
Hamburg dÁszpolgÀra, dÁszdoktor stb.,
a prÂf¢tÀk ¢s matrÂzok k´z¢.
AztÀn egy m¢ly regiszterben mindent felejtett.

P´rtschachban cs´nd lett.

Arnold Schoenberg

BRAHMS, A HALADñ
Csengery KristÂf fordÁtÀsa

1

Azt mondjÀk, Brahms viselked¢s¢t a tÀrsasÀgi ¢rintkez¢sben gyakorta bizonyos nyer-
ses¢g jellemezte. Ez a figura aligha àaz ismeretlen BrahmsÊ volt. B¢cs jÂl ismerte a
mÂdszert, mellyel a zeneszerzû a durvasÀg oltalmazÂ falÀt vonta maga k´r¢ egy nyÀ-
lasan p´khendi, cs´p´gûsen hÁzelkedû ¢s m¢zesmÀzosan sz¢gyentelen emberfajta to-
lakodÂ tÀmadÀsai ellen v¢dekezv¢n. K´ztudott, hogy az eff¢le kellemetlen alkalmat-
lankodÂk, szenzÀciÂ¢hes anekdotavadÀszok ¢s tapintatlan betolakodÂk a magÀn-
¢letben alig tapasztaltak egyebet Brahms r¢sz¢rûl, mint szÀraz elutasÁtÀst. Hiszen ha
egyszer megnyÁltak a fecseg¢s zsilipjei, ¢s megindult a mindent elborÁtÂ Àradat, a szÀ-
razsÀg nem nyÃjthatott v¢delmet t´bb¢. Ez¢rt k¢nyszer¡lt Brahms gyakran a durva-
sÀg mened¢k¢t vÀlasztani. çldozatai hallgatÂlagosan megegyeztek abban, hogy ami
vel¡k magukkal esett meg, azt tr¢fÀsan Brahms àszÀraz modorak¢ntÊ aposztrofÀljÀk;
jÂl megfigyelhetû az is, hogy mÁg egyfelûl lelke m¢ly¢n mindegyik¡k ´r¡lt a mÀsik
balszerencs¢j¢nek, mÀsfelûl viszont mindenkinek m¢ly meggyûzûd¢se volt, hogy vele
magÀval igazsÀgtalansÀg t´rt¢nt.

SzÀrazsÀg vagy durvasÀg, egy bizonyos: ily mÂdon Brahms nem a nagyrabecs¡l¢s¢t
Âhajtotta kifejez¢sre juttatni.

BosszantÀsÀra kortÀrsai szÀmos lehetûs¢get talÀltak. Egy alkalommal egy muzsikus
vagy zenebarÀt bizonyÁtani kÁvÀnta nagyfokÃ zene¢rt¢s¢t, kitünû Át¢lûk¢pess¢g¢t, s
egyÃttal fitogtatni akarta àbizonyosÊ Brahms-müvekkel kapcsolatos ismereteit is. Azt
mer¢szelte mondani: megfigyel¢se szerint az ELSý ZONGORASZONçTA rendkÁv¡li m¢r-
t¢kben hasonlÁt Beethoven HAMMERKLAVIER-SZONçTç-jÀra. Nem csoda, ha Brahms
kertel¢s n¢lk¡l kivÀgta a riposztot: àezt minden szamÀr ¢szrevesziÊ.

Egy lÀtogatÂja bÂknak szÀnta a k´vetkezûket: à´n az egyik legnagyobb ma ¢lû zene-
szerzûÊ. Mily gyül´letes volt Brahms szÀmÀra ez az àegyikÊ! Akad-e, aki nem ¢rti, hogy
mindez annyit tesz: àn¢melyek nagyobbak ́ nn¢l, szÀmosan pedig ́ nnel egyenrangÃakÊ.

A legelviselhetetlenebb lÀtogatÂk azonban k¢ts¢gkÁv¡l azok voltak, akik (mint p¢ldÀul
egy berlini zeneszerzû) ilyen vallomÀst tettek: àcsodÀlom Wagnert, a haladÂt, az ÃjÁtÂt, ¢s
Brahmsot, az akad¢mikust, a klasszicistÀtÊ. Nem eml¢kszem, Brahms ez esetben mely szÀ-
raz vagy durva vÀlasz fegyver¢hez folyamodott, t¢ny azonban, hogy B¢csben pompÀs t´r-
t¢net keringett arrÂl, mik¢pp fejezte ki v¢lem¢ny¢t az effajta hÁzelked¢srûl.
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De hÀt v¢gt¢re is ez volt a kor ÀllÀspontja: akik nem szenvedhett¢k Wagnert, rÀ-
csimpaszkodtak Brahmsra ä ¢s fordÁtva. Sokan akadtak, akiknek egyik¡k sem kellett.
TalÀn egyed¡l ûk voltak pÀrtatlanok. Csak kevesen tudtÀk tisztÀn ÀtlÀtni a k¢t egy-
mÀssal szembeszeg¡lû jelens¢g polÀris ellent¢t¢t, s egyszersmind ´r´mmel fogadni
mindkettej¡k zen¢j¢nek sz¢ps¢geit.

Ami 1883-ban m¢g Àthidalhatatlan szakad¢knak lÀtszott, 1897-re megszünt prob-
l¢ma lenni. A kor legnagyobb muzsikusai, Mahler, Strauss, Reger ¢s sokan mÀsok
mindk¢t mester hatÀsait befogadva vÀltak naggyÀ. Valamennyi¡k zen¢je az elûzû kor-
szak szellemi, ¢rzelmi, stilisztikai ¢s technikai vÁvmÀnyait t¡kr´zte. Ami korÀbban vi-
szÀlyra adott okot, mostanra ´sszezsugorodott k¢t szem¢lyis¢g ¢s k¢t kifejez¢smÂd
k´zti k¡l´nbs¢gg¢, mely m¢g ahhoz sem el¢g ¢les, hogy elker¡lhetû legyen mindk¢t-
f¢le jellegzetess¢gnek egy ¢s ugyanazon müre gyakorolt egyidejü hatÀsa.

2

A forma a zen¢ben arra valÂ, hogy az ¢rthetûs¢get az eml¢kezet Àltal eszk´z´lje ki. Ki-
egyenlÁtetts¢g, szabÀlyszerüs¢g, szimmetria, tagoltsÀg, ism¢tlûd¢s, egys¢g, ritmikai ¢s
harmÂniai ´sszef¡gg¢sek, sût maga a logika ä emez alkotÂelemek egyike sem teremt
sz¢ps¢get, de m¢g csak nem is jÀtszik k´zre annak megsz¡let¢sekor. Mindannyian k´z-
rejÀtszanak azonban egyfajta szervezetts¢g l¢trej´tt¢ben, mely a zenei gondolat be-
mutatÀsÀt ¢rthetûv¢ teszi. A nyelv, melyben zenei gondolatokat hangok fejeznek ki,
megfelel ama nyelvnek, mely az ¢rz¢seknek vagy gondolatoknak szavakkal ad kifeje-
z¢st, amennyiben szÂkincse igazodni k¢nytelen az ¢rtelemhez, melynek megfelel, ¢s
amennyiben szervezetts¢g¢nek fent emlÁtett alapelemei Ãgy funkcionÀlnak, mik¢nt a
rÁm, ritmus, metrum vagy mik¢nt a k´lt¢szetben ¢s prÂzÀban a strÂfÀkra, mondatokra,
szakaszokra, fejezetekre valÂ tagolÂdÀs.

Az emlÁtett alkotÂelemek Àltal magukba foglalt lehetûs¢gek t´bb¢ vagy kev¢sb¢ t´-
k¢letes kiaknÀzÀsa hatÀrozza meg a stÁlus eszt¢tikai ¢rt¢k¢t ¢s besorolÀsÀt n¢pszerüs¢g
vagy m¢lys¢g tekintet¢ben. A tudomÀnynak minden t¢nyt kutatnia ¢s vizsgÀlnia kell;
a müv¢szet csupÀn egyes jellegzetes t¢nyek ÀbrÀzolÀsÀra szorÁtkozik. Sût m¢g Antonius
is belÀtja, hogy kijelent¢s¢t: à... s Brutus der¢k, becs¡letes f¢rfiÃÊ [V´r´smarty MihÀly for-
dÁtÀsa ä a ford.] Ãjra meg Ãjra el kell ism¢telnie annak ¢rdek¢ben, hogy a szavak m´g´tt
megbÃvÂ ellent¢tes ¢rtelem belef¢rjen az egyszerü polgÀrkoponyÀkba. Gyermekda-
lokban persze az ism¢tlûd¢sek mÀs szinten mozognak, s ez alkotja a n¢pzene szerke-
zet¢t is. Itt szÀmos csek¢ly m¢rt¢kben variÀlt ism¢tlûd¢s figyelhetû meg, mint p¢ldÀul
az egy¢bk¢nt igen sz¢p K°K DUNA-KERINGý-ben is.

1. kottap¢lda
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A p¢lda hat ism¢tl¢st tartalmaz, majdnem valamennyinek a tonika ¢s dominÀns k´zti
ingÀzÀs k¢pezi alapjÀt.

Noha harmÂniai tekintetben gazdagabb, nem k¢pvisel magasabb szintet az alÀbbi
r¢szlet sem Verdi TRUBADöR-jÀbÂl.

2. kottap¢lda

Egy müv¢sz vagy alkotÂ nem kell tudatÀban legyen annak, hogy stÁlusÀt a hallgatÂ
felfogÂk¢pess¢g¢hez igazÁtja. Egy müv¢sznek egyÀltalÀn nincs sz¡ks¢ge sok gondol-
kodÀsra ä el¢g, ha helyesen ¢s egyenesen gondolkodik. ögy ¢rzi, egy belsû mozgatÂ-
erûnek, az ´nkifejez¢s k¢nyszer¢nek engedelmeskedik ä ¢ppen Ãgy, mik¢nt az Âra,
mely naponta huszonn¢gyszer jelez an¢lk¡l, hogy megk¢rden¢, milyen nap, hÂnap,
¢v vagy ¢vszÀzad is van tulajdonk¢ppen. Azt mindenki tudja, kiv¢ve az ÂrÀt. A mü-
v¢sznek a belsû motor mozgÀsÀra adott vÀlasza ́ nmük´dûen ¢s halad¢ktalanul t´rt¢-
nik, akÀr egy jÂl olajozott szerkezet eset¢ben.

NyilvÀnvalÂ, hogy az ember nem besz¢lgethet atommaghasadÀsrÂl olyasvalakivel,
akinek fogalma sincs arrÂl, mi is az atom. MÀsfelûl azonban egy kimüvelt emberfûh´z
nem szÂlhatunk g¡gy´gve vagy ¢pp abban a stÁlusban, melyet a hollywoodiak àlyricsÊ-
nek neveznek. A müzene szf¢rÀjÀban a szerzû tekintetbe veszi k´z´ns¢g¢t. Nem sze-
retn¢ megs¢rteni azzal, hogy folyvÀst megism¢telje, ami mÀr elsû hallÀsra is t´k¢lete-
sen felfoghatÂ, m¢g akkor sem, ha a gondolat Ãjszerü ä ¢s persze v¢gk¢pp nem, ha
valami elnyütt, Âsdi kacatrÂl van szÂ. Tapasztalt sakkjÀt¢kos szÀmÀra egyetlen diagram
alkalmas egy eg¢sz jÀtszma menet¢nek ÀbrÀzolÀsÀra; egy k¢mikusnak el¢g rÀpillanta-
nia n¢hÀny jelre, hogy tudja, amire sz¡ks¢ge van; egy matematikai k¢pletben azonban
´sszekapcsolÂdik a r¢gmÃlt, a jelen pillanat ¢s a legtÀvolibb j´vû.

öjra ¢s Ãjra meghallgatni, ami tetszik ä ez kellemes ¢s korÀntsem kigÃnyolnivalÂ.
¹ntudatlanul munkÀl benn¡nk a vÀgy: befogadni ¢s jobban meg¢rteni a sz¢ps¢g mi-
n¢l t´bb r¢szecsk¢j¢t. A friss ¢s müvelt szellem azonban arra is ÀhÁtozik, hogy messzi
dolgokrÂl halljon, s hogy az Àltala immÀr megem¢sztett egyszerü jelens¢gek legtÀvo-
labbi k´vetkezm¢nyeirûl is tudomÀst szerezhessen. Az ¢ber ¢s pall¢rozott szellem meg-
vonja figyelm¢t a gyerekes fecseg¢stûl, nyomat¢kosan megk´vetelv¢n a r´vid ¢s k´z-
vetlen fogalmazÀst.
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A haladÀs a zen¢ben nem egy¢b, mint az im¢nt leÁrt felt¢teleknek megfelelû ÀbrÀzo-
lÀsmÂdok fejlûd¢se. Jelen tanulmÀny c¢lja bizonyÁtani, hogy Brahms, a klasszicista, az
akad¢mikus nagy ÃjÁtÂ ä igen, a zenei nyelv vilÀgÀnak jelentûs Ãtt´rûje volt.

Mindez tÀmadhatÂan csenghet egy megcsontosodott àûswagneriÀnusÊ f¡l¢ben,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy az illetû a hajdani s mÀra megv¢n¡lt wagneriÀnusok egyike-e
vagy csupÀn egyszerüen sz¡let¢s¢tûl fogva àûswagneriÀnusÊ. A tûrûlmetszett àûswag-
neriÀnusokatÊ m¢g a magam korosztÀlya adta e vilÀgnak, k¢sûbb pedig legfeljebb to-
vÀbbi tÁz esztendûn Àt sz¡lettek hasonlÂk. Ezek egyr¢szt a zenei haladÀs Ãtt´rûik¢nt,
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mÀsr¢szt az igaz müv¢szet Szent GrÀljÀnak ûrzûik¢nt ¢rezt¢k magukat feljogosÁtva ar-
ra, hogy len¢zz¢k Brahmsot, a klasszicistÀt, az akad¢mikust.

