik attól, amit mindazok feltehetôen elképzeltek,

akik ráérôsen eltöprengtek a téma adta lehetôségek fölött. A Mandarin nagyon hasonlít a

keleti mesékhez, és semmi elvetendô nincs benne.63

A Mandarin zenéje koncertteremben vagy színpadon egyaránt revideált végsô

„szimfonikus” alakjában nyerte el legerôteljesebb, leghatásosabb, legnagyobb sza-

bású formáját. A mû keletkezéstörténetének és eredeti koncepciójának azonban

integráns része a pantomimszerû zenei fogalmazás, benne elválaszthatatlanul ösz-

szeforrt zene és gesztus, zene és ki- nem- mondott szó. A mû teljes korai alakja a

zeneszerzô kifejezésmódjának különösen közvetlen kompozíciós megvalósulását

ôrzi legexpresszívebb korszaka idejébôl.
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63 Beszélgetések Bartókkal. Nyilatkozatok, interjúk 1911–1945. Szerk. Wilheim András, Budapest: Kijárat,

2000, 108. A mû stílusának jellemzése a közlés eredeti angol szövege szerint: „On the stage the

action is carried out at a very brisk pace. From beginning to end the speed is almost breathless […]”,

lásd M.- D. Calvocoressi: „A Conversation with Bartók”, újraközölte Malcolm Gillies: „A Conversa-

tion with Bartók: 1929”, The Musical Times, 77/1736. (October 1987), 555–559., ide: 556. A beszélge-

tés egyébként valószínûleg németül folyt.



Függelék

A csodálatos mandarin Op. 19 (1918/19, hangszerelés 1924), BB 82 elsôdleges

forrásai64

Rövidítések:

BA- N Naplószám az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Archívumában

BBA Budapesti Bartók Archívum az MTA BTK Zenetudományi Intézetben

BH Magyarországi Bartók Hagyaték, illetve Bartók hagyatéki szám

FSFC Full- score final copy (partitúratisztázat)

PB Bartók Péter gyûjteménye, jelenleg letéti anyag a bázeli Paul Sacher

Stiftungban

PS Piano sketch (zongoravázlat vagy - fogalmazvány)

TPPFC Transcription for two pianos, final copy (kétzongorás átirat tisztázata)

TPPS Transcription for two pianos, sketch (kétzongorás átirat vázlata vagy

fogalmazványa)

UE Universal Edition, Wien, Bartók bécsi kiadója

αα Folyamatvázlat a „Hajsza”- jelenettôl (59. próbaszám) a mû végéig (1. befeje-

zés), „Fekete zsebkönyv”, f. 15r–24v (BBA BH: I/206).

A Particella- fogalmazvány, részben hangszerelést elôkészítô jegyzetekkel és két

befejezésváltozattal (1. és 2. befejezés),65 valamint részvázlatokkal a hangsze-

reléshez (PB 49PS1, letét a bázeli Sacher Stiftungban, 52 számozó kalapáccsal

számozott oldal címlappal, üres hátlapokkal és töredéklapokkal).

B Részben tisztázatjellegû négykezes autográf másolat további fogalmazványjel-

legû részekkel (1. és 3. befejezés), hangszerelést elôkészítô jegyzetekkel (PB

49TPPS1, letét a bázeli Sacher Stiftungban, eredetileg címlap és 1–60- ig szá-

mozott oldalak, leragasztásokkal és a ragasztások miatt látszólag hiányzó két
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64 A függelékben közölt jegyzék alapját Somfai László forráskatalógusa képezte – lásd Bartók Béla kompo-

zíciós módszere, Budapest: Akkord, 2000, 313. –, melyet kiegészítésekkel láttam el, és kísérletet tettem

a források lehetô legszigorúbb kronológiáját követni, nem választva szét a késôbbi leírások esetén sem

a partitúra- , illetve kivonatszerû kéziratokat. Saját kiegészítésem továbbá a források betûjellel történô

ellátása. E bôvített forrásjegyzék elsô formájában megjelent tanulmányomban, A »Bartók- pizzicato«-

ról, egy különös akkordról és A csodálatos Mandarin kéziratairól, (2), 34–35. A jegyzék itt közölt változata

négy újonnan megismert forrást, illetve forráscsoportot tartalmaz, és tovább pontosítja a források

adatait és kronológiáját. Megjegyzendô, hogy az Alexander Crouch dolgozatában szereplô forrásle-

