
2019. november 15-én, amikor e sorokat
írom, éppen egy év telt el Kurtág György, a
bánsági születésû világhírû zeneszerzõ elsõ
operájának milánói bemutatója óta. 

Az opera mint hivatkozási alap korábban
sem volt ismeretlen Kurtág zenéjével kapcso-
latban. A kétezres évek folyamán rendszeres
látogatója voltam legendás mesterkurzusai-
nak, s jól emlékszem arra, hogy saját mûvei-
nek betanításakor rendre operai szituációkra
utal. Amellett, hogy énekhangján, jellegzetes
mozdulataival kísérve folyamatosan drámai
gesztusokat imitál, nagyon gyakran idéz fel
konkrét pillanatokat a zeneirodalom remek-
mûveibõl, s ezek között feltûnõen nagy szám-
ban szerepelnek operák. 

A szakirodalom és a közvélekedés szerint
Kurtág zenéje erõsen drámai karakterû, ele-
mentáris gesztusok megjelenítésén alapul. Mû-
vei szinte kiáltanak a színpadi megvalósítás
után, és ez nem is példa nélküli (gondolhatunk
itt a Kafka-töredékek szcenírozott elõadására,
illetve egyes Kurtág-mûvek alapján született
kortárs koreográfiákra). A nyolcvanas-kilencve-
nes években írt nagyobb apparátusú mûvei –
különösen a Beckett-sorokra készült What is
the Word (op. 30/b) – gyakran alkalmaznak te-
átrális elemeket, tulajdonképpen egy nagyon
sajátos zenés színházként is értelmezhetõk. 

Mindennek ellenére sokáig nehéz volt el-
képzelni, hogy Kurtág alapjában véve törede-24
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Kevés példát lehetne
hozni a kortárs 
zeneszerzésbõl arra,
hogy a zenei anyag
ennyire egyértelmûen
és ilyen alázattal vetné
alá magát a feldolgo-
zandó textusnak. 
A zenei megformálás
végig a dráma mélységes
mély, szinte már 
tudományos igényû 
ismeretérõl tanúskodik.
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zett, fragmentált zenei nyelve alkalmas lehet egy valódi operai nagyforma ki-
alakítására. További operatervei (pl. Bornemisza Péter Magyar Elektrájának fel-
dolgozása) rendre megvalósulatlanok maradtak. Sokáig úgy tûnt, hogy Kurtág
folyamatosan operazenét ír, anélkül, hogy ebbõl valaha is kikerekedne a konk-
rét magnum opus. Más szóval, mintha rendkívül szerteágazó összefüggésrend-
szerével maga az életmû képezne egy latens, hatalmas kiterjedésû mûvet.

2010-ben röppent fel a hír, hogy a 84 esztendõs mester elkezdte írni éle-
te elsõ operáját. Azt is lehetett tudni, hogy igazán nagy lélegzetû alkotás ké-
szül, a korábban tervezett három, összekapcsolt jelenet (Footfalls, Rockaby,
Play)1 helyett Kurtág végül Beckett egyik fõmûve, a Végjáték (Fin de Partie,
Kolozsvári Grandpierre Emil fordításában A játszma vége) megzenésítése
mellett döntött.

A Fin de Partie bemutatójáról, keletkezési körülményeirõl és magáról a
mûrõl immár magyar nyelven is fontos írások jelentek meg. Ezek közül ki
kell emelnünk Fazekas Gergely cikkét, ami a 444.hu zenei rovatában jelent
meg,2 a Muzsika folyóirat utolsó nyomtatott számában található, Farkas Zol-
tán tollából származó beszámolót,3 illetve a zeneszerzõnek filológiai kérdé-
sekben segédkezõ Rákóczy Anita összefoglalóját.4 Fontos információk hang-
zottak el a milánói bemutató közvetítését kísérõ beszélgetésben a Bartók Rá-
dióban, amelynek résztvevõi Halász Péter és Serei Zsolt voltak (ennek tud-
tommal nincsen írásos nyoma). 

Nem igazán született még viszont a mû nagyságrendjéhez méltó nagy for-
mátumú zenei elemzés, amely feltárná az opera belsõ összefüggésrendsze-
rét, és kijelölné a darab helyét a zeneszerzõ életmûvében. 