Elsûk¢nt Gustav Mahler ¢s Richard Strauss tisztÀzta e fogalmakat. Mindkettej¡ket
jellemzi, hogy egyformÀn nevelkedtek a hagyomÀnyhü ¢s a haladÂ, a brahmsi ¢s a
wagneri vilÀgn¢zet elvei szerint. Az û p¢ldÀjuk segÁtette a mi generÀciÂnkat annak tu-
datosÁtÀsÀban, hogy Wagnern¢l a zenei szervezetts¢g bûs¢gesen kÁnÀlja a rend ä ha
ugyan nem a pedant¢ria ä p¢ldÀjÀt, mint ahogyan Brahms müveiben is gyakorta ta-
lÀlkozunk mer¢szs¢ggel, olykor akÀr bizarr fantÀziÀra vallÂ ´tletekkel is. Vagy talÀn
¢letrajzi ¢vszÀmaik misztikus egybees¢se nem valamif¢le titokteljes kapcsolatot enged
felt¢telezni kettej¡k k´z´tt? 1933-ban Brahms sz¡let¢s¢nek centenÀriuma egybeesett
Wagner halÀlÀnak f¢lszÀzados ¢vfordulÂjÀval. Ma pedig, midûn e tanulmÀnyt Árom,
Brahms halÀlÀnak ́ tvenedik ¢vfordulÂjÀrÂl eml¢kez¡nk meg. A titkok elrejtik az igaz-
sÀgot, Àm egyÃttal ´szt´nzûk¢nt is hatnak a kÁvÀncsisÀgra, hogy felfedje az igazsÀgot.

4

Hogy Brahms a zene harmÂniavilÀgÀnak milyen nagy ÃjÁtÂja volt, megvilÀgÁtja az op.
51. no 1-es C-MOLL VONñSN°GYES alÀbbi r¢szlete (11ä23. ¡tem).

3. kottap¢lda

Ez egy hÀromr¢szes forma kontrasztot alkotÂ k´z¢pszakasza: az A-r¢sz harmÂniai
tekintetben mÀr el¢g gazdag a Brahmsot megelûzû korszak fûk¢nt IäV. vagy IäIVäV.
harmÂniameneteihez k¢pest, melyeket csak olykor füszerez egy-egy VI. vagy III. fok,



n¢ha egy nÀpolyi szextakkord. Az ilyen gazdag harmÂniai tÀmaszt¢kkal ellÀtott fût¢ma
a kor hallÀsa szÀmÀra mer¢sz vÀllalkozÀsnak tetszett.

E k´z¢pr¢sz harmÂniamenete azonban szÀmos Wagner-r¢szlettel is sikeresen ver-
senyre kelhet. Egy darab kezdet¢n m¢g a Brahmsot k´vetû korszak zeneszerzûi is ag-
gÀlyosan ker¡lt¢k a tonikai tartomÀnytÂl valÂ jelentûsebb eltÀvolodÀst. çm ez a h-moll
dominÀnsa fel¢ irÀnyulÂ modulÀciÂ, majd a tonikÀhoz valÂ vÀratlan, szokatlan ¢s gyors
visszat¢r¢s: ritkasÀg. HasonlÂ eljÀrÀst p¢ldÀz Beethovenn¢l az EROICA nyitÂt¢tel¢nek
kÂdÀjÀban (551ä561. ¡tem) az esz, desz ¢s c alapÃ dÃrhÀrmasok egymÀsutÀnja vagy
a k´vetkezû Schubert-r¢szletben k¢t egymÀssal nem rokon (h-moll ¢s B-dÃr) hÀrmas-
hangzat szembeÀllÁtÀsa.

4. kottap¢lda

Azok a WagnertÂl szÀrmazÂ p¢ldÀk, melyekben hasonlÂ harmÂnial¢p¢sek fordulnak
elû, gyakran nem k´nnyen elemezhetûk, Àm v¢g¡l a vÀrtnÀl kev¢sb¢ bonyolultnak
bizonyulnak. P¢ldÀul a TRISZTçN °S IZOLDA TODESTRANK-motÁvuma az alaphang-
nem k´zvetlen rokonsÀgi k´r¢be tartozik.

5. kottap¢lda

Izolda TrisztÀnhoz int¢zett parancsÀban (àBefehlen liess dem EigenholdeÊ) sem nagyon
tÀvoli a harmÂniai kit¢r¢s.

6. kottap¢lda

Sût a maga modulÀciÂs szakaszÀban a TRAURIGE WEISE, a harmadik felvonÀs angol-
k¡rtszÂlÂja
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7. kottap¢lda

sem tÀvolodik messzebbre az alaphangnemtûl, mint Brahms im¢nt id¢zett C-MOLL VO-
NñSN°GYES-¢ben az A-r¢sz v¢ge:

8. kottap¢lda

Ez a kromatikusan, t´bbnyire megfordÁtÀsban ereszkedû hÀrmashangzatok jelleg-
zetess¢ge: kezel¢s¡k hasonlatos a nÀpolyi szextakkordok¢hoz. Az eff¢le kromatikus
modulÀciÂknak a klasszikus zen¢ben valÂ felbukkanÀsÀt szeml¢lteti a 9/a, b ¢s c
kottap¢lda.

9/a, b ¢s c kottap¢lda

Noha Brahms ¢s Wagner k´z´tt az azonos hangnemen bel¡li harmÂniai ́ sszef¡gg¢s-
rendszer kitÀgÁtÀsa tekintet¢ben nem mutatkozik d´ntû k¡l´nbs¢g, af´l´tt m¢gsem
lehet Àtsiklani, hogy Wagner harmÂniavilÀga gazdagabb a mell¢khangzatokban ¢s az
alterÀlt akkordokban, valamint kivÀltk¢pp az elûk¢szÁtetlen disszonanciÀk szabad ke-
zel¢s¢ben. MÀsr¢szt azonban ama strofikus, dalszerü formÀkban ¢s ezekhez hasonlÂ
k¢pzûdm¢nyekben, melyek WagnernÀl az Ària hely¢be l¢pnek, a harmÂniÀk korÀnt-
sem tÀvolodnak el oly messze az alaphangnemtûl, s mozgÀsuk is jÂval lassabb ritmusÃ,
mint amilyent Brahms hasonlÂ formÀinak tanulmÀnyozÀsakor tapasztalhatunk. Ha-
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sonlÁtsuk ́ ssze p¢ldÀul a àWinterst¡rme wichen dem WonnemondÊ-ot, az àAls zullendes Kind
zog ich dich auf Ê-ot vagy esetleg a GESANG DER REINT¹CHTER-t Brahms MEINE LIEBE
IST GRºN cÁmü dalÀval vagy az op. 111-es G-DöR VONñS¹T¹S nyitÂt¢tel¢nek fût¢mÀ-
jÀval, mely mindjÀrt a harmadik ¡temben elkalandozik, vagy esetleg a zongorÀra kom-
ponÀlt op. 79. no. 2-es RAPSZñDIç-val, melyben a hangnem meghatÀrozÀsa kis hÁjÀn
elmarad.

5

HÀromszakaszos formÀk, rondÂk ¢s mÀs zÀrt szerkezetek a drÀmai zen¢ben csupÀn
szÂrvÀnyosan bukkannak fel k´zjÀt¢k gyanÀnt, fûk¢nt lÁrai nyugvÂpontokon, ahol a
cselekm¢ny megtorpan vagy legalÀbbis lelassul ä olyan pillanatokban tehÀt, melyek-
ben a zeneszerzûnek alkalma nyÁlik formai elk¢pzel¢sek szerint kezelni anyagÀt, ism¢-
telni ¢s fejleszteni, szabadulvÀn az elûrehaladÂ cselekm¢ny nyomÀsÀtÂl, mentes¡lv¢n
a zene anyagÀn kÁv¡li hangulatok ¢s esem¢nyek visszat¡kr´z¢s¢nek k¢nyszere alÂl.

ModulatÁv jelleg¢vel a drÀmai zene szimfÂnia, szonÀtaszerkezet vagy egy¢b zÀrt for-
ma feldolgozÀsi szakaszÀhoz hasonlatos. Wagner vez¢rmotÁvumai rendszerint tartal-
maznak olyan, fejleszt¢sre alkalmas harmÂniÀkat, melyekben eleve benne rejlik a mo-
dulatÁv ÀtalakulÀs hajlama. çm ezzel egyidejüleg e motÁvumok mÀsfajta, szervezû tÁ-
pusÃ feladatot is bet´ltenek, Wagner g¢niuszÀnak formai oldalÀra mutatva.

A recitativo a Wagnert megelûzû korok operÀiban is modulÀlt. A tematikus vagy
akÀr csupÀn motivikus k´vetelm¢nyek tekintet¢ben azonban nem volt szerves ä bizo-
nyos esetekben kifejezetten ´sszef¡gg¢stelennek nevezhetj¡k. A vez¢rmotÁvum-tech-
nika ama nagyszerü szÀnd¢kot szeml¢lteti, mely egy teljes opera vagy akÀr egy eg¢sz
tetralÂgia tematikus anyagÀnak egys¢gesÁt¢s¢t c¢lozza. Az ilyen kiterjedt ́ sszef¡gg¢s-
rendszer meg¢rdemli, hogy eszt¢tikailag a lehetû legmagasabbra ¢rt¢kelj¡k. Ha azon-
ban az elûrelÀtÀs Brahms eset¢ben formÀlisnak b¢lyegeztetik, Ãgy a wagneri vez¢r-
motÁvumok rendszer¢t ¢ppoly formÀlisnak kell tartanunk, l¢v¢n mindkettû a szellem
azonos ÀllapotÀnak szÀrmaz¢ka ä nevezetesen amaz Àllapot¢, mely egy teljes müvet
egyetlen teremtû pillantÀssal fog Àt s annak megfelelûen kezel.

Ha Brahms a NEGYEDIK SZIMFñNIA finÀl¢jÀnak v¢ge fel¢, a variÀciÂk egyik¢ben
egymÀst k´vetû tercek lÀncolatÀbÂl ¢pÁtkezik,

10. kottap¢lda

ezÀltal a Passacaglia-t¢ma ¢s az elsû t¢tel fût¢mÀja k´zti rokonsÀgrÂl lebbenti fel a fÀty-
lat. A Passacaglia-t¢ma egy kvinttel felfel¢ transzponÀlva

11. kottap¢lda

a fût¢ma elsû nyolc hangjÀval azonos,
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12. kottap¢lda

elsû fele pedig lehetûv¢ teszi az ereszkedû tercekkel t´rt¢nû kontrapunktikus ´ssze-
kapcsolÀst.

13. kottap¢lda

Az emberek ÀltalÀban nem tudjÀk, hogy a szerencse az ¢g ajÀnd¢ka, a tehets¢ggel,
sz¢ps¢ggel, erûvel ¢s hasonlÂkkal azonos rangÃ ¢s fajtÀjÃ. Nem ingyen kapjuk, ellen-
kezûleg: ki kell ¢rdemeln¡nk. A k¢telkedûk persze megprÂbÀlhatjÀk mindezt àsze-
rencs¢s v¢letlenn¢Ê lefokozni. Ezek az emberek a szerencs¢t ¢ppoly t¢vesen Át¢lik meg,
akÀr az ihletet, ¢s nem tudjÀk elk¢pzelni, e kettû mit vihet v¢gbe.

Ha az im¢nti p¢ldÀban ÀbrÀzoltakat a zeneszerzû a kompozÁciÂs folyamatot meg-
elûzûen, tudatosan àmegkonstruÀltaÊ volna, a dolog igencsak eml¢keztetne valamif¢le
virtuÂz agytornÀra. Mindazok azonban, akik megtapasztaltÀk ¢s ismerik az erût, mely
Àltal az ihlet soha senki Àltal elûre nem lÀtott kombinÀciÂk l¢trehozÀsÀra k¢pes, azt
is tudjÀk, hogy Wagner vez¢rmotÁvum-hasznÀlata az esetek nagy t´bbs¢g¢ben az ih-
letett spontaneitÀs eset¢t p¢ldÀzza. ValahÀnyszor esz¢be ´tl´tt Siegfried alakja, lelki
szemei elûtt ¢s belsû hallÀsÀban pontosan Ãgy jelent meg a hûs, ahogyan motÁvuma
ÀbrÀzolja:

14/a, b ¢s c kottap¢lda
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VÀllalom: az elsû olyan zeneszerzû vagyok, aki ´nmaga szÀmÀra alapelvet hatÀrozott
meg. Ez az elv n¢gy ¢vtizede irÀnyÁtja ¢s szabÀlyozza zenei gondolkodÀsomat, gondo-
lataim megformÀlÀsÀt, ¢s persze meghatÀrozÂ szerepet jÀtszik ´nkritikÀm fejlûd¢s¢-
ben is.

Gondolatokat szeretn¢k gondolatokkal egybefüzni. Ami mÀrmost egy gondolatnak
az eg¢szben vÀllalt szerep¢t vagy jelent¢s¢t illeti ä t´k¢letesen f¡ggetlen¡l attÂl, hogy
e szerep bevezetû, megszilÀrdÁtÂ, vÀltozatk¢pzû, elûk¢szÁtû, feldolgozÂ, Àtvezetû, fej-
lesztû, lezÀrÂ, tagolÂ, alÀrendelt vagy alapvetû ä, olyannak kell lennie, hogy hely¢t
minden esetben bet´lthesse, akkor is, ha eredetileg nem kifejezetten a szÂban forgÂ
c¢l, jelent¢s vagy funkciÂ szolgÀlatÀra rendeltetett. °s e gondolatnak szerkezet ¢s tar-
talom felûl szeml¢lve Ãgy kell hatnia, mintha nem az¢rt volna jelen, hogy strukturÀlis
feladatot t´lts´n be. MÀs szÂval: egy Àtvezet¢snek, codettÀnak, feldolgozÀsi szakasznak
nem olyasmik¢nt kell ¢rv¢nyes¡lnie, mint ami csupÀn ´nmaga kedv¢¢rt van ott. Ha
nem a mü gondolatvilÀgÀt fejleszti, alakÁtja, m¢lyÁti el, tisztÁtja, vilÀgÁtja meg vagy ¢l¢n-
kÁti, akkor eleve nem is szabad megjelennie.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az eff¢le funkciÂk hiÀnyozhatnÀnak egy kompozÁ-
ciÂbÂl. Azt azonban jelenti, hogy tisztÀn formai c¢loknak nem szabad teret Àldoznunk.
Jelenti tovÀbbÀ azt is, hogy az olyan szakaszok ¢s r¢szek, melyek szerkezeti k´vetelm¢-
nyeknek felelnek meg, nem Àllhatnak ¡res locsogÀsbÂl.

