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Americana – George Gershwin 120
George Gershwin egészen egyedi, de vitatott színfoltja a nyugati zenetörténetnek.  

Sokan még ma is inkább szórakoztató zeneszerzőnek tartják, ám ha mélyebben  
megvizsgáljuk legnagyobb művét, a Porgy és Bess-t, megállapíthatjuk,  

hogy Gershwin az amerikai nemzeti opera atyja, s ily módon valódi nemzeti  
zeneszerző – akár a szó griegi, dvořáki értelmében is. A komponista 120. születésnapja 
jó apropót jelent arra, hogy körbejárjuk ezt a kérdést, egyszersmind jobban megértsük 

ezt a nagyszerű művészt és korát.

Szentgallay György
Sz

ín
p

ad
ké

p
 a

 P
o

rg
y 

é
s 

B
e

ss
 1

9
3

5
-ö

s 
b

e
m

u
ta

tó
já

ró
l. 

Fo
rr

ás
: 

G
ra

m
o

fo
n

 –
 a

rc
h

ív



31GRAMOFON

Százötven évvel ezelőtt a nyugati államok kulturális elitjét 

egy igen fontos kérdés foglalkoztatta: mik is a mi  

nemzetünk sajátosságai? A nemzetfogalom, mely maga is 

alig kétszáz éves múltra tekint vissza, már önmagában 

hordozott egy sor hasonló kérdést: honnan jöttünk, hova 

tartozunk, mi a szerepünk? A történelem aztán megmutatta, 

hogy ha e kérdésekre a politika ad (rossz) választ,  

sok esetben elkerülhetetlen a világégés, ugyanakkor 

kulturális szempontból a 19. század a nemzeti identitás 

kialakulásának fő korszaka volt.

Az európai országok persze könnyen építhettek nemzet-

tudatot történelmi dokumentumaiknak, legendáiknak 

köszönhetően. De mihez kezdjen egy olyan ország, amely 

még szinte gyerekcipőben jár, s népességét tekintve egy 

valódi olvasztótégely? Az Egyesült Államok kultúrájára 

ugyanis mind az angol, ír és holland őstelepesek, mind 

a francia, spanyol, német, orosz és az egyéb nációjú  

bevándorlók hatást gyakoroltak. Az USA ekkor még messze 

nem töltött be vezető szerepet nemhogy a bolygón, de 

még az angol nyelvű területeken sem. Mialatt Európán 

végigsöpört a nacionalizmus új eszméje, Amerikában kitört 

a háború, s miután 1865-ben elhallgattak a fegyverek, 

a botcsinálta nemzettudat helyébe lépett az erős és saját 

identitás, kialakult az amerikai nemzet.

A gazdasági mutatók meredeken emelkedtek a század-

fordulóig, a keleti parti nagyvárosok entellektüeljei azonban 

képtelenek voltak megtalálni azokat a művészeket, akik a 

kifinomult réteg számára is meg tudják énekelni az amerikai 

életérzést. Mondhatnánk szellemesen, hogy a megoldás 

onnan jött, ahonnan senki nem várta, de valójában pont 

onnan, ahonnan szinte minden amerikai: Európából. 

Amerika ugyanis a századforduló éveiben ismét az európai 

kivándorlók célországa lett. Emberek milliói érkeztek, hogy 

beteljesítsék az amerikai álmot – köztük a szentpétervári 

Gershovitz házaspár is, Gershwin szülei –, s gyermekeik 

olyan változást okoztak az USA kulturális életében, amely 

gyakorlatilag létrehozta a mai értelemben vett amerikai 

popkultúrát. A szorgalmas, fiatal művészek felismerték 

a szabad kapitalista berendezkedés, a hatalmas piac 

és a növekvő tömegek kínálta lehetőségeket, a leleményesek 

és tehetségesek hamar nagy hírnévre tettek szert, különösen 

a születőben lévő tömegszórakoztatás ilyen-olyan  

ágazataiban (például a filmgyártásban, a könnyűzenében 

vagy a színházaknál).

