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Mark DeVoto

A DEBUSSY- HANGZÁS: SZÍN, TEXTÚRA, GESZTUS *

Bárki, aki ismeri Debussy zenéjét, felismeri a jellegzetes „Debussy- hangzást”,
amely számos tulajdonság együttese; a Debussy- stílus hangzásának létrehozásában
a zeneszerzô legtöbb mûvében a harmónia, a hangszerelés, a textúra és a hangszín
játszik kisebb- nagyobb szerepet.
Debussy mûveinek hangzásbeli sajátosságaira még olyan mindenütt jelenlévô
tényezôk is hatással vannak, mint a dallam, a ritmus és a mikroforma. Jean Barraqué,
aki zeneszerzô és egyben éles szemû elemzô is volt, Debussy ama szokását, hogy
egyes frázisokat és frázistöredékeket azonnal megismétel, „a Debussy partitúráiban
fellelhetô egyetlen gyengeség”- nek nevezte,1 anélkül hogy felvetette volna annak
lehetôségét, hogy ez a fajta ismétlôdés Debussy formaképzésének alapvetô jellegzetesége. A páros ismétlés, mint a lélegzés (amelyhez az idô mértékeként hasonlatos is valamelyest), számos zeneszerzô jellegzetes vonása Vivalditól Mozartig,
Rossiniig és Debussyig; más hangzásbeli jellegzetességekkel kombinálva azonban
olyan vonássá válik, amely Debussy stílusát már elsô hallásra felismerhetôvé teszi.
Írásomban Debussy zenéjének sokkal inkább hangzás- , mint idôbeli jellemzôivel foglalkozom, elsôsorban a zenekari és a zongoramûvek stílusára, textúrájára és
színeire koncentrálva, felismerve azt, hogy ezek sokszor átjárják egymást, hiszen
mind a forma alkotórészei.

Debussy legkorábbi hangszeres stílusa
Debussy legkorábbi zongoradarabjai és dalai egy sor különbözô zongorastílust és
textúrát tartalmaznak, ám semmi olyasmit, ami jellegzetesen különbözne francia
kortársai vagy éppen párizsi elôdje, Chopin eszközeitôl, akinek a zenéjéhez mindig értô módon és tisztelettel közelített. A Debussy Conservatoire- ban töltött ideje alatt komponált dalok kíséretének textúrája takarékosabb, mint a Fauré- daloké
ugyanabban az idôszakban, s ezért gyakran hatásosabbak is. Az 1880- as Zongora-

* A Cambridge Companion to Debussy címû kötet (ed. Simon Trezise, Cambridge University Press, 2003)
„The Debussy sound: colour, texture, gesture” címû fejezetének magyar fordítása. A magyar változatot a Cambridge University Press szíves engedélyével közöljük.
1 Jean Barraqué: „La Mer de Debussy, ou la naissance des formes ouvertes. Essai de méthodologie comparative: la forme musicale considérée non plus comme archétype mais comme un devenir”, Analyse
musicale 12/3. (1988. június), 28.
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trió, amelyet Debussy nem publikált, az elsô olyan mûve, amelyben az addig kifejlesztetthez képest új hangszeres stílust figyelhetünk meg, ám annak ellenére,
hogy az együttes mindvégig jól mûködik, továbbra is hiányzik a figyelemre érdemesen eredeti zongorafaktúra.
Az 1888–91- es Két arabeszk továbbra is Chopin hatását tükrözi, de több képzeletrôl és mesterségbeli tudásról tanúskodik, mint amit Debussy korábban felmutatott, emellett mesterien kezeli a klasszikus harmóniamenetek és basszusvonalak
által jól kontrollált komplex diatonikus harmóniákat. Jellegzetesen egyéni vonások
is felbukkannak, amelyek közül a legfontosabbak az oktáv távolságban párhuzamosan vezetett harmóniák a 2. arabeszk végén; még feltûnôbb ez a Chevaux de bois
(Lovak az erdôben) címû dalban, amely nagyjából ugyanakkor keletkezett. Az efféle párhuzamokra találunk alkalmi példákat a 19. században; Berlioz Fantasztikus
szimfóniája zárótételének az a része, ahol a dallam három oktávban halad, és csak
a párhuzamos kvintek hiányoznak, ma is mellbe vágja a hallgatót. Debussy az
ilyen párhuzamokat állandó stílusjegyévé tette egészen utolsó befejezett mûvéig,
a Hegedûszonátáig bezárólag.
A zongorára, négy kézre komponált h- moll szimfónia 1881- bôl származik, az
egyik olyan évbôl, amelynek nyarát Debussy Oroszországban töltötte, ahol felfedezte Csajkovszkij zenéjét. Még a zenekari hangszerek megnevezése nélkül sem
nehéz olyan vonásokat látnunk ebben a darabban, amelyek Csajkovszkij zenéjének
vagy olyan francia kortársak partitúráinak hatását tükrözik, mint Bizet, Delibes és
Lalo, akiknek a mûveit Debussy biztosan hallotta. Még jellegzetesebb zenekari stílust érzékelhetünk Debussy elsô rendelkezésünkre álló zenekari partitúrájában, a
L’enfant prodigue- ban (A tékozló fiú), és azt is tudjuk, hogy Debussy milyen alaposan
revideálta a mûvet, mielôtt az 1908- ban megjelent. A Lakméra emlékeztetô orientalizmusát felületesnek szokták bélyegezni, de senki sem vonja kétségbe szakmai
színvonalát; Debussy nemigen vesztegette volna az idejét egy olyan terjedelmes
zenekari epizódra, mint amilyen a csaknem 20 partitúraoldalt kitevô „Cortège et
air de danse” (Díszmenet és táncdallam) – miközben a Római Díj elnyeréséért
komponált kantátán dolgozott zárt ajtók mögött –, ha a darab nem ragadta volna
meg a képzeletét. Az 1887- ben komponált Printemps (Tavasz) esetében kevésbé
pontos fogalmat alkothatunk csak Debussy eredeti hangszerelésérôl, a partitúra
nyomtatásban megjelent formáját (1913) ugyanis Henri Busset a szerzô útmutatása alapján újrahangszerelte, a kórust tartalmazó eredeti pedig elveszett. (Busset
hangszerelésébôl hiányzik az a szöveg nélküli nôi kar, amelyet Debussy az elveszett korábbi verzióban alkalmazott. 1913- ban, miután újszerû eljárását az 1899es „Sirènes”- ben [Szirének] már a nyilvánosság elé tárta, a zeneszerzô nyilván
nem akarta ismételni önmagát.)2

