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pici provinciális pantheon 
híres hideg halottakkal tele 
s mindig akad vasárnapi látogató 
aki a jövőért kegyesen szomorú

a pirospozsgás köznapokat szeretem 
a félmeztelen nőket a robajt 
a kielégült vért amelyből szüntelen 
újra és újra föltámad a por

ANTIHIMNUSZ

olasz bajor és frank szerzetesek 
fejükbe verték az istenüket 
s ezer év múlva azt is elhitték 
hogy megbűnhődték a jövendőt is

lehetséges ámbár én sokallok 
ennyi földöntúli erényt 
itt nyugaton a jó t is megpiszkálom 
s a bűneim többnyire kedvesek

legfőképpen előre nem bűnhődök 
ez fakírság az istenre bízom 
mondják m indenható s az ítéletnapig 
minek zavartassam magam?

Dolinszky Miklós

О CAMBIO FELICE. TÖRÉS ÉS IZOLÁCIÓ 
A „COSI FAN TUTTÉ”-BAN

Amikor némi mesterséges bonyodalom után egymásra találnak, Guglielmo egy szívet 
rejt Dorabella keblébe -  a lány pedig ugyanakkor odaadja azt, amit testének azon a 
helyén rejtett: eddigi vőlegénye képmását. Cserélnek tehát, boldogan, szívet és érzéseket 
(o cambio felice di cori e d ’affetti). Bár a Cos! FAN TUTTÉ-ban akad még különleges, egyedi 
szám, mégis: ez az olcsó és vásári, egyszersmind valamiféle kései lovagi melankóliával
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kevert, éppen hangsúlyozott súlytalansága, rokokó könnyűsége révén a darab egé
szében példaszerűvé emelkedik. Központi helyzete megsejthető pendant-jából, a tü
körkép-páros duettjéből (F ragli amplessi, No. 29). Ott a végső megadás előtt Fiordiligi 
új erőre kapva támadásba lendül saját erénye védelmében: elhatározza, hogy egyen
ruha álöltözetébe rejtőzve követi a harctérre vőlegényét, annak oldalán remélve ol
talmat a kísértésektől. A COSI-irodalom több esetben is lélektani mozzanatként értel
mezi, hogy az egyenruha, mely illik alkatára, nem vőlegényéé, hanem éppen a vélt 
idegené, akinek szerelmi kitörései elől menekül. Kétségkívül igazolható is, hogy ope- 
ratörténetileg a két összeillő pár a két új pár, személyiségvonásaikban éppúgy, mint zenei 
karakterükben (Ferrando és Fiordiligi mint primo uomo -  prima donna, Guglielmo 
és Dorabella mint a két buffoközeli mezzo carattere). Ennek a felismerésnek azonban 
nincs túlságosan nagy szerepe a darab megértésében, hacsak úgy nem véljük, hogy a 
Cos! FAN TUTTE két elhibázott párválasztás története. A lényeges esemény az egyen
ruha felöltésekor történik, amely visszafordíthatatlan folyamatot indít el a lányban. 
Maga fogalmazza meg elborzadva, miután az erotikus nőiséget jelképező fejdíszét ka
tonasapkára cserélte: „oh, come ei mi transforma le sembianze el il viso! Come appena io me- 
desim  or m i ra w iso !” Hogy megváltozott külsőm és vonásaim! Alig ismerek magamra! 
Ezzel a döntő, mert belső lépés, az átváltozás aktusa meg is történt. A vőlegénnyel való 
vélt azonosulás igazi tartalma tehát már az új ostromló előtti kapituláció: a lány Fer
rando ruhája révén mágikus úton azonosul annak valódi tulajdonosával.