Miután az USA belépett az első világháborúba, a német 

eredetű operettek többé nem futhattak a Broadwayn, és a 

19. századi vaudeville show-k is kezdtek kimenni a divatból. 

A klasszikus bécsi operetthagyományok romjain bukkant fel 

egy új, jól behatárolható dalstílus: az amerikai slágerzene, 

melyet a Tin Pan Alley-ben működő zeneműkiadók 

művészei alakítottak ki. Az amerikai sláger dallamos volt, 

könnyen eladható, szövegeit a tömegek is értették.  

A számtalan tehetséges, de elsősorban iparosként dolgozó 

slágergyáros egyike volt maga George Gershwin is. 

Bár rengeteg közkedvelt dallama forgott szájról-szájra, 

a huszadik század tízes éveiben még senki sem gondolta, 

hogy belőle nemzeti zeneszerző is válhatna. Ekkoriban 

Európában a klasszikus zene már gyakorlatilag meghaladta 

a nemzeti korszakot; Smetana, Rimszkij-Korszakov 

vagy épp Erkel munkássága lezárult. Noha itt-ott még 

felbukkantak kisebb sovén időszakok, az öreg kontinensen 

már az avantgárd, az expresszionizmus uralkodott.

Habár Gershwin slágerszerzőként is igazi egyéniségnek 

számított, valójában abban múlta felül kollégáit, hogy 

szenvedélyesen szerette és eltökélten kutatta a klasszikus 

zenét. Dédelgetett álma, hogy elismert zeneszerző  

lehessen, munkásságát kétarcúvá változtatta: egyfelől 

szövegíró fivérével, Irával ontották magukból a megélhetést 

jelentő slágereket különböző revükhöz és musicalekhez, 

másrészt tanárról tanárra járt, hogy még jobban  

elmélyülhessen a nyugati komolyzene világában, 

és ismereteit saját műveiben kamatoztassa.

Munkásságának legnépszerűbb darabja, az 1924-es 

Rhapsody in Blue (azaz Kék rapszódia) jelentette  

karrierjének igazi áttörését. A szimfonikus zenekarra 

és jazzbandára írt remekmű jelentősége nem csak  

egyediségében, dallamosságában áll, vagy abban, hogy 

megalapozta a szimfonikus jazz műfaját. Igazi erejét annak 

köszönheti, hogy a szerző, mint első generációs amerikai, 

egyszerre lefesti és formálja az amerikai identitást.  

Művében a korabeli jazz dallamvilága a nyugati (részben 

a francia impresszionista) harmóniakezeléssel találkozik. 

Az alapmotívum a jazz ihletésében született, variációi pedig 

hűen visszaadják a húszas évek amerikai nagyvárosainak 

szikrázó és szabad légkörét, a válság előtti időszak gond-

talanságát, azt a hangulatot, melyben az Egyesült Államok 

lassan végleg átveszi a vezető szerepet a Brit Birodalomtól. 

Az elit ünnepelte Gershwint. Pontosan ezt keresték: valakit, 

akinek hangja egyéni, témája, technikája amerikai, sorsa 

az amerikai álom betetőzése. „Megtaláltuk volna a mi 

Griegünket?” – kérdezték.

Nem árulunk el nagy titkot: nem találták meg. Gershwinből 

soha nem lett az a nemzeti zeneszerző, aki a csehek 

számára Janaček. Egyrészt azért, mert Gershwin inkább 

az úgynevezett „populista” zeneszerzők közé lett sorolva, 

aki elmosta a klasszikus és a szórakoztató zene közti 

határokat. Másrészt művei nagy része inkább  

csak a városok lakosságát szólította meg, az urbánus 

és a vidéki identitás szintézise a számtalan folklorisztikus 

hatás ellenére sem jelenik meg bennük.  