Ez korÀntsem a klasszikus zene kritikÀja ä csupÀn a magam szem¢lyes müv¢szi be-
cs¡letkÂdexe, melyet mÀsnak nem kell figyelembe vennie. Nekem azonban Ãgy tet-
szik, hogy az a haladÀs, melynek ¢rdek¢ben Brahms munkÀlkodott, arra kellett volna
´szt´n´zze a zeneszerzûket, hogy felnûtteknek komponÀljanak. Az ¢rett ember bo-
nyolultabb komplexumokban k¢pes otthonosan eligazodni. Egyszerüen felfoghatat-
lan, hogy bizonyos zeneszerzûk àkomoly muzsikÀnakÊ neveznek idej¢tmÃlt stÁlusÃ,
hosszadalmas darabokat, melyeknek terjedelme nem arÀnyos a belsû tartalommal, hi-
szen e müvek hÀromszor vagy akÀr h¢tszer is k¢pesek elism¢telni, amit a hallgatÂ
azonnal meg¢rt. Mi¢rt nem lehet a zen¢ben nagyobb t´mb´kk¢nt, feszes formÀban
elmondani, amit a megelûzû korszakok, mielûtt kifejthettek volna, elûbb k¢nytelenek
voltak t´bb Ázben elism¢telni, csek¢ly vÀltoztatÀsokkal? HÀt nem olyan ez az eg¢sz,
mint ha egy elbesz¢l¢sben, melyben àa hûs hÀza a folyÂparton ÀllÊ, az ÁrÂnak elûsz´r
el kellene magyarÀznia, micsoda is valÂjÀban a hÀz, mi c¢l ¢rdek¢ben ¢s minû anya-
gokbÂl ¢pÁtenek eff¢l¢t, majd pedig a folyÂ fogalmÀt is hasonlÂk¢pp kellene tisztÀznia?

N¢melyek a zene àhaldoklÂ romantikÀjÀrÂlÊ besz¢lnek. T¢nyleg azt hiszik, hogy a
zeneszerz¢s, a hangokkal folytatott jÀt¢k valamif¢le realisztikus dolog vagy mifene?
Nem sokkal inkÀbb arrÂl van-e szÂ, hogy a romantika hanyatlÀsÀt az ¢rtelmetlen bû-
besz¢düs¢g okozta?

7

Hogy a BachtÂl Brahmsig terjedû idûszak zenei szerkeszt¢smÂdjÀnak fejlûd¢s¢t alap-
jaiban ragadhassuk meg, vissza kell t¢rn¡nk ahhoz a korhoz, mely elfordult az ellen-
ponttÂl, ¢s rendszerbe foglalta a homofon-melodikus stÁlus eszt¢tikÀjÀt. ¹sszevetv¢n
a kor Àltal az Ãj eszt¢tikÀra adott feleletk¢nt gyÀrtott kompozÁciÂkat egyfelûl Johann
Sebastian Bach, mÀsfelûl Haydn, Mozart, Beethoven ¢s Schubert müveivel, meg¢rt-
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hetj¡k, mi¢rt volt sz¡ks¢g oly gÀtlÀstalan propagandÀra ahhoz, hogy Bachot a zene
virÀgoskertj¢bûl mint gyomot ki lehessen irtani, Àm elgondolkozhatunk azon is, hogy
e szeg¢nyes talaj milyen gy¡m´lcs´ket ¢rlelt.

Keyser, Telemann ¢s Mattheson vez¢rlet¢vel szÂzat int¢ztetett a zeneszerzûkh´z:
pihentess¢k az Ãgynevezett àmagas müv¢szetÊ müfajait, t´rekedjenek k´nnyü (¢rtsd:
fÀradsÀg n¢lk¡l megem¢szthetû) zene komponÀlÀsÀra. Arra kellett ¡gyelni¡k, hogy a
t¢ma magÀban rejtsen valamit, ami mindenki szÀmÀra ismerûsnek tünik; a franciÀk
k´nnyed modorÀban kellett Árniuk. Mattheson Ãgy v¢lte, az ellenpont nem egy¢b,
mint ¢rzelmektûl mentes, puszta agytorna. Mint az gyakorta megesik, e f¢rfiÃt a maga
idej¢ben nagyra ¢rt¢kelt¢k, mik´zben BachrÂl csak kevesen tudtak. çm m¢gis k¢t-
s¢ges, hogy azok, akik traktÀtusok alapjÀn Ãgy komponÀltak, ahogyan a szakÀcs fûz
a receptk´nyvbûl, az ihlet g¢niuszai lettek volna-e ä ha igen, Ãgy zen¢j¡kbûl is
fenn kellett volna maradnia valaminek. Ez bizony minden volt, csak nem term¢szetes
fejlûd¢s. Nem evolÃciÂ, csupÀn emberek Àltal csinÀlt revolÃciÂ. Kifejez¢st az ember
csakis annak adhat, amit bensûleg birtokol. Egy stÁlus aligha gazdagÁthat valakit. Ez¢rt
e zeneszerzûket csupÀn a muzikolÂgusok ¢rdeklûd¢se ¢lteti ä a halott, sz¢tkor-
hadt anyag fel¢ fordulÂ figyelem. Ismeretes, hogy Mozart ¢s Beethoven nagy cso-
dÀlattal tekintett n¢melyik elûdj¢re. E mestereket azonban szerencs¢re ä hÀla sok-
oldalÃsÀguknak, talÀl¢konysÀguknak ¢s ¢rzelemvilÀguk erej¢nek ä soha nem b¢k-
lyÂzta holmi n¢pszerü tetszetûss¢g eszt¢tikÀja.
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A klasszikus zene szerkezet¢rûl sok mindent elÀrul szabÀlyossÀga, szimmetriÀja, egy-
szerü harmÂniak¢szlete ¢s rokonsÀga a n¢pi vagy tÀnczen¢vel ä mÀr amikor nem ¢pp
teljes eg¢sz¢ben e kettû egyik¢bûl szÀrmazik. Az egyezû hosszÃsÀgÃ frÀzisokbÂl fel-
¢p¡lû szerkezet nagyban hozzÀjÀrul ahhoz, hogy e zene k´nnyen az eml¢kezetbe v¢-
sûdik, kivÀltk¢pp, ha az ¡temek szÀma k¢tszer, n¢gyszer vagy nyolcszor kettû, ¢s ha a
k¢t egyenlû hosszÃsÀgÃ szakaszra t´rt¢nû felosztÀs bizonyosfajta szimmetriÀt eredm¢-
nyez. Ha az ember a dallam elsû fel¢t ismeri, abbÂl akÀr a mÀsodikat is kitalÀlhatja. A
szabÀlyszerüs¢gtûl vagy a szimmetriÀtÂl valÂ elt¢r¢s nem sz¡ks¢gszerüen vesz¢lyezteti
az ¢rthetûs¢get. Ennek alapjÀn megk¢rdezhetn¢nk: vajon a haydni ¢s mozarti for-
mÀkban mi¢rt sokkal gyakoribbak a szabÀlytalansÀgok, mint Beethovenn¢l? TalÀn
az¢rt t´rt¢nik mindez Ágy, hogy a formai finomsÀgok ne terelj¢k el a hallgatÂ figyelm¢t,
melynek itt az ¢rzelmi kifejez¢s roppant erej¢re kell ́ sszpontosulnia? EgyÀltalÀn nem
gyakran talÀlkozunk olyasmivel, amire az op. 95-´s F-MOLL VONñSN°GYES kÁnÀl p¢ldÀt
(lÀsd a 9/b kottap¢ldÀt).

Haydn ¢s Mozart zen¢j¢nek szÀmos szabÀlytalansÀgÀt az elt¢rû hosszÃsÀgÃ frÀzi-
sokban gondolkodÂ szerkeszt¢smÂd okozza. Ezek a k¡l´nbs¢gek egyes szakaszok bel-
sû ism¢tl¢s vagy ¢pp r´vidÁt¢s ¢s sürÁt¢s Àltali kiterjeszt¢s¢re vezethetûk vissza. Haydn
¢s Mozart sok men¡ettj¢ben ez a helyzet, ami¢rt is hajlamosak volnÀnk magÀt a me-
n¡ettet mint müfajt inkÀbb dalszerü formak¢nt, mintsem a tÀnczene leszÀrmazottja-
k¢nt ¢rt¢kelni.

A 15. kottap¢lda, egy Haydn-zongoraszonÀta r¢szlete, k¢t szakaszbÂl Àll, a szaka-
szok pedig k¢t- ¢s hÀrom¡temes egys¢gekre tagolÂdnak: 2 + 3; 2 + 3.
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15. kottap¢lda

Mozart B-DöR VONñSN°GYES-¢nek a 16. kottap¢ldÀban bemutatott r¢szlete bonyolul-
tabb szervezetts¢gü: 3 + 1 + 1 + 3 (az utolsÂ egys¢get talÀn 2 + 1-k¢nt ¢rtelmezhetj¡k).

16. kottap¢lda

A teljes t¢ma terjedelme nyolc¡temnyi, enn¢lfogva a szabÀlytalansÀg ÃgyszÂlvÀn
szubkutÀnnak nevezhetû, azaz nem mutatkozik meg a felszÁnen.

Haydn p¢ldÀja m¢g szimmetrikus, ez utÂbbi azonban t´k¢letesen aszimmetrikus,
s ily mÂdon megvonja a hallgatÂtÂl a meg¢rt¢shez sz¡ks¢ges leghat¢konyabb segÁts¢-
gek egyik¢t. çm e r¢szlet m¢g mindig nem nevezhetû àzenei prÂzÀnakÊ. Sokkal inkÀbb
hajlamosak volnÀnk a szabÀlytalansÀg e fajtÀjÀt barokk forma´szt´nnel tÀrsÁtani ä ne-
vezetesen azzal a t´rekv¢ssel, mely egyenlûtlen (ha ugyan nem ¢pp t´k¢letesen k¡-
l´nb´zû) elemeket kÁvÀn egyazon formai egys¢gbe foglalni. BÀr e felt¢telez¢s nem
megalapozatlan, Ãgy tetszik, akad mÀs magyarÀzat is, a müv¢szet ¢s a pszicholÂgia
ter¡let¢rûl.

Mozartot mindenekelûtt drÀmai zeneszerzûnek kell tekinten¡nk.
A zene anyagi vagy l¢lektani illeszked¢se a hangulat vagy a cselekm¢ny minden

aprÂ vÀltozÀsÀhoz ä alapvetû probl¢ma ez, melyet az operaszerzûnek uralnia kell. Az
e t¢ren jelentkezû ¡gyetlens¢g elkeni az ´sszef¡gg¢seket, rosszabb esetben unalmat
eredm¢nyez. A recitativÂk e vesz¢lyt Ãgy ker¡lik el, hogy kibÃjnak a motivikus ¢s har-
mÂniai k´telmek, valamint azok k´vetkezm¢nyei alÂl. Az arioso ugyanezen k´t´tts¢-
geket gyorsan ¢s gondtalanul a lehets¢ges minimumra cs´kkenti. A finÀl¢k ¢s egy¡t-
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tesek azonban (sût az ÀriÀk is) szÀmos olyan, egymÀstÂl elt¢rû alkotÂelemet tartalmaz-
nak, melyek eset¢ben a lÁrai sürÁt¢s mÂdszere nem alkalmazhatÂ. Az effajta t¢telek
komponÀlÀsakor a zeneszerzû szÀmÀra csupÀn a legszükebb mozgÀst¢r adott. Elûre
lÀtva e sz¡ks¢gszerüs¢get, Mozart e t¢teleket rendszerint olyan dallammal indÁtja,
mely szÀmos k¡l´nf¢le hosszÃsÀgÃ ¢s karakterü frÀzisbÂl Àll ä ezek mindegyike a cse-
lekm¢ny mÀs ¢s mÀs szakaszÀt ¢s hangulatÀt k¢pviseli. Elsû megfogalmazÀsukkor e
frÀzisok csupÀn lazÀn kapcsolÂdnak egymÀshoz, vagy gyakorta egymÀssal szembeÀl-
lÁtva szÂlalnak meg, Ágy aztÀn k´nnyen sz¢tvÀlaszthatÂk, ¢s egymÀstÂl f¡ggetlen¡l, mo-
tivikus nyersanyagk¢nt kisebb formaszakaszokban is felhasznÀlhatÂk.

Az im¢nt vÀzolt eljÀrÀs frappÀns p¢ldÀjÀt kÁnÀlja a FIGARO LAKODALMA mÀsodik fel-
vonÀsÀnak finÀl¢ja (15. szÀm). E finÀl¢ harmadik szakasza ä egy Allegro ä Susanna
àGuardate, guardate, gia scoso sar¥Ê sorait k´vetûen kezdûdik azzal a B-dÃr t¢mÀval,
mely a 17. kottap¢lda a), b) ¢s c) pontjaiban ÀbrÀzolt hÀrom frÀzisbÂl Àll.