írás, bár számos hasznos észrevételt tartalmaz, egyrészt hiányos, miután néhány a fontosabb forrá-

sok közül (C, D és E) sem állt a szerzô rendelkezésére, másrészt tévesen az autográf partitúrát (F),

melynek elsô oldala tanulmányában 1. fakszimileként szerepel, a partitúra családi másolatának hiszi

(G), s akként tárgyalja. Lásd The Sources and Evolution of Béla Bartók’s The Miraculous Mandarin, 19 és 41.

65 E jegyzékben „1.” befejezésen a legkorábbi (zongorára írt négykezes formában, B forrás) véglegesített

befejezésváltozatot értem. Az elsô meghangszerelt és publikált változat befejezését nevezem itt „2.” be-

fejezésnek, míg a revideált „3.” befejezésváltozat hozza létre a revideált második publikált mûalakot.



oldallal, majd az új befejezés és hátlap, jelenleg 01–66 számozó kalapáccsal

számozott oldal). Mivel tartalmazza a legkorábbi befejezést, részben igen ko-

rai kompozíciós fázist képvisel. (A négykezes forma 2. befejezés autográfja,

mely eredetileg ehhez a kézirathoz készült, a particellafogalmazványban talál-

ható, lásd A). A kéziratot 2012 nyarán restaurálták, s a fölnyitott ragasztások

alatt láthatóvá vált a hiányzó két oldal (Bartók eredeti számozása szerint

18–19. oldal). A 27– 28. oldal (az 50- 2–54- 2) átmeneti formája fakszimile rep-

rodukcióként jelent meg: Nyugat, XVI/11–12. (1923. június). E részletnél kije-

lölés is látható.66

C Zongora kétkezes betanítópéldány autográf kézirat csak a 6- tól (korábban

Universal Edition, Historisches Archiv, jelenleg Wienbibliothek, Bartók 001,

címlap bécsi kézírással, ezután 3–35. számozott oldal) a 2. befejezéssel, átra-

gasztásokkal, újraírt oldalakkal, köztük a befejezés is cserelapokon került a

kéziratba (33–35. oldal).67

D Az eredeti (vagyis 1.) befejezés (124- 1–140+5) autográf leírása (BBA BH:

I/217, 2 lap = 4 oldal) valószínûleg a C kézirathoz tartozott.

E A zongora kétkezes betanítópéldánynak a budapesti Operaház számára ké-

szült másolata, eleje Bartók írása (1–1a oldal, tulajdonképpen autográf kiegé-

szítés, mivel mintája, a C forrás nem tartalmazta), a folytatás Ziegler Márta

másolata Pásztory Ditta kiegészítéseivel (BBA BA- N: 2155, címlap, 1, 1a,

1b–39 számozott oldal).68 Belsô címlapján kiegészítés (Herczeg operaházi mu-

zsikus és könyvtáros írása): „Bartók Béla | 1921”, ami alapján feltehetôleg az

1921. tavaszi tárgyalásokhoz kapcsolódva került benyújtásra az operaházhoz.

Lásd a Herczeg kézírásával és aláírásával készült, az Operaház archívumában

ôrzött nyugtát, mely szerint „Csodálatos mandarinból 1 zongora kivonat és

1 szöv[eg]. k[önyv]. érkezett 1921 május hó 9- én Üdvözöl ôszinte híved

Herczeg”. (Az említett szövegkönyv nem föllelhetô.)