2 Az eredeti partitúra Christopher Palmer által készített rekonstrukcióját, amely a mû két zongorára és
kórusra írt, fennmaradt verzióját veszi alapul, a BBC 2001. július 29- i Prom- koncertjén mutatták be.
(A szerk.)
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A heterofonikus zenekar
A szoprán és alt szólistára, nôi karra és zenekarra komponált La damoiselle élue (Az
üdvözült leányka) címû darab 1899- ben (öt évvel a L’enfant prodigue után) készült
el; a zongorára és zenekarra írt Fantázia kevéssel késôbb követte. Ez a két mellôzött mû Debussy elsô olyan éveinek terméséhez tartozik, amelyek során nem
kötötték gúzsba a Római Díj megszorításai. Narratívájukat és kifejezésmódjukat
tekintve igen távol állnak egymástól, de mindkettôt teljesen kialakult és érett zenekari stílus jellemzi – egy bizonyos korai érettség, amelynek idôvel számos vonása hatalmas fejlôdésen és finomodáson ment át Debussy késôbbi mûveiben. Ezek
közül a legfontosabbat a továbbiakban „heterofonikus zenekar”- nak nevezem.
A „heterofónia” kifejezést változó jelentésben használják különféle zenei jelenségekre, leggyakrabban azonban a nyugati zenekultúrán kívüli hangszeres zenével kapcsolatban találkozunk vele, ahol egy adott dallam egyidejû variánsaira vonatkozik: ezt a dallamot két vagy több elôadó gyakran kidíszíti vagy improvizál rá.
Én a szót valamivel szabadabb értelemben használom, amely magába foglalja Debussy textúráinak általános komplexitását és gyors kolorisztikus váltásait, illetve
hajlamát a dallamvonal elmosására, miközben kevert hangszínû díszítmények
hozzáadásával erôsíti is azt. Debussy heterofonikus zenekarával kapcsolatban kiemelhetünk néhány tipikus tulajdonságot:
1. Elsôdlegesen halk dinamika egy nagy hangterjedelmû textúrában, a vonósok felsô regiszterének gyakori használata.
2. Kettôtôl hat részre osztott vonósok játszanak azonos vagy maximálisan
eltérô ritmusban, sokszor vonóval megszólaltatott és pengetett hangok egyidejûségével; gyakran egyetlen akkord kidíszített felbontásaival.
3. Fa- és rézfúvósrétegek akkordikus kettôzésekkel, vonósokkal vagy nélkülük, gyakran különbözô egyidejû mintázatokban vagy figurációkban.
4. A fô dallamvonal megkettôzése egy vagy több oktávban, egyes hangszercsoportokon belül vagy azok között; a dallamvonalat a szerzô szívesen bízza szóló fafúvósra.
5. A harmóniai háttér, ritkábban az ellenpontot képezô dallamvonal változatos
hangsúlyozása a zenekarban.
Az osztott vonósok, mint amilyenekkel a La damoiselle élue kezdetén találkozunk (1. kotta a 414. oldalon), jellemzôk Debussy heterofonikus zenekarára, de ennek az eljárásnak természetesen számtalan elôdje volt. A Siegfried „Erdôzsongása”
talán a legközelebbi elôzmény Wagner mûvei között, amelynek egy részletében az
I. és II. hegedûk négy szólamra bomlanak, s mindegyik réteg ugyanúgy oszcillál
egy bizonyos harmónia és a váltóakkordja között, miközben az osztott brácsák és
csellók kitartott hangokat játszanak (a csellók flageolet- ben). A Lohengrin I. felvonásának elôjátéka osztott és szólóhegedûket alkalmaz a magas regiszterek éteri
hangjainak megszólaltatására. A Trisztán II. felvonásának szerelmi jelenetében,
Brangäne hívó szava alatt, a pianissimo játszó szordinált vonósok bonyolult osztásokban és különbözô textúrákban játszanak, ám a vonósok dallami és regiszterbeli különbségeit beborítja a fúvós hangzás igen gazdag, de kevés különleges színt
tartalmazó takarója – ez nemigen hasonlít Debussy heterofóniájára.
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1. kotta. La demoiselle élue, vonós szólamok, 4. ütem

Lehetséges, hogy Debussy halk, osztott vonósokkal kapcsolatos elképzelését
erôsebben befolyásolták franciaországi elôdjei, mint a Trisztán és a Ring Wagnerpéldái. A „Mab királynô” scherzo Berlioz Rómeó és Júliájában, amelyben mind az I.,
mind a II. hegedûk egész idô alatt osztottan játszanak, nyilvánvaló mintának tetszik, s a flageolet- k figyelemre méltó alkalmazása is a legelsôk közé tartozik. Berlioz, aki Shakespeare- rajongó volt, biztosan lelkesedett Mendelssohn tündéri (szordínó nélküli!) vonós textúráiért a Szentivánéji álom nyitányában. További lehetséges hatásként jön szóba Lalo orientális hangvételû balettje, a Namouna, amelyet
1883- ban mutattak be, és amelyet a 19 éves Debussy lelkesen üdvözölt.3 A Namouna elôjátékát összetett és csillogó vonós divisi teszi jellegzetessé, amelynek

3 Debussy 1900. augusztus 27- én emlékezett vissza a Namouna iránti egykori lelkesedésére a zeneszerzô
fiának, Pierre Lalónak írott levelében: „Ma már sok éve annak, hogy erôvel távolítottak el az Operából
amiatt, hogy túlságosan nagy hévvel adtam hangot a Namouna, emez elbûvölô mestermû iránti csodálatomnak”. Debussy letters. Ed. François Lesure and Roger Nichols, trans. Roger Nichols. London:
Faber, 1987, 116.

MARK DEVOTO: A Debussy- hangzás: szín, textúra, gesztus

415

minden bizonnyal A Rajna kincse szivárványhíd- jelenetétôl ihletett, ám a szordinált vonósok, atmoszferikus pedálhangok és az angolkürtpár kvintpárhuzamai által felidézett álmos „dolce far niente”- hangulata úgy vetíti elôre Debussy zenekarát, mint semmilyen más korabeli kompozíció.
A La damoiselle élue- t követô évtized a legintenzívebb mûvészi fejlôdés idôszaka
volt Debussy számára, amikor érdeklôdésének középpontjában az opera és a zenekari mûvek álltak. Két évig tartó erôfeszítései, hogy megzenésítse Catulle Mendès
Rodrigue és Chimène- jét, szerény eredménnyel jártak, a próbálkozás azonban hozzájárult a Pelléas és Mélisande- ra való felkészüléshez, amely mérföldkônek bizonyult
az operai hangzás és dramaturgia történetében. A nem kevésbé jelentékeny Vonósnégyes (1893) és néhány remek dal mellett Debussy fô mûvei az 1890- es években
zenekari kompozíciók: a Mallarmé nyomán komponált Prélude à l’après- midi d’un
faune (Elôjáték az egy faun délutánjához) (1894) és a Noktürnök (1892–99); a köztudatban mindkettô a zenei impresszionizmus emblematikus darabjának számít.4
A L’après- midi d’un faune texturális komplexitása szokatlan Debussy zenekari
mûvei között, ami paradoxonnak hat, tekintettel a hangszerszólóknak a viszonylag kisméretû zenekar kontextusában megmutatkozó bôségére. Ez a komplexitás
mindenekelôtt a felsô dallamvonalban rejlik, amely telis tele van változó motívumokkal, változatos ritmusokkal és kanyargó alakzatokkal, amelyek szinte teljesen
egymásra tapadnak, mégis szabadon mozognak egy széles tartományban, és folyton kölcsönhatásba lépnek a textúra belsejének másodlagos dallamvonalaival;
egyedül a très soutenu feliratú középrészben válik a fôdallam valamelyest stabilabbá, és akkor is csak rövid idôre, amíg a kísérô formulák nem nyomulnak az elôtérbe,
hogy beolvasszák a darab egyetlen igazi tuttijába. A szôlôindaként kanyargó dallamvonalak sajátos arabeszkként hatnak, ami voltaképpen a L’après- midi d’un faune
melodikájának leglényege, míg az olyan késôbbi mûvekben, mint a La mer (A tenger) vagy a Jeux (Játékok) ezek inkább a melodikus kolorálás eszközei a textúra
egészén belül.
Az is megfigyelhetô, hogy a L’après- midi d’un faune- ban gyakran jelenik meg diffúz zenekari ellenpont, de úgy, hogy igyekszik elszakadni a La damoiselle élue gyakran konvencionálisabb ellenpontjától a sûrûbben változó, szolisztikus textúrák irányában – ironikus módon Mahler akkoriban írt zenéjéhez hasonlóan, amely minden más tekintetben a lehetô legnagyobb mértékben eltér Debussyétôl. Hajlok