17/a, b ¢s c kottap¢lda

Ehhez csatlakozik a d) frÀzis a 22ä23., majd az e) a 25ä29. ¡temben.

18/d ¢s e kottap¢lda
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E 160 ¡temes Allegro bÀmulatosan sok szakaszra tagolÂdik, ezek kiv¢tel n¢lk¡l az
im¢nt bemutatott ´t kis frÀzis variÀciÂi, sorrendj¡k pedig folytonosan vÀltozik.

HasonlÂ szerkezetekre bukkanunk a FIGARO szÀmos egy¡ttes¢ben, melyek k´z¡l
kiemelkedik a tercett (7. szÀm) ¢s a szextett (18. szÀm). çm m¢g bizonyos duettekben
is ä noha itt aligha szÀmÁtanÀnk ilyen laza formÀlÀsra ä minden illusztratÁv funkciÂjÃ
szegmensekbûl vezethetû le: olyanokbÂl, melyek egymÀssal kev¢s k¡lsûleg felfedezhetû
rokon vonÀst mutatnak. CsodÀlatra m¢ltÂ, hogy a nyitÂduettben (1. szÀm) a zene mi-
lyen pontosan ÀbrÀzolja a cselekm¢nyt ¢s a hangulatot. Mind FigarÂt, mind SusannÀt
alaposan lefoglalja a sajÀt dolga. Figaro elj´vendû lakÀsuk falÀt m¢ricsk¢li, Susanna fel-
prÂbÀl ¢s megcsodÀl egy fejdÁszt ä egyik¡k sem figyel a mÀsikra. így aztÀn, mik´zben
Figaro a colstokkal bajlÂdik: elhelyezi (19. kottap¢lda, a frÀzis), tovÀbbl´kd´si (b frÀzis,
szinkÂpa a basszusban) ¢s a megm¢rt hosszÃsÀgokat szÀmolja (àcinqueÊ, c frÀzis),

19. kottap¢lda

Susanna hiÀba prÂbÀlja csinossÀgÀra terelni leendû f¢rj¢nek figyelm¢t.

20. kottap¢lda

Ezt Wagner vagy Strauss sem csinÀlhatta volna k¡l´nb¡l. 
Egy szerkezet, mely k¡l´nb´zû fajtÀjÃ ¢s formÀjÃ alapelemekbûl Àll, az elûrelÀtÀs

megjelen¢si formÀjak¢nt ¢rtelmezhetû. Egy opera- vagy oratÂriumkomponista (mint
azt Albert Schweitzer Bach vokÀlis zen¢j¢nek elemz¢sekor kimutatja), de m¢g egy dal-
szerzû is, ha nem k¢sz¡l fel elûre a folyamat legmesszebb mutatÂ k´vetelm¢nyeire, oly
ostobÀn ¢s fejetlen¡l cselekszik, mint az a pedÀns hangszeres muzsikus, aki ragaszko-
dik ahhoz, hogy a klasszikus zen¢t metronÂmszerüen ÀllandÂ hangsÃlyokkal kell jÀt-
szani ä mintha csak tÀnczene volna. Egy Prokruszt¢sz-Àgy merev szük´ss¢g¢hez persze
semmif¢le mÂdosÁtÀs nem illik, sût Ágy m¢g azok a ritardandÂk vagy accelerandÂk sem
siker¡lhetnek megfelelûen, melyeket maguk a zeneszerzûk Árnak elû (lÀsd Schumann
utasÁtÀsÀt: àimmer schneller werdendÊ ä folytonosan gyorsÁtva).

Az okos elûadÂ, aki valÂban àa mü szolgÀjaÊ ä akinek tehÀt szellemi mozg¢konysÀga
egyenrangÃ egy zenei gondolkodÂ¢val ä, Mozarthoz vagy Schuberthez hasonlÂan jÀr
el. Rendszerbe foglalja a szabÀlytalansÀgot, amennyiben a teljes szerkezet r¢sz¢t alkotÂ
elvv¢ avatja azt.
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Zen¢m elemzûinek vilÀgosan kell lÀtniuk, szem¢ly szerint mily sokat k´sz´nhetek Mo-
zartnak. Akik hitetlennek tekintettek, s Ãgy v¢lt¢k, rossz tr¢fÀt üz´k, most felfoghatjÀk,
mi¢rt neveztem magamat àMozart tanÁtvÀnyÀnakÊ, s meg kell ¢rts¢k szempontjaimat.
Mindez nem az ¢n zen¢m ¢rt¢kel¢s¢hez, hanem Mozart meg¢rt¢s¢hez nyÃjthat segÁt-
s¢get szÀmukra. Fiatal zeneszerzûk megtanulhatjÀk, mit a legl¢nyegesebb elsajÀtÁta-
nunk a mesterek müv¢szet¢bûl, s hogy e leck¢ket mik¢pp fordÁthatjuk hasznunkra a
szem¢lyis¢g elveszt¢se n¢lk¡l.

Maga Mozart is tanult olasz ¢s francia zeneszerzûktûl. ValÂszÁnüleg tanult volna
Carl Philipp Emanuel BachtÂl is. çm az im¢nt bemutatott szerkezethez hasonlÂk meg-
alkotÀsÀra minden bizonnyal sajÀt egy¢ni zenei gondolkodÀsa tette k¢pess¢.

A fenti elemz¢s azt az elk¢pzel¢st sugallhatja, hogy a szabÀlytalan ¢s aszimmetrikus
szerkeszt¢s felt¢tlen¡l ¢s elker¡lhetetlen¡l a drÀmai komponÀlÀs eredm¢nye. Ha Ágy
volna, gyakrabban kellene e jelens¢gre bukkannunk Wagner zen¢j¢ben. Wagner
azonban, aki fejlûd¢s¢nek elsû szakaszÀban kortÀrs olasz szerzûk erûs hatÀsa alatt Àllt,
ritkÀn adja fel a k¢t- plusz k¢t¡temes szerkeszt¢s mÂdszer¢t, viszont hatalmas l¢p¢st
tesz elûre a zenei prÂza ter¡let¢n, vagyis ugyanazon c¢l fel¢ haladva, mely fel¢ Brahms
is t´rekedett, csak ¢pp mÀs Ãton. E k¢t f¢rfiÃ k´z´tt a k¡l´nbs¢g nem az, amit a kor-
tÀrsak annak tartottak. Nem a dion¡szoszi ¢s apollÂni müv¢szet ellent¢t¢rûl van szÂ,
ahogyan Nietzsche is fogalmazhatta volna. E k¡l´nbs¢g egyÀltalÀn nem oly egyszerü,
mint a Dion¡szosz ¢s ApollÂn k´zti, tudniillik hogy az egyik mÀmorÀban elt´ri a po-
harakat, amelyeket a mÀsik a k¢pzelet mÀmorÀban alkotott. így a dolgok csak egy ¢let-
rajzÁrÂ vagy zenetudÂs fantÀziÀjÀban eshetnek meg (ha ugyan a fantÀzia szÂ nem tÃl
fellengzûs e szeg¢nyes ¢s lassÃ szellemi mük´d¢s eset¢ben). Egy müv¢sz mÀmoros k¢p-
zelûereje, legyen bÀr dion¡szoszi vagy apollÂni, csak fokozhatja lÀtÀsÀnak tisztasÀgÀt.

A nagy müv¢szet pontossÀgra ¢s r´vids¢gre t´rekszik. SzÀmÁt a müvelt hallgatÂ
¢l¢nk szellem¢re, mely a gondolkodÀs egyetlen mozzanatÀban egy fogalmat valameny-
nyi hozzÀ tartozÂ asszociÀciÂval egy¡tt k¢pes Àttekinteni. Ez lehetûv¢ teszi, hogy a mu-
zsikus a szellem felsû r¢tege szÀmÀra komponÀljon, nemcsak grammatika ¢s idiÂma
k´vetelm¢nyeinek t¢ve eleget, hanem mÀs szempontbÂl minden egyes mondatot va-
lamilyen maxima, k´zmondÀs vagy aforizma jelent¢s¢nek teljes sÃlyÀval terhelve. Ez
volna hÀt a zenei prÂza ä a gondolatok k´zvetlen ¢s kertel¢s n¢lk¡li megfogalmazÀsa,
mindenfajta toldÀs-foldÀs, cifrÀzat ¢s ¡res ism¢tl¢s n¢lk¡l.

A textÃra sürÁtetts¢ge nyilvÀnvalÂan akadÀlyt g´rdÁt a n¢pszerüs¢g ÃtjÀba; a szÂ-
szÀtyÀrsÀg azonban ´nmagÀban aligha szavatolja az ÀltalÀnosan kedvezû fogadtatÀst.
Igazi, tartÂs n¢pszerüs¢g csak ama ritka esetekben ¢rhetû el, mikor a megnyilatkozÂ
kifejezûerû olyan alkotÂ¢, aki intenzÁven az elemi emberi ¢rzelmek szf¢rÀjÀban ¢l. Schu-
bertn¢l ¢s Verdin¢l egy-k¢t ilyen eset akad, Johann StraussnÀl azonban sok. Maga Mo-
zart sem jÀrt mindig sikerrel, midûn A VARçZSFUVOLA rendkÁv¡l kifinomult ¢s müv¢szi
ÀbrÀzolÀsmÂdjÀt Àtmenetileg feladta ama f¢lig-meddig n¢pies figurÀk kedv¢¢rt, me-
lyeket zenei eszk´z´kkel jellemezni kÁvÀnt. Ebben az operÀban a n¢pies szerepek soha
nem arattak a komolyak¢hoz m¢rhetû sikert. Mozart Sarastro ¢s papjai oldalÀn Àllt.

A Mozart ¢s Wagner k´z´tti korban nem sok szabÀlytalanul megformÀlt t¢mÀra
bukkanunk. çm a k´vetkezû p¢lda ä Mozart D-MOLL VONñSN°GYES-¢nek nyitÂt¢tel¢-
bûl a fût¢ma befejez¢se ¢s a mell¢kt¢ma k´zti Àtvezetû szakasz ä bizonnyal meg¢rdemli,
hogy a zenei prÂza osztÀlyÀba soroljuk.
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21. kottap¢lda

Kilenc, egymÀstÂl elt¢rû terjedelmü ¢s karakterü kis frÀzist szÀmolhatunk meg itt
mind´ssze nyolc¡temnyi ter¡leten, m¢g ha figyelmen kÁv¡l hagyjuk is a fût¢mÀt lezÀrÂ
elsû n¢gy aprÂ frÀzist, valamint a (14-es ¢s 17-es szÀmmal jelzett) imitÀciÂkat, melyek-
kel a modulÀciÂ befejezûdik. A legaprÂbb frÀzisok (5., 6. ¢s 7.) hossza csupÀn hÀrom
nyolcad, m¢gis oly kifejez¢steliek, hogy mÀr-mÀr kÁs¢rt¢sbe esn¢nk sz´veget Árni a kot-
tafejek alÀ. Az ember sajnÀlja, hogy nem rendelkezik egy k´ltû tehets¢g¢vel, mely sza-
vakba ´nthetn¢ mindazt, mit e frÀzisok sugallnak. A k´lt¢szet aligha fosztanÀ meg e
zen¢t prÂzaszerü minûs¢g¢tûl, mely ritmusÀnak fel¡lmÃlhatatlan szabadsÀgÀban ¢s a
formÀlis szimmetriÀtÂl valÂ t´k¢letes f¡ggetlens¢g¢ben nyilatkozik meg.

10

Aszimmetria, elt¢rû hosszÃsÀgÃ frÀzisok kombinÀciÂja, nyolccal, n¢ggyel vagy kettûvel
nem oszthatÂ (azaz pÀratlan) ¡temszÀmok ä ilyen ¢s mÀsf¢le szabÀlytalansÀgok mÀr
Brahms legkorÀbbi munkÀiban is megjelennek. Az ELSý VONñSHATOS (op. 18.,
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B-dÃr) nyitÂt¢tel¢nek fût¢mÀja kilenc ¡tembûl Àll ä jobban mondva tÁzbûl, tekintettel
arra az ¡temelûzûh´z hasonlÂ (*-gal jelzett) taktusra, mely a t¢mÀnak az elsû hegedü
szÂlamÀban valÂ megism¢tl¢s¢t vezeti be.

22. kottap¢lda

A k¢plet tehÀt: 3 (vagy 1 + 2) + 2 + 2 + 2 + 1 = 10. Ugyanezen t¢tel mell¢kt¢mÀja
mindenekelûtt egybekapcsolja a 23. kottap¢ldÀban a-val ¢s b-vel jel´lt motÁvumalakot,
ily mÂdon k¢t k¢t¡temes frÀzist alkotva, melyet egy hÀrom- ¢s egy k¢t¡temes k´vet.
Az ´sszeg: kilenc ¡tem.

23. kottap¢lda

A MçSODIK VONñSHATOS (op. 36.) Scherzo-t¢tele ¢l¢n felhangzÂ t¢ma terjedelme ti-
zenh¢t ¡tem, noha a befejezû tizenhetedik Àtfed¢ssel egy Ãjabb frÀzist is elindÁt.

24. kottap¢lda

A *-gal jelzett pontokon k¢t Ázben tapasztalunk hangsÃlyeltolÀst, a t¢ma leg¢rdekesebb
jellegzetess¢ge azonban a mÀsodik frÀzis k¢t¢rtelmü befejez¢se. Felvetûdik a k¢rd¢s:
vajon a kilencedik ¡tem ¢s folytatÀsa egyÀltalÀn ehhez a frÀzishoz tartozik-e?