Megítélésben emellett közrejátszott a változó nemzetközi 

légkör, és Amerika mind erősebb izolációja az európai 

törekvésektől is.
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Történetünket itt akár le is zárhatnánk, ha nem feltételeznénk 

a korabeli művelt körök és az utókor tévedését. Gershwin 

életének főműve ugyanis nem a méltán népszerű Rhapsody 

in Blue (bár kár volna vitatni, hogy ez leg ismertebb  

munkája), és nem is a rengeteg musical vagy dal. Gershwin 

legnagyobb volumenű, egyszersmind leg fontosabb műve 

az 1935-ben bemutatott Porgy és Bess című operája, amely 

viszont joggal emelheti a szerzőt a legnagyobbak közé, 

s egyúttal remekül bizonyítja, hogy Gershwin igenis az 

amerikai nemzeti opera atyja.

Gershwin már hosszú évek óta szeretett volna egy opera-

jellegű drámai művet komponálni vidéki feketék életéről. 

Miután rálelt DuBose Heyward regényére (melyből sikeres 

színdarab is készült), minden követ megmozgatott, hogy a 

történetet feldolgozhassa. A Gershwin testvérek a verizmus 

jegyében hosszú időt töltöttek a dél-karolinai gullah 

négerek között, ahol tanulmányozták életüket, szokásaikat, 

sajátos nyelvjárásukat. Ezután kezdődött a komponálás 

érdemi része, mely bő másfél évet vett igénybe, így ez volt 

Gershwin messze legnagyobb formátumú, legambiciózu-

sabb vállalkozása.

A Porgy és Bess elképesztően elmélyült, tartalmas opera. 

Cselekménye – bár nem mentes a különböző mellék-

szálaktól – alapvetően egyszerű: Porgy, a nyomorék koldus 

befogadja hajlékába Besst, akinek erőszakos élettársa, 

Crown agyonver egy falubélit. A köztük kialakuló szerelem 

beteljesületlen marad, mivel a gyenge akaratú és drogfüggő 

Besst a hírhedt Sportin’ Life (akit Gershwin a népszerű 

jazzénekesről, Cab Callowayről mintázott), a környéken 

ólálkodó New York-i drogcsempész a nagyváros fényének 

(és újabb adag kokain) ígéretével elcsábítja. Így Porgy, 

miután egyik nap hazatér, már nem találja szerelmét. 

Kecskevontatta kocsiján elindul, hogy visszaszerezze őt – 

ami az 1870-es évek Amerikájában egy rokkant fekete 

koldus számára több, mint lehetetlen vállalkozás.

A történet kibontakozása közben betekintést nyerünk  

a déli feketék életébe. Láthatjuk, hogy itt szinte minden 

a közösségről szól, akár délutáni kockázásról, akár munka-

végzésről, akár gyászszertartásról, akár bűnözésről van szó 

– a szerző ezt a kórus rendkívül kiemelt használatával 

érzékelteti. Gershwin az életképeket autentikus zeneiséggel 

támasztja alá, mely bár népi ihletésű, mindvégig megmarad 

saját kompozíciónak. Beszédes az a megoldás is, miszerint 

a darabban feltűnő néhány fehér karakter nem énekel, 

csupán elmondja a szövegét.

A népies motívumok a korabeli amerikai zenekultúra teljes 

keresztmetszetét bemutatják, legyen szó akár déli 

blues-énekről, városi jazzdalról vagy spirituáléról. Gershwin 

emellett az orosz-zsidó népzenéből is ihletet merített, 

hiszen az végigkísérte egész életét. A zenei szövet  

a wagneri vezérmotívum-kezelés amerikai színházi  

és filmzenékben meghonosult változatának egyik kitűnő 

példája: szinte minden szereplőnek megvan a maga  

leitmotivja, melyek a cselekmény előrehaladtával fejlődnek, 

új értelmezéssel töltődnek fel, vegyülnek vagy szembe 

kerülnek egymással. A harmóniai eszköztár és a hang-

szerelés érezhetően a Broadway világából származik, így 

magán viseli azokat az impresszionista hatásokat is, melyek 

Gershwin korábbi munkáiban is fontos szerephez jutottak. 