Ha valahol, ezen a ponton kétségtelenné válik, hogy Da Ponte és Mozart két ma
lomban őrölnek. A librettista egyértelműen komikus jelenetet szerkesztett itt. Nyil
vánvaló ez már önmagában abból, hogy a vallomást Fiordiligi a külsejét aligha von
zóbbá tevő férfiöltözékben teszi meg. De nyilvánvaló abból is, hogy a szerző nemes 
irodalmi toposzt parodizál: a kedvese után a harctérre igyekvő hősies lány figurá
ját, amelyet mindenki ismert Tasso A MEGSZABADÍTOTT jERUZSÁLEM-éből, netán az 
ORLANDO FURloSÓ-ból, ahol éppenséggel egy Fiordiligi nevű hölgy képviseli (min
denesetre hitelesebben, mint az operában, hiszen Ariostónál ténylegesen meghal ked
vese sírboltjában). Ugyanakkor persze nem független az operabuffa-hagyomány nél
külözhetetlen kellékétől, a travesztiától sem, ami magában a Cos! FAN TUTrÉ-ban is 
nem kevesebb, mint négyszer esik meg. Ami azonban Despina csodadoktorrá vagy 
jegyzővé öltözésekor a tisztán komikus elem, az itt a komikum mellé újfent a paródia 
jelentését is magára veszi, hiszen Fiordiligi, miközben átöltözött, nem vesz tudomást 
arról, hogy új ruhához új szerep is jár. Minden parodisztikus elemekkel kevert komi
kusjelenetre utal tehát a szövegkönyvben, Mozart mégis egész oeuvre-jének legkülö
nösebb, egyben legfelkavaróbb szerelmi duettjét komponálta meg e helyütt. Egyedül
álló formakonstrukcióban egyedülálló lélektani pontossággal követi a lány pálfordu- 
lásának apró stációit egészen Fiordiligi régi énjének elveszítéséig, vagyis újnak hitt 
szeretője előtti forró felkínálkozásáig. A másik páros duettjére mindezek fordítottja 
áll: heroizmus és perzselő őszinteség helyett a látszat és felszín melankóliája, rokokó 
bizsuk és efemerség, közvetlenség helyett az érzelmek hangsúlyozott stilizálása és inst- 
rumentalizálása, intenzíven megélt belső folyamatok és megrázó átváltozás helyett 
üres külső folyamat belső megfelelő nélkül. Csakhogy honnan nyerte létét az a minő
ség, amely a külső és belső, az őszinteség és színlelés közötti határt megvonja? Kinek 
a mértékével mér a mérce, amely az érzelmek hitelességét méri? A zenéével, amint 
arról később esik még szó, semmi esetre sem. És az opera szövegében sem igazolja 
semmi, hogy a Ferrando-Fiordiligi páros szerelme hitelesebb vagy morálisan maga
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sabb rendű lenne, mint a Guglielmo-Dorabella-duóé. Don Alfonso számára, akinek 
szemüvegén át látjuk a librettóban az eseményeket, mindkét lány viselkedése egy síkon 
mozog: a végeredményt tekintve nincs tehát különbség közöttük -  Don Alfonso pedig 
olyasvalaki, akit csakis a végeredmény érdekel.

Felcserélhetők tehát. Az// core v i dono duett ezt a felcserélhetőséget énekli ki, érzések 
és értékek cseréjét, a maga lovagi galantériába játszó vásári közönségességével expli
cite fogalmazva meg a csere és a mechanikus isméüés elvét, amelyeket végül is nem a 
szövegkönyv, hanem az azon messze túllépő, annak módszerét áttételesen mégis meg
őrző zene emel fő szervezőelvvé.

1

A Cosi FAN TUTTE műfaja: kísérlet. Mégpedig nem képletesen, hanem tényleges mű
fajtörténeti értelemben. Az utóbbi néhány évtized hosszas késlekedés után végre meg
érlelte azokat a kutatásokat, melyek felfedték a szöveg alapjaként mutatkozó mitikus 
toposzt: a hűségpróba toposzát és annak útját a Mozart-kortárs irodalomig. De az is 
tudható már, hogy lett légyen bármi is Da Ponte közvetlen forrása (bár ez vita tárgya, 
valószínűleg Tirso da Molina volt, akárcsak a Don GlOVANNl-é): a Cosi FAN TUTTE a 
hagyományos alapanyagnak és egy (majdnem) kortárs divatműfajnak konfrontáció
jából született. A szövegíró az antik eredetű toposzt a kísérleti-lélektani dráma előfu
tárának tekinthető Marivaux-darabok geometrikus-szimmetrikus rendjébe illesztette 
be (ezt a modellt alkalmazta a regény műfajára Goethe a W a h l v e r w a n d t s c h a f t e n - 
ben). Innen ered, hosszú életű (legalábbis Molnár Ferencig terjedő) francia hagyo
mány megalapozójaként, a színház a színházban  szerkezet, az tehát, hogy a darab az 
esetlegesség kiiktatásával, in  vitro vizsgál egy elvont tételt -  röviden, innen ered az 
egész darab tudományos formája és kísérleti jellege.