JÂllehet e szabÀlytalansÀgok müv¢szi kifinomultsÀg dolgÀban nem kelhetnek ver-
senyre a MozarttÂl id¢zett p¢ldÀkkal, elûrehaladott szakaszÀban szeml¢ltetik ama fej-
lûd¢st, mely a zenei gondolatnak a formai k´t´tts¢gekbûl valÂ kiszabadÁtÀsÀt c¢lozta.
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Brahms szabÀlytalansÀgai ugyanis a drÀmai zen¢vel ellent¢tben nem a barokk ¢rz¢-
kenys¢g¢bûl vagy a sz´veg¢rtelmez¢s sz¡ks¢gszerüs¢g¢bûl vezethetûk le.

BrahmsnÀl a dalokban is talÀlunk aszimmetrikus szerkezeteket. Ezek r¢szben fel-
tehetûen az alapul szolgÀlÂ k´ltem¢ny ritmikai k¡l´nlegess¢geire vezethetûk vissza.
Mint ismeretes, Brahms eszt¢tikai elvei megk´vetelt¢k: egy dal melÂdiÀja, Ágy vagy
Ãgy, t¡kr´zze a k´ltem¢nyben szereplû verslÀbakat. Ha tehÀt hÀrom, n¢gy vagy ´t
verslÀbrÂl van szÂ, a dallamnak ugyanannyi ¡tembûl vagy f¢l¡tembûl kell Àllnia. A
MEERFAHRT cÁmü Heine-dal elsû fele p¢ldÀul kizÀrÂlag hÀrom¡temes frÀzisokbÂl ¢pÁt-
kezik, a k´ltem¢ny hÀrom verslÀbas metruma alapjÀn.

àMein L,/bchen, wir s,ssen beis,mmen
àMein Libchen, wir sassen beisammen
    ,              ,             ,
traulich im leichten KahnÊ

25. kottap¢lda

A FELDEINSAMKEIT alapjÀul szolgÀlÂ vers ́ t verslÀbas sorokra tagolÂdik; ebbûl k´vet-
keztetve arra szÀmÁthatnÀnk, hogy a megfelelû elsû k¢t frÀzis ́ t¡temnyi vagy f¢l¡tem-
nyi hosszÃsÀgÃ lesz. Brahms azonban az elsû frÀzist k¢t taktusba sürÁti, ehhez a mÀ-
sodik frÀzis hÀrom taktussal kapcsolÂdik, Ágy advÀn vissza a verssorok metrumÀt.

26. kottap¢lda

Az AM SONNTAGMORGEN ZIERLICH ANGETAN kezdetü k´ltem¢ny sorai ´t verslÀbat
szÀmlÀlnak, a dallam azonban hÀrom¡temes (azaz f¢l¡temes) frÀzisokbÂl ¢pÁtkezik.
Az eredm¢ny: meghosszabbodik a frÀzisok k´zti sz¡net, mely egy¢bk¢nt csupÀn egy-
tizenhatod ¢rt¢kü lehetne.

27. kottap¢lda
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,  ,       ,   ,       ,
àGeuss nicht so laut der liebentflammten Lieder
      ,       ,       ,
Tonreichen Schall
      ,          ,         ,       ,       ,       ,
Vom bl¡tenast des Apfelbaums hernieder
  ,        ,             , 
O NachtigallÊ

°rdekes e k´ltem¢ny metruma: 5 + 3 + 5 + 3 verslÀb. °rdemes megfigyelni a pÀros
szÀmÃ sorok spondeusait is. Az elsû frÀzis hat vagy m¢g inkÀbb h¢t f¢ltaktusnyivÀ t´r-
t¢nû bûvÁt¢s¢t a mÀsodik ¡tembeli pontozott f¢lkotta okozza. Ilyen eljÀrÀs mellett a
pÀros szÀmÃ sorok terjedelme mintegy n¢gy f¢l¡temnyi lehetne, e sorok azonban a
f¢l¡temnyi sz¡net k´vetkezt¢ben ´t f¢l¡temnyire bûv¡lnek.

28. kottap¢lda

E szabÀlytalansÀgok meghaladjÀk a k´ltem¢nyek metruma Àltal tÀmasztott k´vetel-
m¢nyeket. A frÀzishosszÃsÀg sok mÀs p¢ldÀban is elt¢r a verslÀbak szÀmÀtÂl, Ágy a 29.
kottap¢lda k¢tszer hÀrom verslÀba jÂl illeszkedik a h¢t, illetve nyolc f¢l¡temhez a szab-
vÀnyos tizenh¢t helyett.

29. kottap¢lda

A maga n¢gy verslÀbas sorokra tagolÂdÂ szabÀlyos ritmusÀval az AN DEN MOND cÁmü
vers is aligha ig¢nyli a hÀrom¡temes dallamszerkezetet.

30. kottap¢lda



A BEIM ABSCHIED n¢gy verslÀbas sorokbÂl Àll, a dal frÀzisai azonban ´t¡temenk¢nt
tagolÂdnak.

31. kottap¢lda

A k´ltem¢ny (n¢gy verslÀbas) metruma a M®DCHENLIED-ben sem kiÀlt szabÀlytalan-
sÀg utÀn. CsupÀn a be¢kelt ́ t´dik ¡tem, a mozgÀs elnyÃjtÀsa a nyolcadik ¢s kilencedik
¡temben, valamint k¢t kieg¢szÁtû, egy¡temes frÀzis n´veli tÁz-, illetve tizenk¢t ¡temes-
s¢ azt, ami nyolc ¡tembe is belef¢rt volna.

32. kottap¢lda

Az IMMER LEISER WIRD MEIN SCHLUMMER szabÀlytalansÀgai r¢szben a k´ltem¢ny vÀl-
tozÂ metrumÀval magyarÀzhatÂk.

33. kottap¢lda

Egy kÁs¢rlet azonban, mely e frÀzisok t´m´rÁt¢s¢re irÀnyul,
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34. kottap¢lda

azonnal megvilÀgÁtja, hogy a frÀzisokat egymÀstÂl elvÀlasztÂ s egyszersmind megnyÃj-
tÂ, r´vid zongorak´zjÀt¢kokat a k´ltem¢ny hangulata inspirÀlta. Ez a lazÀbb szerkesz-
t¢smÂd a frÀzis¢pÁtkez¢snek egy, a k¢sûbbiekben tovÀbb gazdagodÂ szabadsÀgÀt k¢szÁ-
ti elû.

HasonlÂ elûrelÀtÀs lehet a VERRAT cÁmü dalban (35. kottap¢lda) megfigyelhetû
nyÃjtÀsok alapja. Semmif¢le metrikai jellegzetess¢g nem indokolja az ́ t´dik ¢s a tize-
dik ¡temet ä mindkettû zongorak´zjÀt¢k. A k´ltem¢ny k¢sûbbi szakaszaiban a szabÀ-
lyos metrumtÂl valÂ elt¢r¢sekre bukkanunk ä ¢s ¢ppen e r¢szletekben sokasodik meg
a pÀros struktÃrÀktÂl valÂ elt¢r¢sek szÀma. A 35/a kottap¢lda bemutat n¢hÀny esetet.
A frÀzisok hossza k¡l´nb´zû, az ezeket bevezetû (^ jellel jel´lt) ¡temelûzûk pedig vÀl-
takozva egy-, hÀrom- ¢s ´tnyolcadnyi hosszÃsÀgÃak.

35. kottap¢lda

35/a kottap¢lda

Egy zeneszerzû legfontosabb k¢pess¢ge pillantÀst vetni t¢mÀinak ¢s motÁvumainak
legmesszibb j´vûj¢re. Sz¡ks¢ges, hogy a komponista elûre ÀtlÀssa a munkÀja nyers-
anyagÀban rejlû probl¢mÀk legtÀvolabbi k´vetkezm¢nyeit, ¢s mindent ezeknek meg-
felelûen szervezzen. Mell¢kes, hogy ez tudatosan vagy ´ntudatlanul t´rt¢nik-e. Ele-
gendû, ha az eredm¢ny igazol.

így hÀt nem kell valamif¢le zsenialitÀs megnyilatkozÀsak¢nt csodÀlnunk, ha egy ze-
neszerzû, ¢rezv¢n, hogy a k¢sûbbiekben szabÀlytalansÀg k´vetkezik, mÀr kezdetben
elt¢r a szabÀlytÂl. A szerkeszt¢si elvekben t´rt¢nû elûk¢szÁtetlen ¢s hirtelen vÀltÀs a mü
egyensÃlyÀt vesz¢lyeztetheti.
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Nem hagyhatom kihasznÀlatlanul a lehetûs¢get, ¢rz¢keltetnem kell a zseniÀlis elûre-
lÀtÀs egy kiv¢teles megnyilvÀnulÀsÀnak tÀvlatait. A 36/a jelz¢sü kottap¢lda (Beethoven:
F-MOLL VONñSN°GYES, op. 95.) elsû ¡tem¢ben t´bbek k´zt a desz, a c ¢s a d hang
fordul elû (36/a ¢s 36/b kottap¢lda).

36/a, b, c, d, e, f, g kottap¢lda

A 36/c jelz¢sü kottap¢ldÀban a sorrend megfordul ä d, c, desz ä, majd ugyanezen
hangk´zl¢p¢sek egy kis szeptimmel feljebb transzponÀlva megism¢tlûdnek.

¹sszehasonlÁtva a 37/a, 37/b ¢s 37/c jelz¢sü kottap¢ldÀkat a 36/d, 36/e, 36/f ¢s 36/g
jelz¢sü kottap¢ldÀkkal, feltÀrul a 7ä9. ¡tem felsû ¢s alsÂ szÂlamÀban megfigyelhetû
rejt¢lyes mozgÀs eredete, s egyszersmind nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik az is, mik¢ppen Àll ro-
konsÀgban a 36. ¡tem k¡l´n´s alakzata (37/b kottap¢lda) a t¢tel alapgondolatÀval.

37/a, b ¢s c kottap¢lda

Ugyanezekbûl a 38ä43. (majd k¢sûbb a 49ä54.) ¡temek m¢g rejt¢lyesebb r¢szleteinek
a fût¢mÀval valÂ rokonsÀga is kimutathatÂ. A hangk´zl¢p¢sek ugyanezen sorrendje,



elûre- ¢s visszafel¢ olvasva, a k´vetkezû t¢telek folyamÀn is t´bb Ázben elûfordul. M¢gis
kihÁvÂ tÃlzÀs volna azt ÀllÁtani, hogy e hangsor a mü szerkezet¢nek alapvetû jellegze-
tess¢ge, vagy hogy e vonÂsn¢gyes szervezetts¢g¢re jelentûs befolyÀst gyakorolt; szere-
pe talÀn csupÀn egy à´sszek´tû kapocs¢Ê. ögy v¢lem, ism¢telt megjelen¢se, ÃjjÀsz¡-
let¢se mÀs t¢mÀkban ¢ppoly k´nnyen lehet ´ntudatlan folyamat eredm¢nye is; egy
zeneszerzû szellem¢t az Àltala l¢trehozott gondolat minden aprÂ egys¢ge uralja; en-
n¢lfogva a k´vetkezm¢nyek ´ntudatlanul ¢s vÀratlanul mutatkoznak meg. Term¢-
szetesen csakis az ´nmagÀban, sajÀt forma- ¢s egyensÃly¢rz¢k¢ben biztos mester
mondhat le az alkotÂerû parancsszavÀra hallgatva a tudatos ´nkontrollrÂl.

12

A Wagner utÀni korszak zeneszerzûinek munkÀssÀgÀban igen gyakran bukkanunk az
aszimmetrikus szerkeszt¢s hajlamÀt jelzû p¢ldÀkra. Noha a k¢t- vagy n¢gy¡temes frÀ-
zis¢pÁtkez¢s term¢szetes ´szt´ne m¢g jelen van, a kettes szÀm t´bbsz´r´seitûl valÂ el-
t¢r¢s sokf¢le mÂdon megmutatkozik.

Anton Bruckner HETEDIK SZIMFñNIç-jÀnak fût¢mÀja p¢ldÀul egy ́ t- (3 + 2) ¢s egy
hÀrom¡temes szakaszra oszthatÂ. A k¢t hÀrom¡temes szakasz k´z¡l egyik sem ¢rt¢-
kelhetû kisz¢lesÁtett k¢t¡temes vagy t´m´rÁtett n¢gy¡temes egys¢gk¢nt. Mindkettû
àterm¢szeti k¢pzûdm¢nyÊ.

38. kottap¢lda

Gustav Mahler MçSODIK SZIMFñNIç-jÀnak nyitÂt¢tel¢ben a fût¢ma aszimmetriÀja
egy¡temes egys¢gek szabÀlytalan felbukkanÀsÀnak k´vetkezm¢nye.
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39. kottap¢lda

Mahler HATODIK SZIMFñNIç-jÀnak ScherzÂjÀban a mell¢kt¢ma szabÀlytalansÀgait
csak r¢szben okozza a 3/8-os, 4/8-os ¢s 6/8-os metrum vÀltakozÀsa. Maguk az egys¢gek
is k¡l´nb´zû hosszÃsÀgÃak. Az elsû kettû h¢t-, a harmadik tÁznyolcadnyi terjedelmü,
a tovÀbbiakban pedig m¢g nagyobb k¡l´nbs¢gek is tapasztalhatÂk. E szabÀlytalansÀ-
gok is aligha vezethetûk vissza pÀros szÀmokra.

40. kottap¢lda

Kiv¢teles esetnek szÀmÁt, m¢g kortÀrs zeneszerzûk munkÀssÀgÀban is, az alÀbbi dal-
lam, Mahler DAL A F¹LDRýL szimfÂniÀjÀnak BöCSö cÁmü utolsÂ t¢tel¢bûl. Valamennyi
egys¢ge erûteljesen k¡l´nb´zik a t´bbitûl: alakban, terjedelemben ¢s tartalomban
egyarÀnt ä mintha nem is egy ¢s ugyanazon melodikus eg¢sz motivikus r¢szei volnÀ-
nak, hanem szavak, melyek k´z¡l a mondatban mindegyik mÀs ¢s mÀs c¢lt szolgÀl.