Kurtág kétségkívül a világ egyik legjelentõsebb élõ zeneszerzõje, a húszas
években született avantgárd generáció egyik utolsó nagy túlélõje. Hatalmas
várakozás elõzte meg a bemutatót a világ zenei élete és a média részérõl is.
A nemzetközi sajtó legbefolyásosabb fórumai (The New York Times, Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, The Guardian, Le Monde stb.) kivétel nélkül beszá-
moltak a milánói eseményrõl.5

A zenei anyaggal való szüntelen küzdelem, az egyes mûrészletek és mû-
vek számtalan variációjának kidolgozása és azok gondos mérlegelése, a kí-
méletlen önkritika, a menetrendszerû elhallgatások, a hosszú alkotói csen-
dek: mindez folyamatosan jellemzi Kurtág több mint hetven éve tartó alko-
tói pályáját. Az opera sem kivétel ez alól: a Fin de Partie mintegy nyolcéves
alkotói vajúdás árán született meg. A hírek szerint a komponálás elsõ két éve
pusztán azzal telt, hogy a zeneszerzõ megtalálja a francia szöveg azon keze-
lési módját, dikcióját, amit a komponálás során majd alkalmazni tud. 

Az opera teljes keletkezéstörténete mintegy hatvan évre nyúlik vissza:
Kurtág párizsi tartózkodása idején, 1957-ben tekintette meg a frissen elké-
szült Beckett-darabot, temesvári mûvészettörténész barátja, Klein Róbert
társaságában.6 A New Yorker kritikusának Kurtág úgy írta le ezt az elõadást,
mint egész élete egyik legmeghatározóbb élményét.7 (Általában Beckett iránt
Ligeti György javaslatára kezdett el érdeklõdni, õ hívta fel a figyelmét a
Godot-ra várva jelentõségére.) Kurtág akkor és ott, Párizsban vásárolta meg 
a dráma írott változatát, a komponálás során is végig ezt az évtizedek alatt
ronggyá olvasott példányt használta.8
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Az opera irodalmi alapanyaga rendkívül speciális, hagyományos értelem-
ben véve teljesen „operaszerûtlen”. Fazekas Gergely idézi cikke elején
Samuel Beckett és az amerikai experimentális zeneszerzõ, Morton Feldman
találkozását (Feldman Beckettet szerette volna felkérni, hogy írjon librettót a
Római Operaház megbízásából írandó mûve számára). A meglehetõsen ab-
szurd szituáció során a felek kölcsönösen konstatálták, mennyire távol áll
tõlük az opera világa.9

Valóban, nehéz volna sajátosabban antioperai alapanyagot találni, mint
Beckett Végjátéka. 

E drámának, mint ismeretes, nincsen pontosan meghatározható cselek-
ménye, klasszikus értelemben vett dramaturgiája. Nincsen pontosan beazo-
nosítható ideje és helyszíne sem. A történet egy zárt, üres szobában játszó-
dik. Annyit valószínûsíthetünk, hogy a történések közelmúltjában apokalip-
tikus események történtek, és nemsokára az emberiség teljes pusztulása is
bekövetkezhet. 

A darabnak négy szereplõje van. Mind a négyen valamilyen formában kor-
látozottak mozgásukban: a fõszereplõ, Hamm, az író, kerekesszékben ül, és vak,
szülei, Nell és Nagg balesetben elvesztették a lábukat, és egy-egy kukában 
élnek. Clov, Hamm szolgája ugyan tud járni, viszont sánta, és nem tud leülni.
A darab „cselekménye” a négy szereplõ párbeszéde alapján bontakozik ki. Ám
zavaros viszonyaik nem fejtõdnek meg, és nem vezetnek el sehonnan sehová.
Hamm és Clov kapcsolata rendkívül ambivalens, kölcsönösen gyûlölik egy-
mást, ugyanakkor menthetetlenül egymásra vannak utalva. Idõrõl idõre halvá-
nyan felsejlenek a múlt eseményei. Az egyetlen valódi történés a darabban Nell
halála – ez a pillanat az operában még sokkal hangsúlyosabb szerepet kap.