Kísérlet nincs csere nélkül. Sőt a kísérlet alapja, szemben a természet metamorfikus 
folyamataival, a csere: a természeti folyamatok felfüggesztése és belőlük a puszta fizikai 
törvények kivonatolása. És ami óhatatlanul ezzeljár: a visszafordíthatatlan folyamatok 
visszafordítása. Mi történik, ha a fizikai folyamat x tényezőjét y-ra cserélem? Ez a ha  
fontos tényező, mert jelzi, hogy a kísérlet olyan feltételeket teremtett, melyek köze
pette a folyamat csupán feltételesen -  visszafordíthatóan -  zajlik, ezért a kísérlet vég
eredménye is csupán a kísérlettel teremtett feltételek között érvényes. De akármi is 
ez az eredmény, a csere a folyamat egészét elidegeníti, és a művészi formában, ahol a 
kísérlet mint tudományos forma jelentkezik, e folyamatnak a hagyomány elidegení
tése felel meg. A hagyomány, hasonlóan a természeti folyamatokhoz, önkorrekciós 
rendszer, képes önmagából folyamatosan megújulni külső beavatkozás nélkül. Ezzel 
szemben a kísérlet a hagyományos folyamat protézise, vagyis m ár eleve külső korrek
cióként lép fel. Persze a kísérleti színmű magának a műalkotásnak is modellje: minden 
műalkotás kísérlet, csak éppen olyan kísérlet, melynek végrehajtója az eredmény gya
kori hasznosításáról lemond. A Cosi FAN TUTTE kísérlete a csere mindenhatóságát 
igazolja: azt, hogy az emberek és érzéseik felcserélhetők. A heroizmustól, amely min
dig az ember önmagához való végső ragaszkodásának heroizmusa, a szöveg jó előre 
elhatárolódik: az öreg filozófus sértésnek minősülő kételyére a hölgyek hűségével 
kapcsolatban Ferrando és Guglielmo először a hagyományos-hősi reflexszel, tudniillik 
párbaj követelésével válaszol. Don Alfonso, az uomo di pace rábeszélésére azonban en
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gednek a kísérlet csábításának, amely az első csábítás a darabban. Egyúttal felfedik 
kísérlet és csábítás mélységes közösségét: mindkettő erotikus, mert mindkettő feltéte
les és minősítetten közegben zajlik, és mert mindkettőt a csere elve mozgatja. A foga
dásban mint a kísérlet és a csábítás műformájában való megállapodás teszi ki az opera 
első három számát felölelő előjátékot; ennek során a hűség és a becsület idolumait: 
az erényeket, a virtust tehát pénzre váltják. Ezzel jön létre egyfelől az érzelmi tényezőt 
kikapcsoló semleges kísérleti játéktér, másfelől azonban az idolumoknak mint az ön
azonosítás eszközeinek eltávolíthatósága máris előrevetíti a kísérlet végeredményét. 
Aligha véletlen, hogy a par excellence csereeszköz az, ami csábítása révén újból és újból 
biztosítja a kísérletet zavaró tényezők kiiktatását, a mesterséges közeg folyamatosságát. 
Már magát a kísérletet a fogadásban szereplő pénzösszeggel szentesítik; a két hölgy 
elcsábításában fontos tényező, hogy áludvarlóik, mintegy egzotikumuk részeként, 
igen gazdagok, továbbá, hogy Despina mint kezded potenciális zavaró tényező szintén 
pénzzel nyerhető meg a kísérlet számára (sikerrel, hiszen ő mozdítja majd ki a félúton 
megrekedt kísérletet a holtpontról). Ez egyszer akár jelképes is lehet, hogy az opera 
a forradalom évében, sőt hónapjaiban született, az értékek cseréjén és cserélhetőségén 
nyugvó utópiszúkus (vagyis a létező hagyományok alól magát kivonó) társada- 
lommodell eszméjének első megvalósítási kísérlete közben tehát.