41. kottap¢lda

Richard Strauss SINFONIA DOMESTICç-jÀban a fût¢ma vilÀgosan ́ t ¡tem feloszthatat-
lan egys¢g¢t alkotja. A t¢ma v¢ge egybeolvad az oboaszÂlam bel¢p¢s¢vel.
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42. kottap¢lda

Ugyanezen mü egy mÀsik t¢mÀja k¢t- ¢s egy¡temes egys¢gekbûl Àll.

43. kottap¢lda

HasonlÂk¢ppen egyetlen feloszthatatlan ´t¡temes egys¢get alkot Max Reger HEGE-
DþVERSENY-¢nek elsû frÀzisa is. A t¢tel e r¢sz¢t hÀrom¡temes frÀzis teszi teljess¢.

44. kottap¢lda

A SZERENçD csellÂszÂlÂja (Schoenberg: PIERROT LUNAIRE, op. 21.) szabÀlytalanul vÀl-
takozÂ egy- ¢s k¢t¡temes egys¢gekbûl Àll.

45. kottap¢lda



1720 ã Arnold Schoenberg: Brahms, a haladÂ

13

Mik¢pp eddigi fejteget¢seink bemutattÀk, a Haydn, Mozart ¢s Brahms zen¢j¢bûl id¢-
zett p¢ldÀk n¢melyik szabÀlytalansÀgÀt Ãgy is ¢rtelmezhetn¢nk, mintha meghatÀro-
zott c¢lt szolgÀlnÀnak, amilyen p¢ldÀul a barokkos formaig¢ny kiel¢gÁt¢s¢nek szÀnd¢-
ka, a frÀzisok egymÀstÂl valÂ egy¢rtelmübb elvÀlasztÀsa àinterpunkciÂÊ segÁts¢g¢vel,
k¡l´nf¢le operafigurÀk drÀmai jellemz¢s¢nek megerûsÁt¢se, vagy ¢pp alkalmazkodÀs
egy k´ltem¢ny metrikai sajÀtossÀgaihoz.

çm mindezen okok k´z¡l egyik sem ad magyarÀzatot ama szabÀlytalansÀgokra, me-
lyeket a Wagner utÀni zeneszerzû-nemzed¢k müveiben talÀltunk. Ezek az elt¢r¢sek
az egyszerü szerkeszt¢stûl immÀr nyilvÀnvalÂan nem vezethetûk vissza pusztÀn tech-
nikai felt¢telekre, mint ahogyan arra sem valÂk, hogy egy meghatÀrozott stÁlusideÀl
megjelenÁt¢s¢t szolgÀljÀk. E szabÀlytalansÀgok talÀn minden k¢sûbbi zenei struktÃra
szintaxisÀnak ¢s grammatikÀjÀnak szilÀrd alapjÀvÀ vÀltak. Ennek megfelelûen t´bb¢
nem tekinthetûk valamely kompozÁciÂ ¢rdem¢nek ä akkor sem, ha sajnÀlatos mÂdon
m¢g ma is szÀmos müveletlen zeneszerzû Ár vÀltozatlanul kettû plusz kettes, n¢gy plusz
n¢gyes vagy nyolc plusz nyolcas szerkezeteket.

14

M¢g egyszer: nem szÀmÁt, hogy egy müv¢sz a maga legnagyobb eredm¢nyeit tudato-
san, elûre r´gzÁtett tervhez igazodva ¢ri-e el, avagy ́ ntudatlanul, vaktÀban botorkÀlva
egyik stÁlusjegytûl a mÀsikig. TÀn az öristen n¢melyik alkotÂnak kiv¢teles teljesÁtûk¢-
pess¢gü agyat ajÀnd¢kozott? Vagy olykor-olykor egy kiss¢ besegÁtett a sajÀt ́ tleteivel?
A mi Urunk kivÀlÂ sakkjÀt¢kos. Az esetek t´bbs¢g¢ben billiÂnyi l¢p¢st tervez elûre ä
ez¢rt nem k´nnyü ût meg¢rteni. ögy lÀtszik azonban, kedv¢re valÂ, ha kivÀlasztottjait
a szellemi probl¢mÀk megoldÀsÀban segÁtheti ä jÂllehet e segÁts¢g a pusztÀn anyagi
term¢szetü k¢rd¢sek eset¢ben nem bizonyul el¢gs¢gesnek.

M¢g egyszer: a kortÀrs zen¢ben nem csodÀlnivalÂ ¢s nem szÀmÁt ¢rdemnek sem az
aszimmetria, sem a szerkezeti elemek egyenlûtlens¢ge. Korunk zeneszerzûje a frÀzi-
sokat terjedelemre ¢s alakra valÂ tekintet n¢lk¡l kapcsolja ´ssze. CsupÀn harmÂnia-
menetre, ritmikai ¢s motivikus tartalomra, folyamatossÀgra ¢s logikÀra ¡gyel. Egy¢b-
irÀnt azonban Ãgy halad ÃtjÀn, mik¢nt aki kirÀndul: szabadon ¢s gondtalanul, ha Ãgy
¢rzi, van elegendû ideje, szigorÃan ¢s aggÀlyosan, ha nyomÀs alatt cselekszik. Csak
c¢ljÀt ne veszÁtse szem elûl soha!

A kortÀrs zeneszerzûk ¢rdemei mÀsfajta formai kifinomultsÀgokban nyilvÀnulnak
meg. Ilyen a gondolatok sokf¢les¢ge ¢s sokasÀga; az, ahogyan e gondolatok ́ nmagu-
kat kifejlesztik, ¢s csÁrasejtekbûl kibontakoznak; ahogyan egymÀssal ellent¢tet alkot-
nak, ¢s egymÀst kieg¢szÁtik; a zeneszerzûi ¢rdemek k´z¢ tartozhat e gondolatok ¢rzel-
mi minûs¢ge, mely lehet romantikus vagy romantikÀtÂl mentes, szubjektÁv vagy tÀr-
gyilagos; s v¢g¡l ilyen lehet az is, ahogyan e zenei gondolatokban hangulatok ¢s ka-
rakterek fejezûdnek ki.

A kortÀrs zene kompozÁciÂs technikÀja m¢g nem ¢rte el a szerkeszt¢s ama szabad-
sÀgÀt, mely egy nyelv szabadsÀgÀhoz hasonlÁthatÂ. A mai zen¢ben m¢gis ¢rz¢kelhetûn
szer¢nyebb szerepet jÀtszik megfelel¢s ¢s szimmetria, mint a korÀbbi technikÀkban.
Ritka az olyan t´rekv¢s, mely a hexametert ¢s pentametert jellemzû pontossÀg el¢r¢-
s¢re vagy a szonetthez ¢s a versszakhoz hasonlatos struktÃrÀk l¢trehozÀsÀra irÀnyul.
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Sût akadnak olyan komponistÀk is, akik a t¢ma jellegzetess¢geibûl a variÀciÂkban ke-
veset ûriznek meg ä fura ´tlet: mi¢rt vÀlaszt valaki ennyire szigorÃ formÀt, ha azutÀn
¢pp annak hajlamai ellen dolgozik? HÀt nem olyan ez, mintha egy hegedü e-hÃrjÀt
nagybûgûre feszÁten¢nk? Persze az ember mÀs ter¡leteken el¢rt lenyüg´zû eredm¢-
nyek lÀttÀn k¢szs¢ggel szemet huny az ilyen jellegü ¢s rangÃ diszkrepanciÀk felett.
çm egy igazsÀgos ¢s ÀltalÀnos ¢rv¢nyü ¢rt¢kÁt¢let eszt¢tikai felt¢telei korunkban igen-
csak k¢rd¢sess¢ vÀltak.

15

ZÀrjuk fejteget¢seinket k¢t olyan p¢ldÀval, mely Brahmsnak a zenei nyelv fejlûd¢s¢hez
valÂ hozzÀjÀrulÀsÀt vilÀgÁtja meg. Az elsû az A-MOLL VONñSN°GYES (op. 51. no. 2.) An-
dante-t¢tele, a mÀsodik a N°GY KOMOLY °NEK (op. 121.) harmadikja, az àO Tod, o Tod,
wie bitter bist duÊ.

Ami a motivikus kidolgozÀst ¢s a belsû szervezetts¢get illeti, mindk¢t t¢mÀt talÀn
egyed¡lÀllÂ müv¢szi minûs¢g el¢r¢s¢re irÀnyulÂ kÁs¢rletnek tekinthetj¡k.

46. kottap¢lda

Mint az elemz¢s feltÀrja, az A-dÃr Andante kizÀrÂlag olyan motÁvumalakzatokbÂl
Àll, amelyeket az a kapoccsal jel´lt szekundl¢p¢sbûl vezethet¡nk le.



A b tehÀt a megfordÁtÀsa;
c = a + b;
a d a c egy r¢sze;
e = b + b: kvart tÀvolsÀgot ÀtfogÂ, lefel¢ l¢pû szekundok;
f = az e-bûl elvonatkoztatott kvarthangk´zzel, megfordÁtÀsban.
Az elsû frÀzis ä c ä tehÀt a ¢s b ´sszege. Tartalmazza azonban d-t is (lÀsd a kapcsot

az alulrÂl szÀmÁtott mÀsodik kottasorban), mely az elsû ¢s mÀsodik frÀzis k´zti ´ssze-
k´tû tagk¢nt funkcionÀl (a *-gal jel´lt r¢szletn¢l).

A mÀsodik frÀzis e ¢s d ´sszege. Ez a fel¡t¢s (az e nyolcadhang), valamint a cisz ¢s
h hangok kiv¢tel¢vel az elsû frÀzis egy hanggal magasabbra transzponÀlt alakja (lÀsd
a legfelsû kottasorban a Ù jelet). Tartalmazza az f kapoccsal jel´lt kvarthangk´zt is.

A harmadik frÀzisban k¢tszer halljuk e-t, mÀsodjÀra egy szekunddal felfel¢ transz-
ponÀlva.

A negyedik frÀzis egy¢rtelmüen c variÀlt transzpozÁciÂja.
BÀr az ́ t´dik frÀzis a megelûzû vÀltozatÀnak lÀtszik, voltak¢ppen csak e-t tartalmaz-

za, melyet f k´t ´ssze a korÀbbi frÀzissal.
A hatodik frÀzis, mely az e, d ¢s b ´sszege, kromatikus ´sszek´tûhangk¢nt a hisz-t

tartalmazza, ez utÂbbi pedig az a egy megjelen¢si formÀjÀnak mÀsodik hangjak¢nt
¢rt¢kelhetû. Ez a hisz az eg¢sz t¢ma egyetlen olyan hangja, melynek levezet¢se vitat-
hatÂ.

A k¢tkedûk persze elûhozakodhatnak azzal az ¢rvel¢ssel, miszerint szekundl¢p¢sek
vagy akÀr skÀlakivÀgatok bÀrmely t¢mÀban elûfordulhatnak an¢lk¡l, hogy tematikus
anyagot alkotnÀnak. Hatalmas t´megü szerkeszt¢si mÂdszer ¢s elv l¢tezik, melyek k´-
z¡l mindeddig keveset vizsgÀltak meg. ValÂszÁnünek tartom, hogy szÀmos muzsikus
ismeri azt a k¢t elemz¢st, melyet 1933-ban, Brahms sz¡let¢se szÀzadik ¢vfordulÂjÀnak
¡nnep¢re k¢szÁtettem. çm akinek gondolatmenetemmel kapcsolatban ellenvet¢se
van, ne feledje, hogy a mÀsodik p¢lda az elsûh´z hasonlatos titkot tÀr fel ä ez alkalom-
mal tercekrûl lesz szÂ.
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47. kottap¢lda



Ez a p¢lda bizonyos hasonlÂsÀgot mutat a NEGYEDIK SZIMFñNIA fût¢mÀjÀval ä mindk¢t
esetben a terc a szerkezeti egys¢g. Az elsû frÀzis hÀrom tercl¢p¢sbûl Àll: häg, gäe ¢s
eäc. Ezeket minden elûfordulÀsukkor a-val jel´lj¡k.

A mÀsodik frÀzisnak k¢t alkotÂeleme van. Az elsû a megfordÁtÀsa: cisz-e ä ezt b-nek
nevezz¡k. A mÀsodik, melyet c-vel jel´l¡nk, valÂjÀban a, egy k´zbeiktatott Àtmenû c
hanggal.

A harmadik frÀzis (jellemzû mÂdon!) terccel m¢lyebben, szekvenciÀlisan ism¢tli a
mÀsodikat.

A negyedik frÀzis ä melyben az ¢nekszÂlam kis, kÀnonszerü imitÀciÂval k´veti a zon-
gorÀt ä, a häg ¢s ennek megfelelûen az eäc terceket megfordÁtÀsban, szextk¢nt tartal-
mazza. Ezt d-vel jel´lj¡k. °rdemes megfigyelni a k¢t *-gal jelzett szakasz k´z´tti terc-
kapcsolatot is a 6ä7. ¡temben ä a zongorÀban ¢ppÃgy, mint az ¢nekszÂlamban.

Az ´t´dik ¢s hatodik frÀzis, valamint a hetedik egy r¢sze az f-fel jelzett gähädäfisz
hangk´zl¢p¢seken alapul ä ezek az emelkedû tercek az elsû frÀzis ereszkedû tercl¢p¢-
seinek megfordÁtÀsai. EzenkÁv¡l a zongora balk¢z-szÂlama a 8ä9. ¡temekben az ere-
deti terclÀncot is tartalmazza, jÂllehet az elsû k¢t hang helyet cser¢lt (lÀsd a **-gal jelzett
k¢t r¢szletet). TovÀbbÀ a 10. ¡temben, a bal k¢z szÂlamÀban hat olyan hang szÂlal meg,
mely egy irÀnyban ́ sszeolvasva ä e-vel jelzett ä terclÀncot alkot. Az ¢nekszÂlam fûk¢nt
tercekbûl Àll, melyek k´z¡l n¢melyik Àtmenû hangot tartalmaz. Mindezeken fel¡l e
ter¡leten, ahol egy kadencia csÃcspont jellegü koncentrÀciÂjÀhoz k´zeled¡nk, a terc
hangk´z igen nagy szÀmban fordul elû, ¢s az e-vel jel´lt terclÀnc is t´bbsz´r ism¢tlûdik.