4 Az „impresszionizmus” kifejezést a zenére vonatkoztatva széles értelemben használom, Debussyvel
kapcsolatban azonban különösen heterofonikus zenekarára gondolok, amelyet a nagy számú rövid dallamtöredék jellemez, amelyek ritmikailag változatosak, de inkább harmóniai, mint kontrapunktikus
jelentôségük van, továbbá arra, hogy elôszeretettel használ halk textúrákat, a háttérben vegyes
összetételû hangszercsoportokkal. A zongoramûvekben a meghatározó jellemzôk közé tartoznak a
gyors hangzatfelbontások, a szélsôséges regiszterek, a pedáleffektusok és a témák és motívumok inkább stratégiai, mint formális használata. Mindehhez járul a tematikai asszertivitás hiánya, illetve provokatív, de gyakran nem konkrét vagy egyenesen érthetetlen, a schumanni karakterdarabok jól ismert
határain túlmenô címek pszichológiai- irodalmi hatása. Mindezek a jegyek csupán annyiban klasszikaellenesek vagy „romantikusak”, amennyiben a vizuális és hallási érzetekre alapoznak, nem pedig
konkrét, logikailag felépített struktúrákra.
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arra, hogy a L’après- midi d’un faune- t, amely Debussy nagyobb zenekari mûvei közül
a legkevésbé heterofonikus, ne annyira az impresszionista festményhez hasonlítsam (aminek a darab szimbolista költészetbôl való fogantatása eleve ellentmondana), hanem inkább a szecesszió indázó precizitásához. A particella tanúbizonysága szerint a zeneszerzô idônként küszködött a hangszerelés finom részleteivel,
leginkább a szóló- és kettôzô hangszerek megválasztása terén, a texturális kialakítással viszont csak elvétve.
A L’après- midi d’un faune kontrasztja Debussy következô zenekari mûvével, a
Noktürnökkel nem is lehetne szembeötlôbb, különösen az elsô tétel, a „Nuages”
(Felhôk) esetében, amely a zeneszerzô kétségtelenül legmerészebb ugrása a zenei
ismeretlenbe. Olyan tonalitást hoz létre, amelyhez hasonló azelôtt sohasem létezett, s amely egy szûkített alaphármas (h–d–f) centrális szerepén alapul, amelyet állandó, lüktetô negyedek rendkívül redukált ritmikai dimenziója emel ki. Az angolkürt visszatérô megszólalásai dinamikailag még pianóban is figyelemfelkeltôk, ám
a dallamvonal szinte mindvégig a nyugodtan hullámzó háttérhez kapcsolódik, egy
vagy két további szólammal összekapcsolva, de egyidejûleg két vagy három oktávban is megszólaltatva, fôként a széles hangterjedelmet átfogó osztott vonósokon.
Amikor a 29–31. ütemben tiszta hármashangzatok jelennek meg forte dinamikával, a tetôpont érzete még drámaibbá válik, a szólamok mozgása pedig egyre inkább a tisztán párhuzamos szólamvezetésben kulminál (2. kotta).
A „Nuages” kezdetének – két együtt mozgó szólam oktávkettôzésben – összefüggésére Muszorgszkij Napfény nélkül címû dalciklusával többen rámutattak, Debussy ismételten ki is fejezte csodálatát Muszorgszkij zenéje iránt, és abban is biztosak lehetünk, hogy a „Nuages”, de még inkább a Pelléas esetében hatással voltak
rá a Borisz Godunov és más Muszorgszkij- mûvek egyes hangzó képei (mint amilyen
Borisz „Sajog a lelkem” kezdetû monológja a Prológ 2. képében).
Egy 1894- ben YsaŸe- nak írott levelében, amelyben a Nocturnes- rôl van szó (egy
olyan pillanatban, amikor a mûvet szólóhegedûre és zenekarra képzelte el), Debussy úgy jellemezte azt a hangzást, amelyre törekedett, mint egy „egyetlen színbôl képezhetô kombinációt – egy festôi szürketanulmányt”,5 ami emlékeztet arra,
amit egy tanárával, Giraud- val jóval korábban folytatott beszélgetésben mondott:
„Egy szürkében megfestett kép az ideális”.6 A „Nuages” találó példa az olyan zenére, amilyenrôl Debussy ír, már csak azért is, mert a zenekari textúra túlnyomó
része osztott, szordinált vonós szólamok folytonosan és szubtilisan változó együttese, amely hat részre osztott, magas fekvésben játszó I. hegedûkkel kezdôdik (7–
10. ü.), és osztott csellókkal és bôgôkkel végzôdik (88–97. ü.).7 E két ellenpólus
között minden regisztert valamilyen sajátos vonós textúra jellemez, többek között

5 Idézi: Edward Lockspeiser: Debussy. His Life and Mind, I. (1862–1902). Cambridge: Cambridge University Press, 1978, 128.
6 Maurice Emmanuel feljegyzése szerint; ld. uott, B Függelék, 205.
7 Ugyanabban az YsaŸe- nak írott levélben Debussy kijelenti, hogy az elsô tételt vonósokra, a másodikat
fuvolákra, négy kürtre, három trombitára és két hárfára tervezi írni, a harmadikban pedig a két hangszercsoport egyesül. Debussy letters, 51–77.
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2. kotta. Noktürnök, „Nuages”, 11–14. ütem

oktávban kettôzött váltakozó akkordok egy pedálhang fölött, egyidejû arco és pizzicato hangokkal (43–50. ü.), vagy egy két szordinált kürttel színezett, kitartott
akkord, amely fölött szólóhegedû, - brácsa és - cselló játssza három oktávban a dallamot (71–74. ü.). A 42. ütemben megszólaló tutti, a darab leghangosabb pillanata, oboákkal, klarinétokkal, fagottokkal és két kürttel, az összes vonós szólamot (a
basszus kivételével) oktáv távolságban kettéosztja, továbbra is szordinálva. Mindezek a különbözô vonós textúrák azt a benyomást keltik, hogy a „Nuages”- ban a
háttér a zenei fôszereplô, a felhôk és az ég hullámzása, amelyen belül minimális
gesztikai történés megy végbe – az angolkürt játékának szordinált kürtön megszólaló visszhangja, vagy egy rövid váltás disz- mollba fuvolával és hárfával.
A „Sirènes”- ben, a Noktürnök harmadik darabjában Debussy olyan hangszereléssel próbálkozott, amely még a „Nuages”- énál is radikálisabb, ezúttal azonban
nem a „tanulmány szürkében” szellemében. A gyakran (rendszerint két- , néha
négyfelé) osztott vonósok széles színskálát fednek le, a zenekar többi része azonban, amelyben három trombita és egy második hárfa is helyet kap, velük egyenlô
szerepet játszik. A híres nôi kar további eleme a hangszerelésnek; a szöveg nélküli
énekelt szólamok egyedülálló színû, többszólamú hangszert alkotnak. A gyors kolorisztikus váltások heterofonikus kettôzésekkel, jóval meghatározóbbak a „Sirènes”ben, mint a „Nuages”- ban vagy a „Fêtes”- ben (Ünnepek), sôt figyelemre méltóan
megelôlegezik a La mer briliáns hangszínvilágát. A heterofónia ennek ellenére tentatívabb és kevésbé magabiztos, mint a késôbbi mûvekben, amint abból a rengeteg
változtatásból tudhatjuk, amelyeket a „Sirènes”- ben Debussy késôbb eszközölt:
sokkal többet, mint szinte bármely más mûvében.8 Ha a „Sirènes” hangzásában
van bármi, ami kevésbé sikeres, akkor az a frázisok szerkezetének szögletességé-

