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SZTRAVINSZKIJ ZENEI HITVALLÁSA

"Nem a múltban élek, sem a jövőben. A jelenben vagyok. Nem tu
dom, mi lesz holnap. Csakis azért felelhetek, ami nekem ma igaz, Hiv.a
tússzorűcn e:ct az igazságot szolgálorn teljes tisztánlátásommal."

Ez a vallomás Sztravinszkij szakadatlan ulkotásban kiteljcsedő életé
)-.~·k fo:~l.alé1.t.a. és igazolása. Életét örök jelennek,érz1, melynek vezérfonala
a szúp és magasztos rend, amely ellentét" a káosznek és a rendetlenség
nok, A külső megfigyelő persze nyomon tudja követni, hogya mindenkori
iclcnnck ez az átélt é"o.lkotásokban kifejeződő igazságét hogyan fejlödött
c c világ szépséuoit felfedező bámulattól a legintellektuálisabb hitvallásirt.

Sz l.ruvinszkij az orosz föld szülötte, onnan kapja első ihletét. D" már
a kezdet kezdetén kerüli az exotikumot, Balaklrevók folklórját érm úgy,
rr in t Szkrjabin fülledt orotik á iú miszticizrnusát. Művészi fejlődcsónek

';('zdd6 n . Cl n n ak leg'llsó lépcsőfokain, a játék és a tánc mitikus ősképeit

f~,]id(~zö. bizánci kevcrcdésű, keleti kultikus hagyományból rnerít. Ide tar
tozik a l U-cs évektől il 20-amkig teriedő korszakának terrriese. mint a
Debussvnr-k ajánlott f'érfikantáta, él Csillagképrnás, a korszakalkotó Le
s'!cre du printernps, az orosz föld. az orosz nén ébresztése. Iegreitettebb
harmóniáival és összesített eriergiáival, nemkülönben a Menyegző, a la
kcrhlrni paraszttánc rituáléiával. A kőzénső fokozat az ótestamentumi és
<1.Z antik átszellemított anyagviltg légkörében árasztja a lényegében vál
tozatlan. állandó szakrális vitalitast (Zsoltárszim.fóni2, Oedip1ls rex, Per
s"uhane), a 30-as évektől rt 40-esek közepéig. Azontúl, él k ..resztény Iitur
«ikus fr-Isőfokon (Mise, Canficllm Sticru.m; Threni, az Úitestamentumi
i'ontáta) cl sztravinszk.iji élr-tmű tiszta sniritu.alitás. elmerülve a hit su
Q6rzó fénvében. Itt, fenn az orrnon. elválaszthatatlanul ezv: a tökélvig
C'cis?o1t technika fsaz áhítatos alázat kegyelmi állanotában ajándékul
11"(,1't inspiráció. És nem téveszt meg többé, protauszi alakváltozataival.
karnél ..onszerú sobszínűs""r;évPl, formabontó újításaival. stíluskezdernénve
7:',;('iv"1. a réQi1-)('n az ú iat felfedczö -és ,8.Z újban a régit megti?rmék..nvítő,
1)~0'2hiikkentő ötleteivel -- az egyetlen, következetesen követett célja fe
Jcl. És ez CI cél: a zenei átlénveqÜJés. Az életr-efakasztó azonosulás a je
lennal. a f'olszivód.is az állandóan jelonv.aló Krisztusban.

III

Véurs embel'ennél maznsabb célt. mint alkotóművész. nem tűzhet

mn<:;a elé. Az elérhetet10nért kell küzdenie utolsó leheletéisr, nihenéstele
n:'51 önkímélet nélkül, Ezt teszi, a viJác>; ámul.rtától és tiszteletétől övezve,
j',I'1 nyolcvanon is törf't1en frisseséngel alkotó 1('01' Fjodorovics Sztra
vinszk i i. H,meqfjcr szui nt.: fí minden komoenista kőzűl a legbölcsebb és a
lr-r.:er:~<'cbb:;karatú. 1\-1alipicro ,3.7. önmcztazadó ön fegyelem utolérhetetlen
hr;s"nek nevezi. akinek sikerült az én-kultuszt gyökeresen k iir-tania. Fél
évszázadon át távol a hazájától, levetkezve honi saiátossázait, Játszólag
árbasonult curónaivá, majd amcrrkaivá. Önként vállalt vezeklésb ől sze
Pl'~;yte1cnné vált, hogy maradéktalanul orosznak maradhassen és így le
~'-,'c-'n egyetemes, miridonki é, az egész világé.