Tekints¢k Àt a 48/a ¢s 48/b kottap¢ldÀkat is! Itt az ¢nekszÂlamban a terc ism¢t for-
dÁtÀsk¢nt, mint szext jelentkezik (48/a), ¢s a zongora basszusa imitÀlja (48/b).

48/a ¢s b kottap¢lda

A logika ¢s ´konÂmia irÀnti ¢rz¢k, valamint a talÀl¢konysÀg, melyek egy¡ttesen oly
term¢szetes folyamatossÀgÃ dallamokat alkotnak, meg¢rdemlik mindazon zenebarÀ-
tok csodÀlatÀt, akik a zen¢tûl t´bbet vÀrnak, mint amit ¢dess¢g ¢s sz¢ps¢g ́ nmagÀban
nyÃjtani k¢pes. çm noha a Brahmsot megelûzû korszak zeneszerzûinek alkotÀsai k´-
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z¡l az ́ sszetetts¢g hasonlÂ p¢ldÀjak¢nt r´gt´n´zve csupÀn egyetlen müvet emlÁthetek
ä term¢szetesen MozarttÂl (a G-MOLL ZONGORAN°GYES-bûl, lÀsd az 51. kottap¢ldÀt) ä
le kell sz´geznem, hogy a szerkezeti elemz¢s az eddig ÀbrÀzoltaknÀl m¢g sokkal jelen-
tûsebbeket segÁthet felszÁnre.

Az A-MOLL VONñSN°GYES Andante-t¢tel¢nek fût¢mÀja (lÀsd a 46. kottap¢ldÀt) nyolc
¡temben hat frÀzist tartalmaz. Ezek 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 6 negyed¢rt¢knyi hosszÃ-
sÀgÃak. Az elsû hÀrom frÀzis n¢gy ¡temet ¢s hÀrom nyolcadot (vagy n¢gy ¢s f¢l ¡temet)
foglal el. Az elsû frÀzis gyakorlatilag a mÀsodik ¡tem elsû sÃlyÀn ¢r v¢get. Hogy a mÀ-
sodik frÀzis hangsÃlyeltolÀsos kezdet¢nek müv¢szi ¢rt¢k¢t kellûk¢pp m¢ltÀnyoljuk,
v¢gig kell gondolnunk, hogy a Brahmsot megelûzû korokban alighanem m¢g a leg-
nagyobb zeneszerzûk k´z¡l is n¢hÀnyan a 49. kottap¢ldÀban ÀbrÀzolt mÂdon haladtak
volna tovÀbb ä vagyis a mÀsodik frÀzist a harmadik ¡temben indÁtottÀk volna.

49. kottap¢lda

Brahms megkÁs¢relhette volna az elsû hÀrom frÀzist hÀrom 6/4-es ¡temben elrendezni.

50. kottap¢lda

így a k´vetkezû k¢t frÀzis csak k¢t 4/4-es ¡temben f¢rt volna el, ¢s k¢ts¢gess¢ vÀlt volna,
hogy vajon az utolsÂ frÀzis hangsÃlyozÀsa (*-gal jel´lve) megfelelû-e, tekintettel arra,
hogy az ́ sszes megelûzû frÀzis fûhangsÃlya az ¡temsÃlyra esett. çm ezenfel¡l e lejegy-
z¢si mÂd a t¢maszerkezet egyenlûtlens¢g¢t m¢g nyilvÀnvalÂbbÀ tenn¢, mivel a t¢ma
Ágy h¢t¡temess¢ vÀlna.

A Brahms Àltal vÀlasztott lejegyz¢si mÂd e felszÁn alatt megbÃvÂ sz¢ps¢geket nyolc
¡temben rendezi el; amennyiben pedig a nyolc¡temess¢g eszt¢tikai elvet t¢telez, Ãgy
az e helyt a szerkeszt¢s nagyfokÃ szabadsÀga ellen¢re is felismerhetû.

Mozart p¢ldÀja (51. kottap¢lda) rejtv¢ny ä nem az elûadÂ, hanem a zene nyelvtana,
szintaxisa ¢s nyelv¢szeti probl¢mÀi irÀnt ¢rdeklûdû elemzû szÀmÀra.



51/a, b, c, d ¢s e kottap¢lda

P¢ldÀnk hÀrom, metrikailag meglehetûsen ´sszetett r´vid szakaszbÂl vagy frÀzisbÂl
Àll. Az elsû frÀzis kezdet¢t az ¡tem harmadik negyed¢n Mozart sforzatÂval jel´li, ami
erûsebb hangsÃlyt k´vetel, mint amilyen ezen az ¡temr¢szen ÀltalÀban elûfordul. Az
ezt k´vetû ¡temsÃlyra esû dinamikai elûÁrÀs piano, ha pedig ez az e ponton mÀsk¡-
l´nben esed¢kes hangsÃly ¢rv¢nytelenÁt¢s¢t jelenti,* Ãgy elfogadhatjuk, hogy mindez
egy¡tt metrumvÀltÀssal egyenlû, mint ahogyan azt az 51/d ¢s az 51/e p¢lda a megfelelû
helyeken ÀbrÀzolja. çm a mÀsodik ¡tem negyedik negyed¢re szint¢n sforzato-utasÁtÀs
esik, ¢s az ezt k´vetû ¡tem elsû negyed¢nek hangsÃlyÀt az elûzûkh´z hasonlÂan piano
¢rv¢nytelenÁti vagy legalÀbbis gyengÁti. Ennek alapjÀn elfogadhatjuk, hogy a mÀsodik
frÀzis, ellent¢tben azzal, amit a felsû kapocs jelez, nem a harmadik ¡tem mÀsodik ne-
gyed¢n, hanem az alsÂ kapocs Àltal megjel´lt ponton, a mÀsodik ¡tem negyedik ne-
gyed¢n, a sforzatÂval kezdûdik. UgyanÁgy lehets¢ges, hogy a mÀsodik ¡tem harmadik
negyed¢re esû fisz hang megûrizze hangsÃlyÀt, ami Àltal spondeus keletkezik.

Az eddigi probl¢mÀkhoz a csellÂ is hozzÀadja a magÀ¢t azzal, hogy egy olyan r´-
vidke szegmenst ism¢telget, melynek sforzato-hangsÃlyai a fûszÂlam hangsÃlyainak
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* A magam zen¢j¢ben hasonlÂ c¢lokra a prozÂdiÀbÂl k´lcs´nz´tt / ¢s ∪ jeleket alkalmazom. Ezekkel jelez-
hetûk a hangsÃlyvÀltÀsok ¢s hangsÃlyeltolÀsok. LÀsd az 51/c kottap¢ldÀt.



r¢szben ellentmondanak (51/b kottap¢lda). E p¢lda szerkezeti ´sszetetts¢ge fel¢r a
D-MOLL VONñSN°GYES zÀrÂt¢tel¢nek mÀsodik variÀciÂjÀban megfigyelhetû poliritmi-
kus konstrukciÂkkal (52/a kottap¢lda). ManapsÀg ezt Ãgy jegyezn¢nk le, mint ahogyan
az az 52/b kottap¢ldÀban Àll. A C-DöR VONñSN°GYES Men¡ettj¢nek egy r¢szlete Ãjabb
magyarÀzattal szolgÀlhat arra, mi¢rt vÀllalkozom ilyen bonyolult ¢s k¢nyes probl¢mÀk
vizsgÀlatÀra. Az 52/c kottap¢lda a metrumnak ellentmondÂ frazeÀlÀsra tesz javaslatot.
Itt ´tnegyednyi egys¢g ism¢tlûdik oly mÂdon, hogy ÃjbÂli megjelen¢se az elûzûtûl el-
t¢rû ¡temhelyre esik, mik´zben a kÁs¢ret vÀltozatlan marad.

52/a, b ¢s c kottap¢lda

Beethoven a ritmus nagy ÃjÁtÂja. Eml¢kezz¡nk csupÀn az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY
zÀrÂt¢tel¢re vagy a B-DöR VONñSN°GYES (op. 18. no. 6.) Men¡ettj¢re. Szerkezetileg
azonban, mint azt korÀbban mÀr jelezt¡k, zen¢je ÀltalÀban meglehetûsen egyszerü.
BÀr az Àttekinthetûs¢g, mellyel a zenei gondolatokra nehezedû ¢rzelmek sÃlyÀt ÀbrÀ-
zolja, kellûk¢ppen kiegyenlÁtett ´sszhatÀst eredm¢nyez, m¢gis fel¡letess¢g volna azt
ÀllÁtani, hogy a beethoveni elfordulÀs az egyenlûtlen ¢s aszimmetrikus szerkeszt¢s mo-
zarti fajtÀjÀtÂl e zen¢nek k¡l´n´sen sÃlyos vesztes¢get okozott volna. Nem hÀrÁthatÂ
el azonban az ÀllÁtÀs, mely szerint a szellemi, a szerkezeti sz¢ps¢g Àltal elûid¢zett gy´-
ny´rüs¢g ¢ppoly nagy lehet, mint az, mely az ¢rzelmi minûs¢gekben gy´kerezik. E
tekintetben Brahms ¢rdemei felm¢rhetetlenek, m¢g akkor is, ha û e gondolkodÀs-
mÂdhoz csupÀn mint egyfajta technikai eszk´zh´z folyamodott. çm ä ¢s ez rangjÀt
jelzi ä tÃll¢pett e fokon.

Midûn az ember a k´zelgû halÀl tudatÀban elk¢szÁti szÀmvet¢s¢t ¢giekkel ¢s f´ldi-
ekkel, felv¢rtezi lelk¢t az Ãtra, szembeÀllÁtva egymÀssal, amit elveszÁteni meg amit el-
nyerni k¢sz¡l, megeshet ä ha a legnagyobbak k´z¡l valÂ ä, hogy fel¢bred benne a vÀgy:
egyetlen szÂba sürÁteni mindazt, mit az emberis¢g tudÀsÀbÂl valaha is megem¢sztett.
Az ¢let ¢rtelm¢ben kezdhetn¢nk k¢telkedni, ha a mü, mely e helyzetben sz¡letik, a
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pÀlyÀt berekesztû munka, nem volna egy¢b, mint puszta v¢letlen, nem nyÃjtana t´b-
bet, mint akÀrmely Ãjabb opus a korÀbbiak utÀn. Alighanem elfogadhatjuk, hogy az
immÀr f¢l lÀbbal odaÀt ÀllÂ ember ¡zenete a kifejezhetûs¢g legsz¢lsû hatÀrai fel¢ t´-
rekszik. Vajon nem vÀrhatjuk-e el az ilyen mütûl a t´k¢letess¢g kiv¢teles fokÀt? Hiszen
a Mesters¢g, ez az ¢gi adomÀny, mely m¢g a leglelkiismeretesebb szorgalom ¢s leglel-
kiismeretesebb gyakorlÀs ÀrÀn sem sajÀtÁthatÂ el eg¢szen, csupÀn egyszer, egyetlenegy
alkalommal tÀrul fel ä akkor, ha ilyen fontossÀgÃ ¡zenet megfogalmazÀsa a t¢t.

ögy k¢pzelem, a fejteget¢sek e pontjÀn, szÀraz modorÀnak v¢dûburkÀban maga
Brahms l¢p szÁnre, f¢lbeszakÁtvÀn e sorok ÁrÂjÀt: àEl¢g a sz¢p szavakbÂl. Ha ´nnek
mondandÂja van, ki vele, r´viden ¢s tÀrgyszerüen ä hagyjuk a szentimentÀlis fontos-
kodÀst.Ê

Mielûtt engedelmeskedn¢k e parancsnak, meg kell vallanom: a N°GY KOMOLY
°NEK harmadik t¢tele, az àO Tod, o Tod, wie bitter bist duÊ ä t´k¢letess¢ge ellen¢re vagy
¢ppen amiatt ä szÀmomra a teljes ciklus legmegragadÂbb darabjÀnak tünik. AlkotÀs
k´zben a rÀ¢rz¢s, az ihletetts¢g ¢s a k´zvetlens¢g ä jellemzû mÂdon ä ÀltalÀban siet-
s¢ggel pÀrosul. De ne feledj¡k: àazt k¢pzeli, a maga nyomorult hegedüj¢re gondolok,
mikor a Szellem ragad el?Ê ä Ágy ¢rez a müv¢sz, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy neh¢zkesen
vagy jÀt¢kos k´nnyeds¢ggel alkot-e.

Brahms k¢ts¢gkÁv¡l sokra becs¡lte az Àltala àkegyelmi ajÀnd¢knakÊ nevezett zenei
gondolatok megmunkÀlÀsÀt. Gyakorlott szellem szÀmÀra nem kÁn, sokkal inkÀbb k¢j
a nagy erûfeszÁt¢s. Mint azt mÀr mÀs vonatkozÀsban hangsÃlyoztam: ha egy matema-
tikus vagy sakkjÀt¢kos agya csodÀkra lehet k¢pes, mi¢rt ne t¢telezn¢nk fel hasonlÂt
egy muzsikusrÂl? Elv¢gre a r´gt´nzûnek is elûre kell gondolkodnia, mielûtt jÀt¢kba
kezd, a komponÀlÀs pedig aligha egy¢b, mint hosszÃra nyÃjtott improvizÀciÂ; az em-
ber gyakran nem k¢pes el¢g sebesen Árni ahhoz, hogy l¢p¢st tarthasson a gondolatok
ÀramÀval. çm a k¢zmüves szereti tudni, mit is alkotott; b¡szke k¢z¡gyess¢g¢re, szel-
leme mozg¢konysÀgÀra, a kiegyenlÁtetts¢g irÀnti kifinomult ¢rz¢k¢re, kudarcot soha
nem vallÂ logikÀjÀra, a rendelkez¢s¢re ÀllÂ variÀciÂs lehetûs¢gek sokasÀgÀra, nem
utolsÂsorban pedig gondolatainak m¢lys¢g¢re ¢s arra a k¢pess¢g¢re, mellyel egy gon-
dolat legtÀvolabbi k´vetkezm¢nyeit is tisztÀn lÀtja. Az effajta elûretekint¢sre nem haj-
lamos az ember Àtlagos ´tlet eset¢n, hajlik azonban rÀ m¢lyebb gondolat megfogal-
mazÀsakor ä akkor az elûretekint¢s elengedhetetlen.