Librettó valójában nincs, a szöveges alapanyag maga a Beckett-dráma.
Kurtág eredetileg a teljes szöveget meg szerette volna zenésíteni, végül ezt a
tervét a jelenetek kevesebb mint felére redukálta (az opera terjedelme így is
mintegy két óra). A kiválasztott jeleneteket teljes terjedelmükben feldolgoz-
ta a szerzõ, azokon belül húzás nem történt.10

Az opera konkrét zenei elõképei nem a nyugat-európai operatradíció fõ
vonulatán belül keresendõk. Maga a szerzõ két alapvetõ inspirációs forrását
nevezi meg – Monteverdi mûvészetét, azon belül is elsõsorban a Poppea
megkoronázását és Muszorgszkij Borisz Godunovját. A francia szöveg jelleg-
zetes kezelése okán Debussy Pelléasa is megidézõdik.11

A szöveg szerepét az operában nem lehet eléggé túlbecsülni. Kurtág maga
figyelmeztet rá, hogy e darabban a zene lényegében a szöveg szolgálója. Kevés
példát lehetne hozni a kortárs zeneszerzésbõl arra, hogy a zenei anyag ennyi-
re egyértelmûen és ilyen alázattal vetné alá magát a feldolgozandó textusnak.
A zenei megformálás végig a dráma mélységes mély, szinte már tudományos
igényû ismeretérõl tanúskodik. A sajátos, monódiajellegû szövegkezelésben
lehettek fontos minták Monteverdi operái, de talán nem szabad megfeledkez-
ni Kurtágnak a gregorián kultúra iránt táplált odaadó érdeklõdésérõl és mély
csodálatáról sem (a zeneszerzõ évekig énekelt a Dobszay László vezette Schola
Hungaricában). 

Noha Kurtág mûvészetén belül kiemelten fontos helyet foglalnak el a vo-
kális mûvek, mégis úgy tûnik, hogy a Fin de Partie énekszólamai sok szem-26
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pontból teljesen újfajta írásmódot képviselnek a korábbi darabokhoz képest.
Az egyes szereplõk szólamainak megformálása és általában a jelenetek zenei
megfogalmazása stilárisan nagyon egységes. A korábbi Kurtág-mûvek általá-
nos vokális stílusához képest kisebb hangközugrásokat, kevésbé feszített, fo-
lyékonyabb dallamformálást tapasztalhatunk. 

Egy alaposabb zenei elemzés során mindenképp érdemes lenne összevet-
ni az énekszólamokat Kurtág kiadatlan daloskönyvének darabjaival, vázlata-
iban található monódiajellegû megzenésítéseivel. Valószínûleg az opera dal-
lamformálásának közelebbi rokonaira lelnénk, mint a fõsodorba tartozó vo-
kális mûvek (pl. a Rimma Dalos-ciklusok) énekszólamaiban. Külön tanul-
mányt érdemelne, hogy milyen összefüggések vannak az életmû korábbi
Beckett-vonatkozású mûveivel (What is the Word op. 30, …pas à pas – nulle
part, op. 36). Az opera egyes buffoelemei, amelyek mindig csak egy-egy pil-
lanatra meghatározóak, idõnként Verdi kései operáinak reminiszcenciáit
hordozzák, idézettechnikájuk révén rokonságot mutatnak a Kurtág-életmû
egyes korábbi darabjaival, pl. az orosz kórusokkal (A csüggedés és keserûség
dalai, op. 18) vagy a már emlegetett Beckett-dalokkal (op. 36) vagy akár a
Rimma Dalos-ciklusokkal stb.

A hangszerelés a kései Kurtág-mûvek általános jellegzetességeit hordoz-
za. A kísérõ együttes mérete igen nagy, nagyjából egy késõ romantikus szim-
fonikus zenekarnak felel meg, amely kiegészül a Kurtág-zenére oly jellemzõ
„csengõ-bongó” hangszercsoporttal (cimbalom, hárfa, pianínó, cseleszta
stb.), 2 bajánnal (gombos harmonika) és egy hatalmas méretû ütõegyüttessel. 

A hatalmas hangszeregyüttes jóformán mindig csak szegmentumaiban
van jelen. Az eljárás rendkívül színes, kaleidoszkópszerû hangzásképet ad.
Folyamatosan izgalmas, friss és váratlan hangszerkombinációkat, érzéke-
nyen kikevert hangszíneket hallunk, amelyeknek fontos szerepük van az
adott szituáció ábrázolásában is. Az énekszólamot vagy annak valamilyen
közeli transzformációját gyakran felleljük a hangszeres anyagban: ez sokszor
egyfajta heterofonikus hangzást eredményez.