Bizonyára, életműve legszebb jutalmának vehette viszontlátását az
anvaföldjével. És amikor bekövetkezett a régvárt találkozás. eszébe jut
hatott. mit mondott neki Debussy: "Ön nagy művész. De legyen nagy
orosz művész l" Debussy által világosodott meg előtte az életútja. De nem
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feledkezhetett meg szülőföldjén hálás visszaemlékezéssel, első mesteréről,

Rimszkij-Korzakovról sem, aki megalapozta káprázatos tudását és tech
nikáját.

Kétszer láttam Sztravinszkij t közelről, beszéltem is vele, figyeltem
munka közben, amikor próbát tartott a zenekarral, megjegyzéseket tett
és szót ejtett magáról is. Most legutóbb és harminc évvel ezelőtt, amikor
Budapesten járt. 50 évesen 30-nál se látszott öregebbnek. Már a SO-on
túl, botratámaszkodva lépkedett és alig várta, hogy leülnessen. De ami 
kor vezényelt, elstkkadt a kor, időtlenné vált, a géniusz jelenléte iQ2zett
meg egyszerre és nem vetttik le róla a szemünket. élveztük és csodáltuk
a teremtőerejét.

Röviden, világosan, határozottan irányított. A kényesebb r észeknél az
egyes szólamokat önállóan játszatta. majd felváltv.a, az egyes hanzszercso
portokat együttesen szélaltatta meg. Tökéletes hidegvérrel ismótoltctr tt.
az izgalom, vagy a türelmetlenség leghalványabb jele nélkül, de megér
zett minden mozdulatán, hogy halálosan komolyan veszi a dolgát, mert
nemcsak karmesteri feladatot old meg, hanem véRig~yötri az anva agg,,
dalmát is, aki élve akarja világrahozni szülöttét. A hnnrrverse'1yen.a do
bogón, a várakozásteli székserek előtt állva, mindenekelőtt mélvon, fel
tűnően mélyen meghajolt. fogadta a tapsokat. 30 év előtti meghCli1ásilb"''1
észrevétlen átsuhanó megszeppenós, szerénv elfogódottság is felvillant.
vajon tetszeni fog egy idegen, elfogulatlan közönséqnek az, amit nvúit?
Most, 80 évesen, -3. mélvmeghajlásában diadalma'> öröm cikázott.
hogy mindenütt a széles világon. testvéri közösséget hoz létre a zenéiéve1.
Alkotó és közönsén egy hosszú pillanatra eggy€vált, amikor a műsort záró
Zsoltárszimfónía elhangzása után a tapsorkánban. mindonki felállva ün
nepelt. a zenekar, a közőnség és mqga a Mester is, aki könnycseppet tö
rülve ki a szeméből. beállt a tapsolók közé.

Egvszcrúcn, közvetlenül társalgott. Úgy beszélt magáról és a művci

ről. mint egy élesszemű kívülálló, tárgyilagos szükszavúsággal, látszólag
közőmböson, akit a meztelen való érdekel.

- A 'művészi alkotás - mondotta - osak akarat, szorrralmas munk »
és technikai felkészültség kérdése. Technikával kezdem és inspirációval
végzern. Murrka közben jön meg a lelemény. A fantázia csupán :szolrr.á,i,a
és kerítő ie lehet az alkotó akaratnak. Az alkotás csak akkor számith.it
mar-adandósáara, ha természetes és szüksézes. Epnen ezért a művészetben

dőreség haladásról beszélni. A művészet olyan. mint a fa, arnelv már két
ezer évvel ezelőtt is Úgy nőtt. mint ma. Azt. amit csinálok. mindírt tenné
szetesnek érzem. Mindig tudom, hogy mit nem akarok. De csak Jass'ln
alakul ki bennem. hogv mi az, amit tennem kell. Ez a teremtés ábécé ic.
Először az anyagat kell kiválasztani, megtisztítva a salakjatól és csak hj
teljesen birtokában vagyunk il mondanivalónknak, foqhatunk a kldolzo
záshoz, De ez se meav azonnal. Nem lehet a fától azt kívánni, ha elül
tettük a magját, hogy nőjjön fel a szemünk láttára. hajtsori máris lom
bokat, hogy mosroihenhessünk az árnyékában. Nem sietek. Ráérek. Ér-ik
bennem :1 gondolat. És ha érzem a pillanatot, hozzákezdok a munkához.
Ez a logikus kényszer okozza, hogy csak akkor engedek ki egy művet a
kezemből, ha teljesen fedi egymást a technikai megoldás a teremtő gon
dolattal.