8 Ezt a szemmel látható bizonytalanságot Debussy is megerôsítette, amikor nem sokkal a halála elôtt
megmutatta Ansermet- nek a Nocturnes egy nyomtatott példányát, amely tele volt különbözô színû ceruzákkal és tintákkal bejegyzett javításokkal, és felkérte, hogy válassza ki azokat a változtatásokat,
amelyeket a legjobbaknak gondol! L. Denis Herlin: „Sirenes in the Labyrinth. Amendments in
Debussy’s Nocturnes”. In: Richard Langham Smith (ed.): Debussy Studies. Cambridge: Cambridge
amelyeket a legjobbaknak University Press, 1997, 51–77.
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bôl ered; szinte minden egy- vagy kétütemes egységekben zajlik, több kettôs ismétléssel, mint Debussy bármely más mûvében; a hangszínt és textúrát érintô változások így blokkszerûek és váratlanok. Ezek a változások ugyanakkor olyan gyakran
járnak együtt jellegzetes párhuzamos harmóniai mozgással, hogy nem mondhatunk mást: mindez Debussyre és csakis rá jellemzô hangzást hoz létre.
Amikor Debussy hozzákezdett a Pelléas hangszereléséhez, tehát az opera 1902es bemutatóját megelôzô évben, már sokkal biztosabb volt abban, hogy mit akar.
Ha a „Sirènes” - ben nem tudta is a tenger hangját teljes sikerrel felidézni, a Pelléas
II. felvonás végi barlangi színében (3. kotta) már nem voltak nehézségei. (A kottapéldában idézett részletben a mögöttük hullámzó tengerrôl mondja Pelléas, hogy
boldogtalan.) Itt a maximális kolorálás mellett egyetlen harmóniaváltás során a
kettôzések és a textúraritmus finom változásait érzékelhetjük. Figyeljük meg az 1.
ütemben a fúvós és a vonós hangzás kontrasztját, azzal együtt, hogy a legfelsô szólam a hegedûkön közvetlenül azután váltogatja a c és a d hangot, hogy a c és a d
egy oktávval mélyebben, a fúvósokon (angolkürtön és szordinált kürtön) megszólalt. A legfelsô szólamot játszó hegedûk hangjai két mélyebb oktávban is felhangzanak, többek közt a pengetett csellókon is. (Abszolút hangmagasságú hangzó
képként mindez finom és baljóslatú vezérmotívummá válik a III. felvonás 2. színében, a vár alatti barlangban, amikor Golaud megkérezi Pelléast: „Érzed- e itten a
halál szelét?”, és a c–d hangpár megjelenik a timpaniban.) Debussy ezt a partitúraoldalt késôbb csekély mértékben, de sokatmondóan módosította, a 2. és 3. ütemben a harsona hangjait egy oktávval mélyebben a tubával megerôsítve.

Zongorahangzás: akkordtömbök és arpeggiók
Az 1890- es években Debussy az operára és a zenekari mûvekre koncentrált, és lényegében elhanyagolta a zongorát. Az évtized egyetlen nagyobb szóló zongoramûve az Images (Képek) címen összefoglalt három darabból állt. Ezek a darabok kiadatlanok maradtak, a „Sarabande” kivételével, amely bekerült az 1901- ben publikált Pour le piano (Zongoradarabok) sorozatba.9 A Pour le piano új kiindulást jelent
a zongorára komponáló Debussy pályáján, amely a következô évtizedben tetôzött.
A Pour le piano három darabja a billentyûs stílusok széles skáláját mutatja meg.
A „Prélude”, terjedelmes orgonapontjaival, szûkített szeptimakkordjaival, túlnyomórészt klasszikus tonalitásával és az ezzel járó domináns–tonikai viszonyokkal,
kissé oda nem illôen, Bach orgonamûveire látszik visszautalni. A harmadik darabban, a „Toccatá”- ban, egyes passzázsok úgy hatnak, mint a Suite bergamasque (Bergamaszka- szvit) „Passepied”- jének késôbbi kidolgozásai; ezzel együtt olyan zeneszerzôk nagyon kevéssé Bach- szerû orgonastílusára reflektálnak, mint Widor vagy
Vierne, nem beszélve a jól rendezett és tökéletesen debussys akkordpárhuzamokról. Debussy akkordpárhuzam- használata a kettôzött alaphangú egyszerû hármas-

9 A darabok végül 1977- ben jelentek meg Images oubliées (Elfelejtett képek) címmel (Philadelphia:
Elkan- Vogel).
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3. kotta. Pelléas és Mélisande, II. felv., 3. szín, partitúra- kivonat

hangzatoktól a disszonáns hangközöket tartalmazó akkordtípusok széles skálájáig
terjed. Ezeket az akkordokat nem annyira valamely hangnemben vagy hangnemekben betöltött funkciójuk, hanem inkább a sajátos szonoritások révén érthetjük
meg, amelyek egyetlen dallamvonal kolorisztikus kiterjesztéseként jelennek meg.
Debussy ilyen módon használt akkordpárhuzamai rendszerint a fô, néha az egyetlen texturális elemet jelentik; ezért különböztethetôk meg a párhuzamos intervallumokban történô egyszerû dallamkettôzésektôl, így a tercektôl a Petite suite- ben
(Kis szvit) és a „Voiles”- ban (Fátylak), a kvintektôl a La merben vagy a nagy sze-
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kundoktól a „Jimbo’s Lullaby”- ban (Jimbo bölcsôdala), melyek mindegyikében
rendszerint jelen van egy jellegzetes kísérô elem.
A „Sarabande”- ban találkozunk Debussy legletisztultabb, legszabadabb akkordpárhuzamaival, amelyeket nem fednek el sem arpeggiók, sem figurációk, s a kontrapunktikus rajzolat is minimális; ez a stílus az „Hommage à Rameau”- ban
(amely ugyancsak sarabande), valamint a Prelûdök néhány darabjában tér vissza,
különösen a „La cathédrale engloutie”- ban (Az elsüllyedt katedrális). A „Sarabande”- ban a legfontosabb a különbözô akkordtípusok megkülönböztetése: a nyitó ütemekben egy dúr nónakkord vált pozíciót, mielôtt stabil hármashangzattá
változna; a 6–8. ütemben alaphelyzetû hármashangzatok és szeptimakkordok mozognak egy világosan megrajzolt basszus ellenében; a 11–12. ütemben párhuzamos dominánsszeptim akkordok mozognak egészhangonként, fölöttük egy kontrasztáló dallammal; a 23–28. ütemben Debussynél még sohasem látott akkordok
mozognak párhuzamosan (4. kotta). Ezek a hangzatok három egymásra épülô tiszta kvart és egy oktávkettôzés együtteseként foghatók fel, esetleg olyan V43 akkordokként, amelyekben a tercnek a váltóhangja szerepel; különleges hangzásuk lényege azonban az eltérés attól, ami a „Sarabande”- ban mostanáig kimondottan
alaphelyzetû akkord volt. A 61–63. ütemben az alaphelyzetû hármashangzat- harmóniák jellegzetes típusával találkozunk: lépésekben haladó párhuzamos hármashangzatokkal egy kontrapunktikusan differenciált felsô dallam kíséreteképpen,
hármashangzat- tömbökkel a basszussal ellenmozgásban, és párhuzamos alaphelyzetû hármashangzatokkal, a külsô szólamokban oktávokkal. Az utóbbi akkordok
részben hiányosak, csupán alaphangból és kvintbôl állnak, ami Debussy egyik kedvelt hangzása, különösen törve, mint a L’isle joyeuse (A boldog sziget) 99. ütemeitôl kezdve.
Megemlíthetjük itt a hárfára és zenekarra komponált „Danse sacrée”- t (Szakrális tánc) mint Debussynek valószínûleg szándékoltan a legszigorúbb ujjgyakorlatát azakkordpárhuzamok terén. A kontrasztáló középrésztôl eltekintve e rövid tétel
legnagyobbrészt a hárfa akkordtömbjeibôl áll, fôképpen párhuzamos, alaphelyzetû hármashangzatokból, gyakran az alaphangnak a felsô szólamban történô kettôzésével. Néhány eltérés is elôfordul: párhuzamos hármashangzatok terc nélkül,
szekundokat tartalmazó akkordok, amelyek hasonlóak a 4. kottán látható sarabande- típus akkordjaihoz, továbbá takarékos ritmikai- kontrapunktikus differenciálás
a dallamvonalban. Legtöbbször még a vonós kíséret is nagyrészt a hárfa dallamának kettôzésébôl áll a prímben vagy oktávban, váratlanul átütô színgazdagsággal,
amire alig utal a textúra egyszerûsége. A pianissimo, très doux et expressif jelzések sokaságából a dinamika csupán egyszer emelkedik fortéig, a vonósok viszont tompító nélkül játszanak egészen a szünet nélkül következô „Danse profane” (Profán
tánc) kezdetéig.
Az 1901- es év meghatározó volt Debussy számára, amint Maurice Ravel számára is, aki 26 évesen megírta a Jeux d’eau- t (A víz játéka). Úttörô vállalkozás volt
ez az új zongoramuzsika történetében, amelynek hatása alól nem tudta kivonni
magát az idôsebb zeneszerzô, aki már Ravel „Habanerá”- jának (1895, Sites auriculaires két zongorára, 1895–97) is a hatása alatt volt. Ám akár közvetlen befolyásról
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4. kotta. Pour le piano, „Sarabande”, 25–27. ütem