Ez az utópia úgy is leírható, mint a beavatás nélküli közösségi lét utópiája. A Cosi 
FAN TUTTE egyfajta profán beavatást, pontosabban egy, az ember beavathatatlanságá- 
ba való beavatást ábrázol. A fogadással mint kísérleü formával létrejött belső játéktér 
maga is a beavatás rituáléjával rokon. Ajelöltek, régi énjük levetkőzésének jelképe
ként, ruhát cserélnek (travesztia), hallgatást fogadnak, más, önuralmat kívánó próba
tételeket is végigjárnak (mindenekelőtt el kell viselniük tényleges választottjuk hűt
lenségét), és még az evés-ivás-dlalom nyomai is felfedezhetők. A folyamatot a háttérből 
irányító testület pedig, már ha annak tekintjük az öreg filozófus és Despina szövetsé
gét, éppen az érzések tagadását hirdeü, még ha nem is, mint A VARÁZSFUVOLÁ-ban, 
a szellemi, hanem az érzéki örömök, például az evés-ivás javára (habár Don Alfonso 
aszexualitása nem is áll olyan távol Sarastro és az általa irányított férfiközösség nőgyű
löletétől). Ha túl merésznek tűnik az összevetés, érdemes megfontolni: Don Alfonso 
-  szereptipológiailag is igazolható -  papi funkciója kétségkívül lelepleződik, amikor 
a bárha negatív előjelű beavatás végeztével a párokat ő maga adja össze a jegyző világi 
segédletével. (A Cephalus és Procris-mítoszt feldolgozó Ovidiusnál és a XV. század 
végi Niccolo da Correggiónál a kételyt még egy-egy istennő ülteti el Cephalusban, 
még ha korántsem elvont tantétel gyanánt, hanem nagyon is szenvedélyes bosszúból 
a férfi iránti szerelmük visszautasítása miatt. Ebben az értelemben nevezhető Don Al
fonso a szövegkönyv eredetét kutató Kurt Kramer nyomán mitológiai kontextusától 
megfosztott istenségnek.) Mindenesetre a zárószextett félreismerhetetlenül kiábrán
dult hangütése, amely mélységes rokonságban áll A VARÁZSFUVOLA zárókórusának a 
zenei szakmában makacsul ignorált nem csekélyebb kiábrándultságával, világosan be
szél a sikeres beavatással elkerülhetetlenül és visszavonhatatlanul együtt járó elidege
nedésről.

A beavatással nyert tudás a Cosi FAN TUTrÉ-ban így szól: az ember szubsztanciátlan. 
Érzései nem eredői az eseményeknek, csupán akcidenciák, s a gesztus, mellyel hoz
zárendeli magát valamely őt meghaladó szubsztanciához: utópisztikus. Mindenekfe- 
lett az ember romlandó anyagból készült. Ez az igazi, mert kísérlettel igazolható tör
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vénye az emberi létezésnek: „é legge di natura, non  prudenza sola”, amint a rá jellemző 
keresetlenséggel Despina megfogalmazza ezt a mélységesen XVIII. századi véleke
dést. S mert természeti törvény: nincs kivétel alóla (,,N atura  no potea fa re  l ’eccezzione”, 
hangzik a szentencia Don Alfonso filozófushoz illően akkurátus megfogalmazásában) 
-  a kivételes személyiség, a hős világa, aki éppen azért kivétel, mert aláveti magát a 
sors törvényszerű folyamatának, röviden: a tragédiaműfaj és az általa fémjelzett he- 
roizmus végérvényesen letűnőben van. A sors az, ami nem felcserélhető, a kísérlet 
pedig éppen a sors felfüggesztése, a vizsgálat alá vett folyamat leválasztása a sorsról. 
Ez a Despina és Don Alfonso által képviselt vulgármaterializmus mindenesetre ko
rántsem ellentétes a szöveg másik fő vonulatával, a szentimentalizmussal. Sőt kiegé
szítik egymást: ha az ember valóban gép, ä l ’homme machine, ez nem azt jelenti, hogy 
nincsenek érzései, hanem hogy ezeket az érzéseket nem tartja markában a heroikus 
én transzcendens tudata -  ehelyett az érzések megkezdik „természetes”, vagyis inkább 
gépszerűen kiszámítható működésüket. Más szóval: felszabadulva a morális értelme
zés kényszere alól felcserélhetőkké lesznek.