Mindez persze csak eszköz. A Porgy és Bess mélysége 

abban rejlik, ahogy a komponista a fekete közösség életét 

zeneileg lefesti. Gershwin zenéjében a bluesos érzet, 

a hajlítások, a szinkópás ritmusok, az afroamerikai  

népzenére igen jellemző szólista-kórus válaszolgatás  

és az autentikus mű-népdalok ékesen bizonyítják, hogy 

a zeneszerző valóban megértette ezeknek az egyszerű, 

vidéki amerikaiaknak a kultúráját. A drámai cselekmény 

mélyebb dimenzióiban bújik meg a közösség vallásossága, 

sorsuk párhuzama a bibliai zsidó néppel, melyet a kiváló, 

gullah nyelvjárásban írt szöveg fest le. A szerzőpáros ezzel 

nem kevesebbet tesz, mint magát a néplelket transzformálja 

zenévé.

A Porgy és Bess egyértelműen népopera, s talán a leg-

tipikusabb, melyet nyugati zeneszerző valaha alkotott. 

Csakhogy az elit a harmincas években nem igazán tekintette 

a vidéki feketéket valódi amerikaiaknak, a nemzetet alkotó G
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csoportok egyikének. Szó sem lehetett arról, hogy ők nem 

csak „különleges” státuszú nemzetiség. Gershwin, mint 

„populista”, igényességében klasszikus, hangzásában 

népszerű zeneszerzőként lett elkönyvelve. Mindezek miatt 

operáját nem a Metropolitanben, hanem Bostonban, 

a Colonial Theatre-ben mutatták be, nem kis izgalmak 

közepette. Kérdéses volt ugyanis – haladó szellemiségű léte 

ellenére –, hogy a fehér közönség hogyan fog reagálni egy 

„négeroperára”. A darab viszonylagos sikert könyvelhetett 

el, Gershwin megkapta a szokásos vállveregetéseket; 

bár a kritikák jó része úgy gondolta: ez csak egy újabb 

Broadway-musical, melyben a prózai részek helyett ezúttal 

klasszikus recitativók szerepelnek, a songokat pedig 

áriaszerűen adják elő. Egyes áriák, például a „Summertime”, 

az „I Got Plenty ’o Nuttin” bendzsódal vagy az „Ain’t 

Necessarily So” kezdetű kabarészerű dal hamar slágerré 

váltak, de a Porgy és Bess mint opera gyorsan kiment 

a köztudatból. Gershwin halála utána negyven évig eredeti 

formájában nem játszották, leggyakrabban egy olyan 

átiratot mutattak be, melyben a recitativók helyett prózában 

beszélnek a szereplők, az áriákat pedig nem klasszikus 

hangképzéssel éneklik. Ilyen formában még film is készült 

a Porgy és Bess-ből 1959-ben, mely a Gershwin-család 

ellenszenvét váltotta ki, és hamarosan el is tűnt a süllyesz-

tőben.

Az opera megítélése nagyon sokat változott a Gershwin 

halálát követő hetven évben. Ma már tudjuk, hogy bemuta-

tásakor egy rendkívül progresszív, az emancipációt ízléses 

keretek között sürgető kiállásnak számított. E tekintetben 

rendkívül korai darabról beszélünk, hiszen teljesen váratlan 

és példátlan volt a harmincas években, hogy egy fehér 

komponista ilyen erőteljes ódában énekelje meg a vidéki 

fekete amerikaiak sorsát. Hogy nemzeti opera lenne? Ez fel 

sem merült. Maximum négeropera, bár annak jó – gondolták 

sokan. A húsz évvel később kialakuló polgárjogi mozgalmak 

viszont már avítt, sztereotipizáló műként aposztrofálták 

a Porgy és Besst, ezt a szellemiséget szerintük inkább 

egy fekete komponistának kellett volna megörökítenie. 