van szó, akár nem, Debussy érdeklôdése a zongora iránt új lendületet kapott, és
számára új irányba indult el. A hangzatfelbontásokon alapuló zongorakezelés,
amely a „Toccatá”- ban viszonylag korlátozott szerephez jutott, a „Pagodes”- ban
(Pagodák) (az 1903- as Estampes [Metszetek] harmadik darabjában) és a „Reflets
dans l’eau”- ban (Tükörképek a vízen) (a zongorára írt Images 1905- ös elsô sorozatában) kezdett bonyolultabbá válni. A „Reflets dans l’eau” liszti nagyságrendû hangetûd, amelyet egy elsöprô hatású, stringendo zuhatag zár le; Debussy nem tudta
rávenni magát arra, hogy cadenzának nevezze (felirata szerint „Quasi cadenza”).
Ha Ravel Jeux d’eau- ját közvetlenül Liszt darabja, „A Villa d’Este szökôkútjai” inspirálta, ahogyan sokan gondolják, akkor Debussy vizekkel kapcsolatos nyelvezetét
biztosan befolyásolták az olyan gazdag hangzású mûvek, mint az „Au bord d’une
source” (A forrásnál) és az Harmonies poétiques et réligieuses (Költôi és vallásos harmóniák). A „Pagodes”- ban, a kevéssel korábbi D’un cahier esquisses- ben (Egy vázlatfüzetbôl) és a „Reflets dans l’eau”- ban született meg Debussy impresszionisztikus
zongorastílusa, amely zenéjét a korábbi mûvek szabályos frázisaitól, állandó tempóitól, táncritmusaitól, illetve a „Chevaux de bois”, a Pour le piano, a „Jardins sous
la pluie” (Kertek az esôben) és a Masques (Maszkok) mechanikus vagy martellato
stílusától a szabadon változó textúrák és tempók rapszodikusabb stílusának irányába mozdította el, több figyelemmel a halk dinamikák, ritmikailag szinte kötetlen hangzatfelbontások és a magas és mély regiszter egyidejû használata iránt. Debussy chopini szelleme itt bizonyos értelemben a Lisztével gazdagodik, de a saját
mûvészetének hátterében mindkettô megôrzi jelentôségét a Prelûdöktôl az En blanc
et noirig (Fehéren és feketén) és az Etûdökig vezetô úton.

A harmónia mint hangzás: Debussy jellegzetes hangzásképei
Amikor azt mondjuk, hogy Debussy jellegzetes harmonizálása gyakran független
a tonális funkcióktól (legalábbis akkor, ha a tonális funkciót a bevett értelemben
definiáljuk), akkor ezen azt értjük, hogy harmóniáit elsôsorban hang- és hangzásbeli értékük szerint választja meg. Sok helyen érzékelhetünk nála klasszikus tonális folyamatokat, erôs alaphangmozgással a basszusban, ami akár domináns és tonika is lehet egy hiányos vagy tökéletes kadenciában; ezeket azonban nem érezzük
jellemzônek Debussy harmóniakezelésére, amelynek egyik azonnal felismerhetô
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jellegzetessége a nem- funkciós domináns, különösen legtipikusabb megjelenési
formájában (5. kotta). A desz–f–asz–cesz–esz dúr domináns nónakkord ebben a tág
fekvésben ritkán fordul elô a zenetörténetben Wagner elôtt, de ha megjelenik, akkor rendszerint domináns funkcióban, vagy pedig olyasféle kiterjesztett kromatikus szólamvezetés részeként, mint amilyennel például a Parsifalban találkozunk.
Debussynél az akkord domináns funkciójának gyengülése már visszafordíthatatlan. A „Fêtes”- ben a legerôsebb tonális elem a felépítésében a tételt indító f- mollhoz hasonló asz- moll skála. A „Nuages”- ban a fiszt, illetve az f- et tartalmazó h- moll
finoman kiegyensúlyozott kettôsségét egy csapásra söpri félre az ezekkel távoli rokonságban álló domináns nónakkordok egymást követô sora; a tétel késôbbi analóg helyén ezek dominánsszeptim- akkordok megfordításaivá alakulnak át:

5. kotta. Noktürnök, „Fêtes”, 12 –13. ütem (harmóniai kivonat)