F Autográf partitúra a 2. befejezéssel (PB 49FSFC1, letét a bázeli Sacher Stif-

tungban, címlap és 1–127. számozott oldal), tartalmazza a koncertváltozat be-

fejezését is (129–130. oldal), valamint az új (3.) befejezés fogalmazványát és

tisztázatát (PB 49FSFC2, 01–22. számozó kalapáccsal számozott oldal, az

utolsó lap egy címlapnak szánt, eldobott partitúraoldal). Bartók ezt a partitú-
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66 A források korábbi felsorolásában, így a Muzsika forrásjegyzékében is tévesen külön forrásként szere-

pel, melynek eredetije lappang. A négykezes fogalmazvánnyal való részletes egybevetés azonban két-

ségtelenül bizonyítja, hogy annak részlete, csupán a kéziratba utóbb számos kiegészítés és módosítás

került, s így jelentôsen eltér a Nyugatban közölt korai formájától.

67 E forrás elôször a Muzsikában közölt jegyzékben szerepel. Fakszimilerészletet közöltek belôle az Uni-

versal Edition. 1901–2001 (Wien: Universal Edition AG, 2000) címû képes kiadványban, 20–21.

68 A kétkezes betanító példányt Bartók Péter adta közre: Erstausgabe, 2000, Universal Edition A. G.,

Wien: UE 31 431.



rát használhatta a kölni próbákon, ebbe jegyezte be javításait, melyekrôl utóbb

két jegyzéket is készített. A kézirathoz csatolták egy Bartók által megválaszolt

kiadói kérdéseket tartalmazó lap („Fragezettel”) és a kölni elôadás nyomán

fölmerült változások jegyzékének („Änderungen im »Mandarin«”) másolatát.

A javításjegyzék (eredetije Wienbibliothek, Bartók 003) az I forrás (a) mellék-

lete alapján készült, de tartalmaz tôle eltéréseket.

G Partitúramásolat a budapesti Operaházból („A” partitúra), Pásztory Ditta és

Ziegler Márta írása, Bartók kiegészítéseivel, a 2. befejezéssel (BBA BA- N:

2165, 1–127. számozott oldal és 1 üres oldal, 1924). Ennek kiegészítésére ké-

szült a 118–126. oldalszámot viselô új (3.) befejezés másolói leírása (Wienbib-

liothek, Bartók 024 (D), lásd O(d)). Ez a partitúra az Universal Editiontól ke-

rült az Operához, mint címlapja és az elsô kottás oldal alján található kiadói

pecsét mutatja. Nagy valószínûséggel ezt használták kölcsönpartitúraként a

dirigensek, így például Szenkár Jenô a kölni bemutatón, 1926- ban.

H A négykezes verzió másolata, Pásztory Ditta és Ziegler Márta írása Bartók ki-

egészítéseivel, 1924, az UE 7706 lemezszámú elsô kiadás (1925) metszôpél-

dánya, a 2. befejezéssel (PB 49TPPFC1, letét a bázeli Sacher Stiftungban).

I Operaházi partitúramásolat („B” partitúra), Chomout69 Ottó kopista írása,

1925, az alapírás a 2. befejezéssel készült, de tartalmazza az új (3.) befejezést

is külön „Csodálatos mandarin | Partitura, új rész | 1931” felirattal (BBA BA-

N: 2154, címlap, elôzéklap és kottarész; foliószámozás: 1–76.; eredeti oldal-

számozás: 1–160., valamint új befejezés: 1–9.). E partitúrát használták a buda-

pesti Operaház meghiúsult bemutatóinak elôkészítésekor. Tehát 1931- bôl

(Sergio Failonitól), de esetleg már a húszas évek végérôl is tartalmaz karmes-

teri bejegyzéseket. Tartozik hozzá egy két kottalapnyi melléklet autográf javí-

tásjegyzék: (a) „Änderungen im »Mandarin«” a kölni próbák alapján beveze-

tendô módosítások jegyzéke (1, 3–4. oldal); (b) további javítások magyar nyel-

vû felsorolása (2. oldal).