.lean Cocteau a 30 éves Sztravinszkij ról így nyilatkozott: "Zeneszer
zési kellékei egy sebészorvos gondosan elrendezett és tisztántartott mű

szertáskájához és annak okszerű használatához hasonlítanak, mert a mu-
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zsikusi munkáját nagyszerű kalkulációval végzi el." A zenéri kívül nem
ad a zenéjének semmilyen hátteret. Nem telíti költői, bölcseleti, társadal
mi problémákkal. Végigkísérletezett miridcn stílust és most, öregkorában,
Webern és Boulez nyomán, a szeriális keretben is, színtiszta zenét nyújt.
Ritmikus és dinamikus vénaja töretlen maracltés a szeriális zenében is
kontrapunktikusan komponál harmonikus jellegű hallásával, csak él di
namikaja nem éli ki magát robbanó fortissimókban és sforzandókb.nn,
hanem finomabban árnyalt mezzofortékban találja meg leghívebben ön
magát.

Roman Vlad szerint a nyugati zeneművészetnek sokfelé szétág,azó
j('lens~geit,az egymással látszólag kibókítetlcn stílusokat és formanyelve
zeteket nagy szintózisbe sikerült kovácsolnia. l\. szet-iális táborba voriulá
sát hosszú és folytonosan megnyilvánuló fejlődés előzte meg.

Minden ízében modern és újszcrű,anélkül, hogy feladná szépmíves
igényét. Eszménye a homo faber, a módszoresen dolgozó ember és fájlal
ja, hogy ,'1 reneszánsz válaszfalat emelt a mesterernbcr (artis:m) és a mű

vész (artiste) közé. Vallja és gyakorolja azt az elvet, hogy rninél szigo
rúbb szabályok közé szorítja a művészi alkotás munk.af'olyamát, armál
szabadabban dolgozik. Alkotás közben túlérzékeny. Egyszer egy kis éne
kesrnadár ezállt az ablakpárkányára. Az első ötpercbenelbűvölte, de már
Ll tizediknél a Icgszivcsebben iagyonsujtotta volna, hogyatizenötödiknél
ismét elragadja. Komponálás közben gyakran zongorán üti kin akkor
dokat, amike] hallani vél. Lassan. fáradhatatlan ismétlésekkel érlel ki
egy-egy zenei gondolatot. Ha a művével elkészült, kényes pontossággal és
rendszeretettel fog a partituraíráshoz. Egyetlen tnllhiba, javítás, törlés nél
kül koncipiál és mindcnegvcs hangszer szólarnát más és másszínű tin
táv 'll örökíti meg. A zenéje nemcsak testi és karakterisztikus vonásait
tükrözi, hanem egész életformáját, magatartását ,a környezetével, vissza
vonulását a természethez és a tárgyakhoz is.

-_. A kornponálás az én szememben -- vallja -- bizonyos számú han
r~o~G1ak .a rendezéséből áll bizonyos intervallumok között. A konstrukció
hoz módszcr tartozik. A kit.alált, vagy elsajátított módszer sC'gítségével
alkotunk zenét, amelynek célja a rend megtcremtése. Amikor fh tal vol
f .im i's az ől.lvtcirn elmar.adtak, kt~ts:;gbeestem, attól tartva, hogy vége
mi ndcnnek. Ma már rendületlenül hiszek. Tudom, hogy az idel'lk sorjában
megiönnek, amikor itt az idejük és megfizetik szoronaó várakozásunkat.
Az első gondol.atok nagyon fontosak. Istentől erednek. Valahányszor visz
:;Z:ltl':'l'k ezekhoz a munkáim során, bizonyosra veszem, hogy azok jók.

*
Harminc évvel ezelőtt került nálunk először előadásra. Bárdos Lajos

bet.ani tásában és vezényletével egyik legnépszerűbb remekműve, a Zsol
társ?imfóJlla, mcly .akkoriban, első hallásra is, míndjárt úgy hatott ránk,
min tha a f'orgut.agból, .az utca zűrzavarosés nem egyszer mosdatlan Iár-mú
jáD;",1 törne c1őaz Iste-ahoz mcnekülés félelmetesen groteszk, de gyerme
~(Í('11 őszinte sóv.irgásn, sok finom harrnóniájú, r Sgi egyházi rnűnél meg
rendítőbben. energikusabban cscndítvc meg bennünk az alázat és a mély
ViI fakadó fohász visszhangját.