Debussy domináns nónakkord- hangzásának megkülönböztetô hangköze az
(összetett) nagy nóna, amely aljától a tetejéig átfogja az akkordot, vagyis nem más,
mint egy vagy több oktávval megtoldott nagy szekund. Maga a nagy szekund, a kis
szeptim megfordítása, amelynek a harmóniai értéke a dominánsszeptim akkordból származik, s történetileg „az elsô egyértelmû harmóniai disszonancia”, Debussynek egy további meghatározó jegye, akár – az egészhangú skálába belevetíthetô –
francia bô szextes akkord meghatározó komponenseként, akár kontrapunktikus
elemként.
A „Le jet d’eau” (A vízsugár) bölcsôdalszerûen hangzó szekundjainak közvetlen
elôzménye az Undine- történethez kapcsolódó Borogyin- dal, a Morszkaja carevna
(A tenger hercegnôje, 1868), amelyet Debussy könnyen megismerhetett ifjúkori
oroszországi látogatásai során. A nagy szekund a felfedeztetéstôl való félelem tudat alatti borzongásává, pszichológiai vezérmotívummá válik, amikor Pelléas játékból a vár tornya alatti fûzfa ágaihoz kötözi Mélisande haját az opera III. felvonásának 1. színében (öt ütemmel a 15. próbajel elôtt). Itt a nagy szekund a disszonáns feszültség legkevésbé kemény fokozatát teremti meg (aussi doux que possible, a
megelôzô ütemben), ám kromatikus kibôvítéssel váratlanul egy funkciós domináns nónakkord nagy tercévé tágul.
Másutt Debussy nagy szekundok terjedelmes szövetét hozza létre, oktávkettôzésekkel kombinálva, mint a „De l’aube à midi sur la mer” (Hajnaltól délig a tengeren) 112. ütemének menetében, amely azután zökkenômentesen olvad össze
egy egészhangos textúrával. Az En blanc et noirban a jellegzetes harmóniák között
elôfordulnak diatonikus szekundok, azaz hármashangzatakkordok, hozzáadott
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nagy vagy kis szekundokkal a belsô skálahangok körébôl. Egy helyen Debussy egészen addig megy el, hogy egy menetet rude megjegyzéssel lát el, hogy aláhúzza azt
a szándékosan kemény hatást, amelyet az „Ein’ feste Burg” koráldallamhoz hozzáadott, acciaccaturaszerû szekundok hoznak létre; ez azonban szélsôséges eset.
A Prelûdök elsô kötetének 10. száma, „La cathédrale engloutie”10 Debussy
egyik legkedveltebb zongoramûve, és ez az, amely a leginkább megfelel a zenei
impresszionizmus elterjedt koncepciójának. Debussy utasításai még leíró jellegû
részleteket is tartalmaznak: Profondément calme (Mélységes nyugalommal), Dans
une brume doucement sonore (Gyengéd, hangzó ködfelhôben); Peu peu sortant de la
brume (A köd fokozatosan feloszlik), Un peu moins lent (Valamivel kevésbé lassan),
Dans une expression allant grandissant (Egyre növekvô kifejezéssel) stb. A „La cathédrale engloutie” azonban, a középkori organum visszhangjával és quasi campana és
organo pleno hangzásképeivel nem más, mint az akkordikus hangzásvilág határtalan
kibontása a zongora teljes hangterjedelmének felhasználásával (5. kotta). Mindez
egy alapvetô akkordmotívummal kezdôdik a középsô regiszterben, pianissimóban
kettôzött üres kvintekkel, amelyeket a felsô és az alsó regiszterben egy harangzúgásakkord keretez; erre egy egész értékekben mozgó dallam válaszol a felsô regiszterben, doux et fluide, három oktávban, egy kitartott magas e pedálhanggal egyidejûleg, amely ugyancsak három oktávban szól, olyasféle szikár ellenpontban, amilyennel a „Nuages”- ban és Debussynél még sok más helyen is találkozunk. Az
üres kvint motívuma két ütemre visszatér, hangszínét azonban már módosítja egy
harmónia a bal kézben, egy további hozzáadott kvinttel és a szigorúan párhuzamos mozgástól való eltéréssel (a darab végén azután még egyszer megváltozik,
megint csupán két ütem erejéig). A 16. ütemben, „a ködbôl fokozatosan elôtûnve” a textúra és a harmonizálás egyik pillanatról a másikra Debussy egyik jellegzetes hangzásképébe vált át: egy dúr hármashangzatba, hozzáadott nagy szekunddal
és nagy szexttel, olyan tört hangzatos, pentaton textúrát alkotva, amely hasonlít az
1. arabeszk záró ütemeihez, itt azonban egy hullámzó tonika–domináns basszus
fölött jelenik meg. Ez Esz- dúrba, majd végül C- dúrba csúszik, hogy egy csúcsponti, autentikus kadenciát hozzon létre csengô- bongó harangokkal – és oly sok hozzáadott nagy szekunddal, hogy azt már pándiatonikus harmonizálásnak nevezhetjük (attól eltekintve, hogy a h vezetôhang csak a dallamban van jelen) (6. kotta a
424. oldalon).
A „La cathédrale engloutie” Debussy minden más rövidebb lélegzetû zongoramûvénél jobban illusztrálja a szerzô inspirációjának változatosságát az akkordikus textúrák terén. A harangkvintek hangzását inspirálhatta Grieg „Klokkeklang”ja (Lírai darabok, Op. 54, No. 6) – de Muszorgszkij „Kijevi nagy kapu”- ja és
Brahms egyes kései intermezzói óta mikor hangzottak akkordtömbök ilyen jól
zongorán? Az egész darabot egyenletesen mozgó akkordok uralják, viszonylag ke10 „A ’La cathédrale engloutie’ ihletôje egy régi breton monda, amely szerint Ys elsüllyedt katedrálisa
egyes derült reggeleken láthatóvá válik az áttetszô tengerben; a harangok zengenek, a papok énekelnek, míg a káprázat ismét el nem tûnik a víz mélyén.” L. Ernest Hutcheson: The Literature of the Piano.
Ed. Rudolph Ganz. New York: Knopf, 1964, 314.
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6. kotta. Prelûdök, 1. kötet, „La cathédrale engloutie”, 22–30. ütem

vés kifejezetten ritmikus jelleggel a dallamvonalban; a narratív szerkezet mégis
rendkívül arányos, a dráma pedig teljességgel sikeres, jelentôs részben azért, mert
a tonális szerkezet olyan jól van felépítve.

Debussy késôbbi heterofóniája
Az 1901- ben meghangszerelt Pelléasszal Debussy még nagyobb magabiztosságra
tett szert a zenekarkezelés és képzelôerô terén. Négy évvel késôbb pedig következett a La mer, egy olyan partitúra, amely tisztán a hangzás szempontjából lényegesen összetettebb, mint bármi, amit a zeneszerzô addig komponált. A „Sirènes”ben kísérletezett multiritmikus kettôzésekkel és a hangszeres színek rétegezett
változtatásával, ám nem sikerült teljesen elkerülnie a frázisok bizonyos fokú szögletességét. Ez a szögletesség nincs meg viszont a La merben, amelyben a frázisok
szabadabban formálódnak, és simábbak közöttük az átmenetek. Hangszínbeli és
texturális váltások, szikár és tágas textúrákkal és hangszeres szólók bôségével gyakoribbak a La merben, mint a „Sirènes”- ben, és sokszor szédítô gyorsasággal változnak. A „Jeux de vagues” (Hullámok játéka) egyes részeiben olyan gyors harmónia- és hangszínváltások mennek végbe, hogy a fülünk csak nehezen követi ôket,
és Ravel talán olyan részekre gondolt, mint az 5–8. és a 142–152. ütem, amikor
azt mondta Henri Sauguet- nak, hogy „a La mer nincs jól hangszerelve. Ha volna rá
idôm, újrahangszerelném”.11 Mindazonáltal Debussy merész képzelete a La mer-