J Zongorakivonatok a Magyar Állami Operaház kottatárában: (1) „Csodálatos

mandarin | zongora kivonat | Fôrendezôi példány | 1926.” 54 oldal, a kottala-

pok közé a rendezôi utasítások számára bekötött fehér lapokkal. A rendezôi

bejegyzések az 1931- es próbákkal állnak összefüggésben. Csak a 2. befejezést

tartalmazza. (2) „Csodálatos mandarin | zongorakivonat | Színpadi rendezô”,

441VIKÁRIUS LÁSZLÓ: A csodálatos mandarin átlényegülései

69 A korábbi szakirodalomban tévesen „Chamouk” Ottó formában szerepelt a kopista neve. Chomout

Ottó 1919 és 1945 között az Operaház zenekarában játszott – A magyar Királyi Operaház évkönyve 50

éves fennállása alkalmából (Budapest: Magyar Királyi Operaház, [1935]) címû kiadvány szerint harso-

násként, lásd 10. és 107., valamint A budapesti Operaház 100 éve, szerk. Staud Géza. Budapest: Zene-

mûkiadó, 1984, 524 (a zenekar tagjainak névsora). Lásd még az O forrásban található, Chomout Ottó

által szignált másolatot.



eredetileg 54 oldal, de 33–52. oldal hiányzik, helyette benne (3) zongorakivo-

nat töredék, 65–76. oldal (egyetlen ternio), a 92- 1–112+7 szakasz zenéje. Bizo-

nyára a Sergio Failoni által használt példány maradványa nagyszámú olasz be-

jegyzéssel.

K A korabeli szólamok közül egyedül a Magyar Állami Operaházban ôrzött szó-

lamanyag maradt fönn szinte hiánytalanul: eredetileg 54, egyenként bekötött

és számozott szólamkotta (jelenleg hiányzik: 1, 19, 38) cím, hangszer megjelö-

léssel és 1925- ös évszámmal a vinyettán. Eredetileg a 2. befejezéssel készült,

majd külön betétlapon vagy betétíven került az egyes szólamokba a 3. befeje-

zésváltozat. Az utóbbit ugyanaz a kéz írta, mint az operaházi partitúra kiegé-

szítését. Valamennyi szólam tartalmazza a partitúra húzásait, valamint külön-

féle muzsikusbejegyzéseket.

L A négykezes zongorakivonat UE 7706 lemezszámú elsô kiadásának (1925) há-

zi javítópéldánya, 1 oldal autográf kiegészítéssel a koncertváltozat befejezésé-

nek négykezes elôadásához (BBA, BHadd: 80). Bartók és Kósa György 1926.

április 8- i négykezes rádióhangversenyén feltehetôleg ebbôl a kottából játszot-

ták a mû egy részletét. Nagyszámú húzást tartalmaz, valamint az utolsó lapon

jegyzeteket az új (3.) befejezés elôkészítéséhez.

M A koncertváltozat kiadói másolata, eredetileg csak 36- tól (elsô négy oldala ké-

sôbbi leírás, 5–60. oldal eredeti), mely megfelel Bartók koncertváltozatra vo-

natkozó korábbi elképzelésének, s melyet utóbb, az ô levélbeli instrukcióit kö-

vetve kiegészítettek a mû két rövid ugrástól eltekintve teljes elsô részével

(végleges oldalszámozás szerint címlap és [1]–114. oldal; Wienbibliothek,

Bartók 022 (D)). Melléklete egy, a kérdéses helyekre vonatkozó s Bartók által

megválaszolt szerkesztôi kérdôív (1 lap).