1\.)48 tavaszán készült el a szólókra, férfi- és gyermekkarra, a római
k at olikus latin miscszövsgre komponált őtrészes Mise. Középkori.ls pél
d.ik.u idéz, szerkesztási szigorral, amelyet időnként higyan átforrósít a
.clcsukló lázas hang. A mű gerinec '1 homofon stílusú Credo, amelyet le
bilincselő szólamvezctésscl polifón figurációk vesznek körül.
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Az 1954-hen bemutatott Canticum sacrum barokkosízű freskó. Ten
gelye a III. tétel: Spes és Fides, tenor és bariton szólóra. A hegedűk és a
csellők hiányzanak, a kóruson kívül mcgszólal a hárfa és az orgona is.
Az ének- és karrészek latin szövegét a Vulgatából, az Énekek Énekéből

és más bibliai szövegekből maga Sztravinszkij állította össze. Kitűnő

kontrapunktikus szólamvezetésében a nem szcriális zenekedvelő is gyö
nyörködhetik,

István vértanú haláláról szóló (Jjtestamentumi kantátájáta bázeli
zenekar mutatta be 1962-ben a 80 éves mcstcr megünneplésére. PauL
Sacher vezényletével. A 16 perces időtartamú, három önálló tételből álló
mcstermű megrendítő hatást gyakorolt a hallgatoságra. Elejétől végig meg
kellett ismételni. Az alt- és tenorszólóra, vegyeskarra. zenekarra és nar
rátorra komponált kantáta tizenegytaktusos zenekari előjátékkal kezdő

dik. Az első tétel címe: Beszéd. Szent Pál apostol leveleiből válogatott
prédikációs szöveg ez, amelyet szűkszavú tömörséggel, meggyőzően El ve
gyeskar és a két szóló tolmácsol. A középső tétel, a mű gerince, az Apos
tolok cselekedeteinek 6. és 7. fejezetét ismerteti, zenekari aláfcstóssol, a
két szóló, meg az elbeszélő. A kórus itt nem szerepel. A befejező tétel az
lma. A szelókkal felharsanó kórus: feloldozásért könyörgő tcrdreborulás.
Sztravinszkij, a szerkesztés felülmúlhatatlan mestere, itt, még önmagát
is felülmúlta, összeszedettségben és a 12 fokú skála következetesen vég
rehajtott alkalmazásában. Témájának rideg rnercvsége és bonyolultsága
ellenére is szabadon árad természetes dallaminvenciója, akként melegitve
fel a komor gondolataiba merült bűnbánó lelket, mint a homályos zugot
egy keskeny résen beszivárgó napsugár.

Még e művét időrendben megelőzve, írta 1959-ben, a Threni id est
Lamentationes Jeremiae Prophetae, (Gyászénekek, azaz Jeremiás próféta
siralmai) círnű, a szer-iális szabályok szigorú alkalmazásával szerkesztett
nagy karművét. A minden napfényt nélkülöző. aszketikus zene kiemel
kedő részei remekbekészült, művészi tökél1yel hdolgozott kettős, hármas.
négyes duplex kárionok. Befejezése: csendesen imádkozó, ünnepélyesen
emelkedett, teljes lelki megnyugvás. "Veleszületett tonális érzékével, a
C-dul' hármashangzat iránti nem is palástolt vonzódásával egyezteti ösz
sze a dodekafónia vigasztalan disszonancia-világát" - írta róla az egyik
kritikus.

Nagy várakozás előzte meg Sztravinszkij legfrisebb művének, húsz
perces időtartamú, ótestamentumi tárgyú balletjének, a Vízözönnek. ős

bemutató-televíziós előadását Amerikában. Maga a mcster vezényelt, a
koreográfiát Balachine tervezte és az előadást Reuben Ter-Arutanien
rendezte. Eric Solemen beszámolója szerint az előadás szigorúan pontos,
a száraz kimértségig tökéletes volt. A New-york City Ballett táncosai.
élükön Jacques d' A.mboise, Eduardo ViLelLa és JiLlana szólótáncosokkal,
működtek kőzrr-, az Isten hangját megszemélyesítő két basszista, John
Rearder és Robert Oliver, valarnint a Sátán szólarnát éneklő Richai'd Ro
binson, remekelt. Műértő közönség és a teljes kritikus gárda jelent meg a
nagy zenei eseményen. A mű első hallásra nem tetszett. A késői Sz tr.a
vinszkij-alkotás pedig igazi remekmű, még szűkszavúbb, még egyszNűbb

és összeszedettebb, elementáris hatásában lenyűgözöbb a világsikert ar-a
taft korábbiaknál.