11 Idézi Arbie Orenstein: Ravel. Man and Musician. New York: Columbia University Press, 1975, 127.

MARK DEVOTO: A Debussy- hangzás: szín, textúra, gesztus

425

ben gyakran hoz létre korábban sohasem hallott hangzásokat, amilyen például a
„De l’aube à midi sur la mer” (Hajnaltól délig a tengeren) elsô 80 üteme.
A La mer hangszín- heterofóniáját hangsúlyozza az is, hogy Debussy a korábbiaknál többször használ gyors ornamenseket – díszítôhangokat, mordenteket és
egész díszítés- csoportokat. Az ilyenek alkalmilag elôfordulnak korábbi zongoramûveiben, így a Suite bergamasque „Prélude”- jében, jóval gyakoribbak azonban a
L’après- midi d’un faune- ban és a Noktürnökben, ahol megjelennek a kromatikus doppelschlagok és egészhangú vagy kromatikus futamok is. Ezek az ornamensek, különösen amikor Debussy vonósokra ír, nem annyira az akcentuálást, mint inkább
az árnyalást szolgáló eszközök, hasonlóan a magas regiszterben alkalmazott trillákhoz és tremolókhoz, és gyakrabban jelennek meg gyenge ütemrészen. A „Gigue”ben és különösen a Jeux- ben az ornamensek rövid dallamtöredékekhez és hirtelen
hangszín- és hangerôváltásokhoz kapcsolódnak; a hangsúlyos ütéseken elhomályosítják a hangmagasság jelentôségét. Ennek a gesztikus, szaggatott zenekari stílusnak a nyilvánvaló ôse Berlioz. Debussy nagyjából az utolsó zenekari mûveivel
egy idôben dolgozott a zongorára írt Prelûdökön, amelyekben a villanásnyi ideig
tartó ornamensek hangsúlyozott szerepet játszanak, és gyakran nehezen játszhatók („La danse de Puck” [Puck tánca], „La puerta del vino” [A bor- kapu]). Néhány évvel késôbb ezekre épül majd a „Pour les agréments” (A díszítések) címû
etûd. A Chopin emlékének ajánlott Etûdökhöz hasonlóan az En blanc et noir is Debussy utolsó mûvei közé tartozik. Az ihlet ama rendkívüli kitörésének köszönhetjük, amely csupán 1915 néhány napfényes hónapján át tartott, amikor a zeneszerzô már rákbeteg volt. Az En blanc et noir olyan texturális komplexitást mutat, beleértve a teljességgel ôt jellemzô, nem- párbeszédszerû ellenpontot, amelyet egy
zongorán nem lehetett volna megvalósítani, emellett pedig billentyûs stílusának
olyan intenzívvé válását, amelyet nem élhetett volna át ugyanúgy zenekari mûveiben. A két hangszer tökéletesen illeszkedik egymáshoz, a három tétel egyetlen pillanatra sem látszik texturálisan túlterheltnek, egyetlen hang sem fölöslegesnek.
Az En blanc et noir jó része az akkordtömbös hangzások és billentyûs alakzatok
lehetôségeit kutatja, úgy, ahogyan Debussy még sohasem próbálta, nem beszélve
a kétzongorás irodalom bármely más mûvelôjérôl. Sok évvel késôbb, emlékirataiban Igor Stravinsky beszámolt arról az alkalomról, amikor ô és Debussy 1912- ben
találkozott abból a célból, hogy átjátsszák Stravinsky újonnan komponált Le sacre
du printemps- jának kétzongorás változatát:
Ami akkor a leginkább hatott rám, és ami még ma is igen emlékezetes számomra a Sacre
lapról lejátszásának alkalmából, az Debussy briliáns zongorázása volt. Mostanában, amikor az En blanc et noirt hallgattam (amelynek egyik darabját nekem ajánlotta), megkapott
az a mód, ahogyan ez a rendkívüli pianisztikus kvalitás vezeti a zeneszerzô Debussy gondolatait.12

12 Igor Stravinsky és Robert Craft: Conversations with Igor Stravinsky. Garden City: Doubleday & Company, 1959, 52.
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Az En blanc et noirban kimutatható Stravinsky hatása, különösen a Petruskáé;
ám mint Debussy esetében minden más külsô befolyás, ez is tökéletesen asszimilálva jelentkezik.
A Jeux, Debussy Gyagilev felkérésére komponált „teniszbalettje” (a komponálás éve 1912, a bemutatóra, Nyizsinszkij koreográfiájával 1913- ban került sor) a
szerzô utolsó nagyobb zenekari mûve, és a kései darabok közül az egyetlen, amelyet maga hangszerelt. Stravinsky megemlíti az emlékirataiban, hogy Debussy
1912 folyamán gyakran konzultált vele a Jeux hangszerelésével kapcsolatosan (miközben maga Stravinsky a Sacre- t komponálta).13 A Jeux „eltáncolt költemény”,
amely mindössze 18 perces, narratívája azonban szélsôségesen koncentrált, a
gesztusok és történések maximális sûrûségével. A korábban a La merben megismert zenekari tendenciák felerôsödéseként a Jeux nem tartalmaz olyan örvénylôen
individuális hangszeres írásmódot, mint a „Jeux de vagues” legfürgébb mozgásai,
ehelyett itt a zenei gondolatok lépéstempójáról van szó. Ez a zene és a színpadi
mozdulatok aprólékos összefüggésének köszönhetô, amely a dallami gesztusok
rövidségét és a tempó és textúra folytonos és hirtelen váltásait eredményezi.14
A Jeux nagyon kevés olyan motívumot tartalmaz, amelynek nyilvánvaló a
strukturális jelentôsége, folytonos újracsoportosításuk és újrakombinálásuk révén
azonban a szerzô a gondolatok figyelemre méltó folytonosságát éri el: a mû témaanyagának változékony hajlékonysága szinte minden partitúraoldalon szembeszökô. A frázisokban és szubfrázisokban rengeteg szabályosságot találunk, ezt azonban gyakran széttördelik a tempóváltások, a zenei történéseken végzett részletmunka. Amint a La merrel kapcsolatban Jean Barraqué megjegyezte, a formai
folyamat nem más, mint devenir sonore, „hangzóvá válás… olyan fejlôdési folyamat,
amelyben az expozíció és a kidolgozás egyetlen megszakítatlan kitörésben olvad
össze”.15
A Jeux zenekara – 2 fuvola, 2 pikkoló, 2 oboa, angolkürt, 3 klarinét, basszusklarinét, 3 fagott, szarruszofon, 4 kürt, 4 trombita, 3 harsona, tuba, üstdob,
csörgôdob, triangulum, cintányér, cseleszta, xilofon, 2 hárfa, vonósok – hasonlít
az 1911- ben bemutatott Petruskáéra. A Le martyre de Saint Sébastien (Szent Sebestyén vértanúsága) ennél valamivel nagyobb együttese után ez volt Debussy legnagyobb zenekara. Sokat foglalkoztak a Jeux hangszerelésének komplexitásával és
gazdagságával mindenekelôtt az európai zeneszerzôk háború utáni generációjának
tagjai, akik Debussy partitúrájában Messiaen rendkívül részletezô zenekari stílusának elôképét látták. Legfôképpen azonban felismerték a Jeux- ben azt, amit Barraqué a La merben, vagyis a kompozíciós és a zenekari folyamatok teljes egységét.

13 Uott, 53.
14 Nyizsinszkij forgatókönyvének szövege valamilyen okból kimaradt a zenekari partitúrából, míg a
zongorakivonatban minden vizuális részlet ott szerepel a megfelelô helyen; a partitúrával ellentétben
a zongorakivonatban ugyancsak megtalálhatók a balett bemutatójával kapcsolatos szokásos információk, viszont hiányoznak a próbajelek.
15 Barraqué: „La mer de Debussy”, 28.
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Herbert Eimert a Jeux- rôl írt korszakos jelentôségû cikkében, amely a Die Reihében jelent meg elôször 1959- ben, a Jeux „vegetatív pontatlanságáról”, „a vegetáció organikus pontatlanságáról” („organische Ungenauigkeit des Vegetativen”)
beszél, amelyen bizonyára a Jeux motivikus és formai fejlesztésének hasonlóságát
érti bizonyos nem szimmetrikus, megjósolhatatlan, de szükségszerû pontokon
egy növekvô faág bimbó- és levélképzéséhez. Ahogy Eimert sokatmondóan megfogalmazza:
Annak ellenére, hogy a Jeux- ben a témák és a motívumcsoportok legtöbbször négy- és
nyolcütemesek, nem felelnek meg a hagyományos formai elôírásoknak. Az olyan fogalmak, mint elôzmény és következmény, nem alkalmazhatók többé. Ha megpróbálnánk alkalmazni ôket, azt kellene mondanunk, hogy a Jeux témái teljes egészükben elôzményekbôl épülnek fel.16