Fontos megvilÀgÁtanunk: an¢lk¡l, hogy lemondott volna sz¢ps¢grûl ¢s ¢rzelemrûl,
egy olyan korszakban, mikor mindenki a àkifejez¢sbenÊ hitt, Brahms a zene ama te-
r¡let¢n bizonyult ¢lenjÀrÂnak, mely az idû tÀjt immÀr f¢l ¢vszÀzada parlagon hevert.
ött´rû volt mÀr akkor is, mikor csupÀn egyszerüen visszat¢rt Mozarthoz. çm nem
csak ´r´kl´tt javakbÂl ¢lt: maga is vagyont teremtett. A zenei szerkeszt¢s fejlûd¢s¢hez
k¢ts¢gkÁv¡l Wagner is hozzÀjÀrult a variÀlt vagy vÀltozatlan ism¢tl¢sek technikÀjÀval,
hiszen ez mentesÁtette ama k¢nyszertûl, hogy egy mÀr vilÀgosan k´rvonalazott t¢mÀt
a sz¡ks¢gesn¢l terjedelmesebben kifejtsen. így vÀlt lehetûv¢ a zenei nyelv szÀmÀra,
hogy Ãj t¢mÀk fel¢ forduljon, mikor a szÁnpadi cselekm¢ny ezt megkÁvÀnta.

Brahms soha nem alkotott drÀmai zen¢t, b¢csi pletykÀkban pedig elterjedt az az
ÀllÁtÂlagos kijelent¢se, mely szerint inkÀbb komponÀlna Mozart stÁlusÀban, mint az
àÃjn¢met iskolaÊ nyelv¢n. Persze bizonyosak lehet¡nk afelûl, hogy a szÂban forgÂ zene
nem Mozart-stÁlusÃ lett volna, hanem szÁntiszta Brahms; s m¢g ha szerzûnk egyes sza-
vakat vagy eg¢sz mondatokat a Wagner elûtti operÀk modorÀban ism¢telt volna is
meg, a drÀmai ÀbrÀzolÀsmÂd irÀnti kortÀrsi ¢rz¢ket akkor sem hagyta volna teljesen
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figyelmen kÁv¡l ä egyetlen ¢nekes¢nek sem kellett volna egy da capo Ària kellûs k´ze-
p¢n meghalnia, hogy ezt k´vetûen az Ària kezdet¢t szerzûi utasÁtÀsra k¢nytelen legyen
megism¢telni. MÀsr¢szt igen tanulsÀgos lett volna megfigyelni, mik¢pp valÂsulnak
meg a drÀmai zene k´vetelm¢nyei Brahms hihetetlen¡l fejlett harmÂniavilÀgÀnak fel-
t¢telei k´z´tt.

Eld´ntetlen, vajon talÀlt volna-e Brahms neki tetszû s az Àltala kifejezni kÁvÀnt ¢r-
z¢sekhez illû sz´vegk´nyvet. Vajon ez vÁgopera, kom¢dia, lÁrai darab vagy trag¢dia
lett volna? Brahms sokoldalÃ volt, zen¢j¢ben k´nnyen fellelhetj¡k a kifejez¢s vala-
mennyi fajtÀjÀt, talÀn csupÀn a WagnernÀl ¢s Verdin¢l elûfordulÂ heves drÀmai kit´-
r¢sek kiv¢tel¢vel. Ki tudja? Gondoljunk Beethoven FIDELIñ-jÀra, erre a jelleg¢t te-
kintve egy¢rtelmüen szimfonikus operÀra, id¢zz¡k eml¢kezet¡nkbe a mÀsodik felvo-
nÀsv¢gi àO namenlose FreudeÊ nagyszabÀsÃ kit´r¢s¢t, majd hasonlÁtsuk ́ ssze mindezt a
harmadik felvonÀs nagyobb r¢sz¢nek szigorÃan szimfonikus stÁlusÀval ä nos, ily mÂ-
don k¢pet alkothatunk arrÂl, mire k¢pes egy zseni, àha a Szellem ragadja elÊ.

Az àO Tod, o Tod, wie bitter bist duÊ elemz¢sekor szem elûtt tartottuk a t¢tel rendkÁv¡li
logikÀjÀt. A 47. kottap¢lda a frazeÀlÀs sz¢ps¢geire is felhÁvja a figyelmet. Alighanem
felesleges mindeme jellegzetess¢geket e helyt egyenk¢nt taglalni. Elegendû n¢hÀny
megjegyz¢s annak megvilÀgÁtÀsÀra, minek v¢delm¢ben is szÀlltunk sÁkra vizsgÀlÂdÀ-
saink sorÀn.

E dal teljes elsû r¢sze tizenk¢t ¡temben harminchat f¢lkottÀt tartalmaz. Az ¢nek-
szÂlamban az elsû frÀzis hat, a mÀsodik n¢gy, a harmadik ´t, a negyedik ´t ¢s f¢l, az
´t´dik hÀrom ¢s f¢l, a hatodik hÀrom, a hetedik n¢gy ¢s f¢l, az utolsÂ pedig ´t ¢s f¢l
f¢lkotta hosszÃsÀgÃ ä az ́ t´dik frÀzishoz hozzÀ kell szÀmolni egy nyolcad fel¡t¢st. Ve-
gy¡k figyelembe a harmadik frÀzis hangsÃlyeltolÀsÀt, mely mÀs ¡temtÁpusba vezet Àt,
majd egy tovÀbbi hangsÃlyeltolÀst, melyet a 6. ¢s 7. ¡tembeli kis kÀnon kezdete ered-
m¢nyez.

Brahms ¢letmüv¢nek dalok, kamarazene ¢s szimfÂniÀk Àltal k´r¡lhatÀrolt ter¡let¢t
epikus-lÁrikusk¢nt jellemezhetj¡k. Ha drÀmai szerzû lett volna, nyelv¢nek szabadsÀga
kev¢sb¢ lepn¢ meg az elemzût. Müveinek hatÀsÀra a zenei nyelv a gondolatok korlÀ-
tozatlan, ugyanakkor kiegyensÃlyozott kifejt¢s¢nek irÀnyÀban fejlûd´tt tovÀbb. VÁv-
mÀnyai azonban ä sajÀtos mÂdon ä annÀl vilÀgosabban ¢rz¢kelhetûk, min¢l beljebb
hatolunk a drÀmai technikÀk ter¡let¢n. E vÁvmÀnyok jÂvoltÀbÂl az operaszerzûk szÀ-
mÀra lehets¢gess¢ vÀlik, hogy tÃll¢pjenek a zenei nyersanyag szervez¢s¢nek ama mÂd-
szer¢n, mely nemcsak a Wagner elûtti nagyok mühely¢ben bizonyult el¢gtelennek. E
hajdani mÂdszer ¢rtelm¢ben az ¢nekes szÁn¢sznek a drÀmai kifejez¢shez valÂ hozzÀ-
jÀrulÀsa csupÀn a drÀma egy r¢sz¢t alkotta, mivel a zenekar, mely korÀbban csak kÁs¢rû
feladatot lÀtott el, addigra a mü uralkodÂ t¢nyezûj¢v¢ fejlûd´tt. Nemcsak a hangula-
tot, a jellemeket ¢s a cselekm¢nyt ÀbrÀzolta, de megadta a cselekm¢ny tempÂjÀt, to-
vÀbbÀ sajÀt formai felt¢telei r¢v¢n meghatÀrozott mindent, ami csak az operÀban t´r-
t¢nt. Hogy a zenekar egyeduralmÀnak k´vetkezm¢nyeit felismerhess¡k, a Wagner
elûtti korszak operÀinak gyakori sz´vegism¢tl¢seire kell eml¢kezn¡nk. Ezek arra szol-
gÀltak, hogy megfeleljenek a forma kibûvÁt¢s¢re irÀnyulÂ ä a zenekarban gy´kerezû
ä hajlamnak. Akadnak ezenkÁv¡l alkalmak, mikor a dallam nem illeszkedik a sz´veg-
hez. Ezek az olyan r¢szletek, melyekben p¢ldÀul az ¢nekes kitartja az akkord kvintj¢t,
mik´zben a zenekar tovÀbb muzsikÀl, kibontakoztatvÀn sajÀt nyersanyagÀnak formai
¢s tematikus feldolgozÀsÀt. Az Ãjabb müvekben ezek azok a r¢szletek, ahol a zenekar
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Ãgy jÀtszik, mint valami szimfÂniÀban: an¢lk¡l, hogy t´rûdne az ¢nekes ig¢nyeivel, ¢s
an¢lk¡l ä ez mÀr valÂban ultramodern, ÀlhaladÂ vÁvmÀny ä, hogy a legcsek¢lyebb m¢r-
t¢kben is zavartatva ¢rezn¢ magÀt azÀltal, amit a szÁnpad szÂval ¢s hangulattal kifejezni
prÂbÀl, sût n¢ha e t´rekv¢st kifejezetten gÀtolva is.

Ha ilyen esetekben az operaszerzû felhasznÀlja azt, amivel Brahms a korlÀtai k´z¡l
kiszabadÁtott zenei nyelv fejlûd¢s¢hez hozzÀjÀrult, tÃll¢phet sz´vegk´nyv¢nek metri-
kai akadÀlyain; a dallamalkotÀs ¢s mÀs szerkezeti elemek l¢trehozÀsa t´bb¢ nem kell
f¡ggj´n a vers fel¢pÁt¢s¢tûl, a metrumtÂl vagy a hiÀnyzÂ ism¢tl¢si lehetûs¢gektûl. Nem
lesz sz¡ks¢g puszta formai okokkal indokolt terjedelemn´vel¢sre; a hangulat ¢s a ka-
rakter megvÀltozÀsa nem kÀrosÁthatja a zene szervezetts¢g¢t. Az ¢nekesnek mÂdja nyÁ-
lik ¢nekelni ä Ãgy, hogy ¢neke hallhatÂ is legyen. Nem lesz k¢nytelen egy hangon
recitÀlni, ehelyett a mü izgalmas dallamvonalakat kÁnÀl fel szÀmÀra. R´viden szÂlva:
t´bb¢ mÀr nem csupÀn az lesz a dolga, hogy szavakat mondjon ki a cselekm¢ny ¢rt-
hetûv¢ t¢tele ¢rdek¢ben. A megvalÂsulÀs ¢neklû eszk´z¢v¢ vÀlhat.

ögy tetszik ä ha ugyan nem csupÀn vÀgyÀlom mindez ä, hogy n¢hÀny l¢p¢st mÀr tet-
t¡nk ez irÀnyban; t´rt¢nt n¢mi haladÀs a korlÀtozatlan zenei nyelv fel¢. Aki az utat mu-
tatta, Brahms volt, a haladÂ.

Martin Gregor-Dellin

BRAHMS °S A NORMALITçS

SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

BÀrmilyen alaposan kutatja is Àt az ember Johannes Brahms ¢let¢t, bÀrmilyen kÁvÀn-
csian ¢s gonddal rendszerezi is az ¢letrajzi dokumentumokat, semmilyen botrÀnyra
nem der¡l f¢ny, m¢g csak nyoma sincs sehol valami eddig lappangÂ ¡gynek. Sehol
semmi kompromittÀlÂ, hacsak a nûtlens¢get nem tekintj¡k hibÀnak; semmi csalÀs
vagy hütlens¢g, nincsenek adÂssÀgok vagy lovagias ¡gyek, amelyek mÀr-mÀr hozzÀ-
tartoztak a szalonokban zajlÂ tÀrsasÀgi ¢lethez. A sikerhajhÀsz korrupciÂnak sem volt
mit eltitkolnia az ¢letmüben vagy levelez¢sben, ami ne esett volna mÀr korÀbban Àl-
dozatul a müv¢sz diszkr¢ciÂjÀnak, ´nmaga ¢s k´rnyezete irÀnt tanÃsÁtott kÁm¢letes
tapintatÀnak. A legszem¢lyesebb, legbensûbb szf¢rÀban semmi izgalmasnak nem buk-
kanhatni nyomÀra, hiÀnyoznak a jellegzetes zsenibetegs¢gek, a rendûrs¢gi nyilvÀn-
tartÀsba v¢tel. A tr¢fÀlkozÀs ¢s a felvÀgÀs ä hiszen Brahmsnak volt ¢rz¢ke a humor ¢s
a helyzetkomikum irÀnt ä korlÀtok k´z¢ szorult vagy megnyugtatÂan Àrtalmatlannak
bizonyult, s m¢goly rosszkedvü formÀjÀban sem ijesztette el a müv¢sz polgÀrtÀrsait,
akik tiszteletteljes csodÀlkozÀssal vett¢k tudomÀsul a k¡l´nc sajÀtos aurÀjÀt. Nos, a zse-
nitûl bizonyÀra nem vÀrhatÂ el egy b¢csi cukrÀsz lek´telezû kedvess¢ge. De Brahms
megjelen¢s¢ben ¢s jellem¢ben semmi zavarÂ nem volt, semmi, ami megbocsÀtÀsra
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