A legtömörebb újraköltése a bibliai történésnek, amelyet angol b-j
zépkorí misztériumjátékok mintájára Robert Craft állított össze. Zene és
szöveg nem olvad egybe, hanem párhuzamosan halad egymás mellett,
egymást kiegészítve. A bevezető Te Deum után korál vázolja a terem-
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tést, Lucifer kísértését, az első emberpár kiűzetését a Paradicsomból. Noé
megbízást kap, hogy építsen bárkát. Felépül a bárka. Felvonul néhány
állat és kezdődik a Vízözön. Az Úr megegyezik Noéval, szóhoz jut a Sá
tán is és a kórus Sanctus-a zárja a művet. Csak az Isten és a Sátán hang
ja énekszó, magát az eseményt szóval tolmácsolják a szereplők. Két hosz
szabb zenekari rész fejezi ki a bárka készítését .és a Vízözönt. Itt nyílik
tere a koreográfusnak. A díszlétet a Szent Márk templom mozaik-víz
özönjéről készített fotó és néhány stilizált félabsztrakt kép szelgáltatja.
Lucifer szárnyas csillogással bukik a földre és sötét feketén emelkedik
újra a magasba. Noé ésa családja agyagálarcban jelenik meg a színen,
A bárkába lépő állatok gyermekjátékszerek.

Nincsen bárka és a bárkaépítkezést tánc jelképezi. Ez a tánc tárgyi
asszociáció nélkül, pusztán absztrakt kifejezőerejével: csupa bámulatos
lelemény. Nagy fekete kendő alatt nyüzsögnek a táncosok. Forognak, vi
askodnak valami nagy, rájuk tapadó iszapos massza ellen, mely a Víz
özönt ábrázolja. Az egymást váltó képek összefüggés nélkül kapcsolódnak
egymáshoz. A 12 hangsoron alapuló zene egyakkorddal kezdődik, amely
ben mind a 12 hang megszelal és ezért úgy hat, mint genezis-akkord. Ez
az akkord a diatonikus skála D és Des hangjaira osztva, 7-7 hanggal két
csoportra különül. Időnként, ebbe az akkordba két átnyúló hang, Fisz
és Cisz kapcsolódik. Az a szerepük, hogy az akkord centrumában min
den fontos hangsúlybetétet, kadenciát jeleznek, valóságos tenálls aláfala
zásról gondoskodván. A gondosan kiértékelt, komprimált szerzemény,
egyszerűségével, takarékosságávalaforisztikusan hat. A zene, a szöveg
és a balett integráns alkotóeleme az egész mű egységes jelentésének.

Kiemelkedő csúcsok: a -balett, amely az ember alkotásának és meg
semmisítésének a szimbóluma és a Iőakcentus: Isten és a Sátán énekszó
lama, megadva ritmusban és frazirozásban a mű ellenállhatatlan dinami
káját. A kihegyezett kornpozíciós technikai sziporkázás szándékolt kont
rasztot alkot az egvúgyűségig egyszerű zenei és drámai hatással. Ének,
hangszeres zene, tánc, dialógus, elbeszélés drámai és zenei feszültsége:
kiapadhatatlan tartalékkal bővelkedő életerőt biztosít ennek a 12 hang
sorra épült rnisztériumjátéknak, az agg rnester fiatalos frisseségét igazoló
remekének.

•
BűN

Mögöttem zug és forr a félhomály
Elszabadult ezernyi lénye les,
Jön lábnyomot kutatva: néz, keres
És jaj nekem ha egy is meataíát t

Hazug ajkam bámulom: a holtat.
A számban nagy fehér kövek között,
Most felkiált, ki eddig üldözött:
A.dám, éj borult a földre, hol vagy?

HAJNAL A PUSZTAN

Az öreg juhász ott állt magában
Mint egy kint felejtett boglya;
Mosolyával belopia magát a
Hajnal oz éjbe lobogva ...

F e h é r J ó z s efA.
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