Ez az értékelés különösen találónak tetszik, ha a Jeux- t a „Sirènes”- el hasonlítjuk össze. Az ismétlések a Jeux- ben néha rövid, együtemes vagy annál is rövidebb
egységekbôl építkeznek, azonban gyakran négyütemes frázisokat alkotnak, amelyeket teljesen másfajta gesztusok vagy akár eltérô tempók különböztethetnek
meg egymástól. Lásd például a 224–234. ütemet (a 27–28. próbajelnél) és a
245–255. ütemet (a 29–30. próbajelnél); mindkét részlet három tempó- és textúraváltást tartalmaz, és egyik motívum sem hosszabb két ütemnél.
Az az ornamentális, trillákkal és egyéb díszítésekkel telített dallamstílus,
amely a La mer jó részét jellemezte, és amely tovább folytatódott a zenekari Imagesban, a Jeux- ben érte el legkidolgozottabb formáját. Olyan ez, mintha Couperin
csembalódarabjainak meditatív, de erôteljesen dekoratív stílusát Debussy áttette
volna a teljes zenekarba, a tempót jelentôsen felgyorsítva, egy gyorsított filmfelvételhez hasonlóan, sok elmosódott folttal a zene felszínén. Valószínûleg ez volt az,
nem pedig a hangszín kérdése, ami irritálta Stravinskyt, amikor így írt: „A Jeux- t
továbbra is zenekari mestermûnek tartom, bár azt hiszem, hogy a zene egy része
’trop Lalique’”.17 És még ezt is írta: „A Jeux az árnyalatok és a változékonyság
egész új világát tárja fel. Ezek a tulajdonságok franciák, sôt jellegzetesen franciák,
mégis újak.”18 Maga Stravinsky, a La mer értô tanulmányozója, már a Jeux elôtt hasonló árnyalatokat és hangszínelemeket hozott létre a Tûzmadárban, és nem véletlen, hogy az olyan részletek, amelyekhez hasonlót a 6. kottában találunk, a Tûzmadár elsô táncát látszanak visszhangozni. Ez a részlet a két „félénk és furcsa” táncosnô megjelenéséhez kapcsolódik. A dallam a felsô szólamban, a II. hegedûk
felsô szólamában jelenik meg tremolando és rövid staccato hangokkal, uniszónóban kettôzi a hárfa és az alsó oktávban, pizzicato a többi II. hegedû; a kétfelé osz-

16 Herbert Eimert: „Debussy’s ’Jeux’”. Trans. Leo Black. In: Die Reihe [English- language edition], 5.,
Bryn Mawr: Theodore Presser Company, 1961, 3–20.
17 Túlságosan lalique- os. – Stravinsky–Craft: Conversations with Igor Stravinsky, 53. Az utalás René
Lalique szecessziós ötvösmûvészre (1860–1945) vonatkozik, aki fantasztikusan kígyózó, rovarszerû
kitûzôivel és nyakláncaival nagy népszerûségre tett szert a 20. század elsô évtizedében.
18 Igor Stravinsky–Robert Craft: Memoires and Commentaries. Garden City: Doubleday, 1960, 117.
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tott I. hegedûk ugyanezeket a felsô hangokat trillákkal kettôzik, amit Debussy háromféleképpen jelöl, olyan igényes precizitással, hogy nem is tudjuk, hogy például
a harmadik nyolcadon az a–b kéthangos elôkét hogyan lehetséges a leírt módon,
az ütésre esô felfelé- vonóval megszólaltatni. Maga a dallam világosan érzékelhetô,
bár csillámló, Monet- szerû ecsetvonások színezik. A dallam kísérete egy egyszerû
harmónia, bitonalitása a Petruska- akkordra emlékeztet, és a mély vonósok, a hárfa,
három klarinét és tompított trombita és kürt között van elosztva. Figyelemre érdemesek a dinamikára és az elôadásmódra vonatkozó elôírások, a très léger és détaché,
a szordinált rezek, de szordínó nélküli vonósok, a sur la touche, lointain, csupán három pult tremolózó brácsa stb.; mindez felér a notációnak azzal a precizitásával,
amely megfelel Webern utasításokkal legaprólékosabban ellátott partitúráinak.
A Jeux- nek még a legnagyobb tetôpontjain (így a 645. és 653. ütemben, ahol a
Violent utasítás csak forte dinamikával jár együtt) sem találunk teljes tuttit, ehelyett a kolorisztikus elemek gondos és pillanatról pillanatra változó elválasztását
figyelhetjük meg. A 677. ütemben elért fortissimo drámai tetôpont (78. próbajel)
csupán két ütemig tart, a négyhangos fô motívum három oktávra terjedô hatalmas
uniszónójával, a középsôtôl a felsô regiszterig, egyetlen nagy szekunddal harmonizálva (7. kotta).
Az utolsó szonátákban Debussy a tanulóévei után meghaladott klasszikus kamarazenei textúrák rendkívüli finomodását és újraértelmezését valósítja meg, az
akkordoknak Schubert és Brahms zongorás kamaramûveire emlékeztetô felrakásával; ugyanakkor ezek egy része textúrájában nem különbözik lényegesen Debussy
saját zongoramûveitôl, és nem kerüli el teljesen az impresszionista zenekar áttört
hangzásának imitálását sem. A Csellószonáta „Sérénade”- jában találunk néhány
elôzmény nélküli és igen hatásos quasi chitarra pizzicatót, de a gitárimitáció a zongoraszólamban is megjelenik a „Finale” kezdetén, és a csellószólam a mû nagy részében sima és kantábilis. A fuvolára, brácsára és hárfára írt Szonátában Debussy
nagyrészt elkerüli a virtuóz hárfastílus tipikus gesztusait, különösen a glissandókat és arpeggiókat annak érdekében, hogy mindhárom hangszer egyenlô szerepet
kaphasson a dallamhangszerek kiegyensúlyozott párbeszédében; a „Bruyères”
(Hanga) címû prelûd zongorafaktúrája nem különleges, de amikor ugyanez a Szonáta elsô tételében jelenik meg, akkor mi sem lehetne nagyobb összhangban a darab derûs, archaizáló atmoszférájával. Talán a Hegedûszonáta az, amelyben mindkét
hangszer írásmódja a legnyilvánvalóbban jellemzô Debussyre; a hullámzó párhuzamos akkordok az utolsó tétel elején egészen az 1890- es évek dalkíséreteiig nyúlnak vissza. De a Fantasque et léger (Szeszélyesen és könnyedén) feliratú „Intermède”, minden technikai egyszerûsége ellenére, újfajta kolorisztikus hangot jelent repetált hangjaival és akkordjaival; semmi más, amit Debussy korábban írt,
nem készíti fel a hallgatót a hegedû magas, kettôsfogásban játszott nagy terceinek
különös hangzására, amelyeket a zongora a 101. ütemben egy oktávval mélyebben
kettôz.
Debussy hangzásának egyes jellegzetességei elôdeinek zenéjében gyökereznek, és logikailag azokból következnek. Nagy vívmánya az volt, hogy mindezt
olyan jellegzetes és személyes stílussá szintetizálta, amely fejlôdésében is konzisz-
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tens maradt a legkorábbi mûvektôl a legutolsóig. A Nagy Háború és Debussy ereje teljében bekövetkezett halála lezárta a némelyek által impresszionistának nevezett idôszakot a zenében, de a zeneszerzô eredményei erôteljeseknek és tartósaknak bizonyultak. Bár stílusa sokrétû volt, tisztán a hangzás tekintetében nem volt
benne semmi utánozhatatlan, és a 20. században nem létezett egyetlen más stílus
sem, különösen a szimfonikus zenében, amelyet szélesebb körben vagy sikeresebben utánoztak volna. Ravelt, Stravinskyt, Respighit, Casellát, Holstot, de még olyan
tôle különbözô szerzôket is, mint Prokofjev és Berg, továbbá késôbbi francia, angol, ibériai, szovjet- orosz és amerikai zeneszerzôk két vagy három generációját
egyaránt erôteljesen befolyásolta Debussy saját zeneszerzôi karakterük kialakításában.
Fordította Malina János
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