Az a fajta sajátos kurtági polifónia, ami már a hatvanas évek mûveitõl fog-
va jellemzõ (lásd Bornemisza Péter mondásai, op. 8), itt is jelen van. Mintha
a mûben elõrehaladva egyre karakteresebben kontrapunktikus szakaszokkal
találkozhatnánk. Az opera polifonikus technikája érzésem szerint a Colindã-
Baladã (op. 46) szövésmódjához áll különösen közel.

A még mindig elsõsorban miniatûr formák mestereként emlegetett Kurtág
az elmúlt mintegy három évtizedben látványos erõfeszítéseket tett az egybe-
komponált nagyforma irányába. Ennek a folyamatnak olyan jelentõs állomá-
sai vannak, mint az Op. 27 No. 2 („Kettõsverseny”), a Sztélé (op. 33), a
…concertante… (op. 42) vagy a Colindã-Baladã (op. 46) és más mûvek.
Kurtág talán a jelen mû írásakor jutott el oda, hogy a nagyformát teljesen
fesztelenül, oldottan használja, és fel sem merül, hogy a zeneszerzõ valami
olyan téren mozogna, ami számára ne lenne otthonos. 

A darabban, akárcsak magában a Beckett-drámában, nagyon fontos szere-
pet töltenek be a szünetek, a csendek. Ezáltal a zenei szerkezetnek is van egy
sajátos szabdaltsága, azonban a zenei dramaturgia a feszültség elosztásával
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vagy a szü ne te ket ki töl tõ, azo kat kom men tá ló hang sze res ré szek be ik ta tá sá val
át ível e sza kasz ha tá ro kon.

Az ope ra szin te em ber fe let ti szel le mi és fi zi kai ké pes sé ge ket kí ván az elõ -
adók tól, és két ség kí vül ko moly erõ pró bát je lent a hall ga tó szá má ra is. 
A rend kí vü li ne héz sé gû ének szó la mo kat egé szen ki vá ló an tol má csol ták az
elõ adók a mi lá nói be mu ta tón. Frode Olsen, Leigh Melrose, Hilary Summers
és Le o nar do Cortellazzi éve kig jár tak a Bu da pest Music Cen ter be (amely in -
téz mény évek óta Kurtág György ott ho na is egy ben), hogy alá vet ve ma gu kat
a ze ne szer zõ rend kí vül ke mény mun ka mód szer ének kö zö sen dol goz za nak
ve le az ének szó la mo kon. Az elõ adás ren de zõ je a fran cia-li ba no ni Pierre Au di,
a ze ne kar kar mes te re Markus Stenz volt. A be mu ta tó elõ adás a hí rek sze rint
2020 ta va szán Bu da pest re is el jut majd. 

Nem fe led kez he tünk meg Ale xan der Pereira sze re pé rõl – mint egy tíz év -
vel ez elõtt, ak kor még a Zü ric hi Ope ra ház in ten dán sa ként õ ren del te meg a
da ra bot. Sok szor ki lá tás ta lan nak tû nõ ter ve mel lett idõ köz ben a Salz bur gi
Ün ne pi Já té kok in ten dán sa ként, vé gül pe dig a Scala igaz ga tó ja ként is vé gig
ko no kul kitartott.12

Mind a kom po ná lás ban, mind a ze nei anyag be ta ní tá sá ban fel be csül he -
tet len kont roll sze re pe volt Kurtág hû sé ges tár sá nak, a kö zel múlt ban el hunyt
Kurtág Már tá nak. Az õ tá mo ga tá sa nél kül ez a mû nyil ván va ló an nem szü le -
tett vol na meg. 

„Ez a mi vég já té kunk” – fo gal ma zott Kurtág Már ta a New York Ti mes ri -
port já ban. Wilheim And rás ér tel me zé sé ben a mû mint egy ki je lö li ma gá nak
a mû faj nak a vé gét is, leg alább is an nak a vé gét, aho gyan az ope ra mû fa já ról
év szá zad okon ke resz tül gondolkodtunk.13

Még tá gabb ér te lem ben vé ve ma gá nak a nyu ga ti ci vi li zá ci ó nak a vég já té -
kát lát juk a szín pa don. A drá ma ró lunk szól: kul tú ránk ha nyat lá sá ról, szét -
hul ló kap cso la ta ink ról, a vi lág tól va ló el ide ge ne dé sünk rõl – to rok szo rí tó
erõ vel és hi te les ség gel. 
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