N A koncertváltozat (Der Wunderbare Mandarin. Musik aus der gleichnamigen

Pantomime) UE 8909 lemezszámú litografált partitúrakiadásának (1927)

autográf javításokat, valamint karmesteri bejegyzéseket tartalmazó példánya

(BBA, BHadd: 79).

O Az Universal Editionnál a balett teljes, 1955- ös kiadásának elôkészítését do-

kumentáló vegyes forrás: (a) a koncertváltozat 1927- es partitúrájának egy javí-

tásokkal ellátott példánya. Ehhez közvetlenül három kiegészítés készült: 1 be-

tétkottaív a 26–27. oldal között (aa–bb oldalszámozással); 1 ívbôl és hozzára-

gasztott további kottalapból álló kiegészítés a 72–73. oldal között (cc–gg

oldalszámozással); 1 kottaív „Ballet continuation” felirattal (hh–kk oldalszá-

mozással) a kotta végére helyezve. Valamennyi kiegészítés kézírásos másolat

zürichi kottapapíron (Schutzmarke | Musikhaus | Hüni Zürich | No. 330).

Ugyancsak a kotta végéhez csatolva két további egység található: (c) egy kéz-

írásos másolatról készült fotó nagyítása utólagosan ráírt javításokkal és szer-
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kesztôi bejegyzésekkel (87–116. oldal); a másolat maga „Beethoven” feliratú

kottapapírra készült. A másolat egy, a mû második felében található kisebb

húzásokat tartalmazó leírásról (esetleg az operaházi példányról, I forrás?), a

rövidítések érvényesítésével készült (de mechanikus másolatként a kihagyott

ütemek elôtt szükséges zenei módosítások kialakítása nélkül). Végül (d) egy

füzetté összetûzött ternio, a Mandarin utolsó (3.) befejezésének másolata cím-

lappal és a záróvonal utáni bejegyzéssel: „Chomout Ottó Kngl. ung. Opern-

haus Bpest.” (Utólagos oldalszámozás szerint 117–126. oldal; Wienbibliothek

Bartók 024 (D), vö. G.)
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A B S T R A C T

LÁSZLÓ VIKÁRIUS

THE TRANSUBSTANTIATION

OF THE MIRACULOUS MANDARIN:

The Significance of Genre in the Composition of Bartók’s Pantomime

Bartók composed The Miraculous Mandarin (libretto by Melchior Lengyel, 1917)

between October 1918 and May 1919 but, despite renewed efforts and even

negotiations with opera houses, he could only orchestrate it in 1924. By that time,

the composer had significantly revised the work making the music more succinct

and changing the final section (2nd ending; see Ex.7 for a transcription of the 1st

ending). Early on, Bartók emphasised the fact that the work was conceived as a

“pantomime” (a dramatic genre) rather than a “ballet” in his correspondence with

his publisher, the Universal Edition in Vienna. The choice of genre for the Mandarin

seems to be crucial for understanding the troubled history of its composition and

gradual revisions. After the publication of the four- hand piano score in 1925 and

the famously banned first performance on stage in Cologne in 1926 of the already

revised music, Bartók further reworked the closing part, the final embrace and the

death of the Mandarin (3rd ending), instigated by the rehearsals for the planned

but cancelled Budapest performance in 1931. He finally consented to a planned

performance to be directed and choreographed by Gyula Harangozó in 1941 in

Budapest, yet another cancelled staging, whose preparatory discussions might

have resulted in the last cuts integrated in the first full score and the revised

edition of the piano score published in 1955 by Universal Edition. Apart from a

discussion of all primary and secondary sources (separately listed and described

in the appendix) musical examples reproduce passages that show how Bartók

reshaped his composition from the original “gesture” music into a symphonic

style (Exx.4a–b, 5 and 6). Central to the article are the scene following the appear-

ance of the Mandarin (Ex.3 and Facs.1) and the evolution of the final melodic out-

burst at figure 108 (Ex.8).
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