Bár Gershwin a darabot a fekete közösségnek dedikálta, 

és haláláig minden esetben kifejezetten kérte, hogy csak 

fekete művészek játsszanak benne, sok előadó nem volt 

hajlandó szerepet vállalni az előadásokban. Az operát 

eredeti formájában, a szerző utasításait pontosan betartva 

először 1976-ban, Houstonban mutatták be, ahol óriási 

sikert aratott. Az emberek újra felfedezték a darab azon 

zenei dimenzióit, amelyek az átiratok miatt elvesztek. 

A közönség csodálta Gershwin alkotását – még olyan 

fekete hírességek is elismerték, akik néhány évvel korábban 

maguk is divatjamúlt, rasszista darabnak tartották azt.

Ira Gershwin, a jogutód végrendeletében ratifikálta, hogy 

a fekete karaktereket csak fekete operaénekesek játszhatják. 

Ennek egyik oka az volt, hogy egyes fekete operaénekesek 

még a nyolcvanas évek elején is csak így juthattak fő-

szerephez, másrészt az apartheid következményeként 

Dél-Afrikában komolyan tervezték egy „fehér” Porgy és Bess 

bemutatását. Bár a kikötés hátterében meghúzódó motívum 

lényegében érthető, azonban – mivel a nyugati politikai 

kultúra az azóta eltelt negyven évben állandóan változott 

– vitákat váltott ki és vált ki mind a mai napig. Sokan úgy 

gondolják, hogy a harmincas években keletkezett, haladó 

szellemiségű mű mára diszkriminatívvá vált, és a kikötés 

naivitása valójában önmagában valósítja meg a rasszizmust, 

hiszen milyen jogon rekeszthetünk ki bőrszín alapján valakit 

a szerep osztásból? A probléma természetesen ezer kérdést 

vet fel, ahogyan ezt a tavasszal bemutatott budapesti 

elő adás esetében is láthattuk. Például érdekes vita tárgya 

lehetne, hogy a Gershwin testvérek számára miért volt 

fontosabb az előadók bőrszínére való kikötés betartatása, 

mint az opera lehető legszélesebb körben való meg-

ismertetése? Ahogy az a kérdés is felmerülhetne: a szerző 

nem tudhatta, hogy az afroamerikaiak megítélése hogyan 

változik majd a harmincas évek után, s talán ezért nem 

akarhatta, hogy a Porgy és Besst kiszakítsák eredeti 

közegéből?

Csupa olyan kérdés, amiről érdemes lenne vitatkozni, ám 

erre nincs sok esély, mert a Porgy és Bess sokak számára 

nem több, mint egy klasszikus zenés darab, tele fülbemászó 

slágerrel, Broadway-hangulatú hangszereléssel, drámával 

és szerelemmel. Európában szinte csak vendégtársulatok 

játszhatják, az amerikaiak számára pedig csupán egy 

kellemes emlék egy olyan korból, amikor máshogy gondol-

kodtak, más szabályok szerint éltek. Pedig a Porgy és Bess 

sokkal több ennél: kulturális diverzitás, egy korszak és egy 

néplélek pontos megértése, egy naiv, de a maga idején 

bátor politikai hitvallás és egy olyan zenei világ, mely 

egyesíti a vidéki és a városi identitást. Mégis mi ez, ha nem 

az igazi americana? Reménykedjünk benne, hogy most, 

Gershwin születésének 120. évfordulója után szép lassan 

a Porgy és Bess is elfoglalhatja azt a helyet a zenetörténet-

ben, amely kétségkívül az övé.
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