2

Mozart zenéje maga is kísérleti. Ez az alább pontosítandó kijelentés semmiképpen sem 
azokat a fenntartásokat rejti magában, amelyeket a darab másságának magyarázata
képp a szöveg alacsony irodalmi értékében és a zenei invenció ezzel kapcsolatos kiha
gyásaiban a XIX. század során kerestek (Wagner). Még kevésbé az érzések ambiva
lenciáját, valódiságuk és színleltségük megkülönböztetésének hiányát, amely viszont 
a XX. század felfedezése a Cos! FAN TUTTF.-ban (R. Strauß). Az, hogy ez a zene kísér
leti, nem valamiféle befejezetlenség antiklasszikus állapotára és nem is a zene ironikus 
lebegésére utal tehát, pontosabban az irónia alapvetően nem az érzések kettős termé
szetének érzékeltetésében van. Bár Da Ponte darabja nem kis részben éppen a szen- 
timentalizmus által felfedezett őszinteség élményével való szembesülés terméke 
(amely szembesülésnek eredménye az új tapasztalat elutasítása), a zenében a kérdés 
másképp jelentkezik, aligha függetlenül attól, hogy a megkomponált opera az érzé
seket illetően merőben más eredményre jut. Az, hogy egyes számokat Mozart a hely
zetkomikum figyelmen kívül hagyásával zenésít meg, a legkevésbé sem ironikus szán
dékról tanúskodik. Vagy -  mint Dorabella és Fiordiligi első áriáiban (Sm anie implaca- 
bili, No. 11, illetve Come scoglio, No. 14) -  akció és reakció összemérhetetlenségére, 
vagyis a hölgyeknek a kedvesük távozására adott válaszának túlméretezettségére bízza 
a komikus-parodiszdkus helyzet felismerését, miközben maguk a zenék, kontextusuk
ból kiemelve, semmiféle komikus vagy parodisztikus hatással nem élnek, és egy másik, 
szövegükkel arányos kontextusban egyetlen hang megváltoztatása nélkül normális se- 
то-áriákként működhetnének (ugyanez a helyzet a két tiszt első finálébeli színlelt éb- 
redési jelenetével). Vagy pedig -  ez a már említett nagy duett (No. 29) vagy az első 
Ferrando-ária (U n a u ra  amorosa, No. 17) esete -  a zene az eredeti kontextust már eleve 
érvényteleníti.

Parodisztikus és komikus helyek akadnak ugyan a partitúrában, de kisebbségben 
vannak, és nem is túlságosan meghatározók. Zeneileg is parodisztikus-komikus pél
dául a két lány első duettjének (Ah guarda sorella, No. 4) az Ámoré szóra énekelt 
passzázsa -  persze, hiszen nem a szerelemről, hanem a szerelem istenéről, egy kiüre
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sedett mitológiai figuráról van szó, idolumról tehát, szebben fogalmazva eszményről, 
melyet a hölgyek saját érzéseikkel azonosítanak, és amelynek épp itt, a duett Allegro- 
szakaszában örök hűséget fogadnak, éppúgy hívén benne, mint, a rá következő reci- 
tativo tanúsága szerint, a tenyérjóslásban. Vagy az első finálé azon szegmense, melyben 
a két idegen Despina közbenjárásával bocsánatért könyörög a magánlaksértés miatt. 
A jelenet tárgya ezúttal nem a szerelem eszménye és a szerelem megkülönböztetésé
nek hiányából adódó reflektálatlan önáltatás, hanem a tényleges szerelem tudatos 
megjátszása, a zenei eszköz mégis megkülönböztethetetlen az előző, ellentétes esettől: 
az érzelmileg túlméretezett reakció az első esetben a kontextus nélküli virtuozitásban 
és ornamentikában (egy heroikus concertante-ária paródiájaként ä la Constanze), a 
másodikban pedig a seufzerek szájbarágós használatában, a fel- és lelépő szűkített 
szeptimekben és a nápolyi szextben érhető tetten -  mindkét hely az opera seria régóta 
közhellyé vált fordulatait parodizálja. Tisztán komikus például a második felvonásbeli 
kvartett (La manó a me date, No. 22) zenéjének ama része, ahol Don Alfonso tananyagát 
az udvarlás módjáról a két tiszt hangról hangra gépiesen leutánozza, valamint az a 
néhány hely a recitativókban, ahol Ferrando és Guglielmo bábszerű merevséggel 
egyetlen akkordikus hangzástestet alkotva mintegy egyeüen személyként válaszol vá
lasztott vezetőjüknek. A komikum kifinomult változata a tisztek megérkezési jelene
tének „gyanúsan” ártatlan tere- és szextmenetei a második fináléban, amely egyébként 
az első tercett Don Alfonsót szelíden gúnyoló búcsúmozdulatát idézi. E két utóbbi hely 
voltaképp már átlép a komikus szférából a különleges effektusok körébe. Két hang
szerelési fogásról van szó, melyek az irónia finom hangját egy évszázados hagyomány 
megbontásával pendítik meg. A trombita-timpani páros egyeüen hangzástömbként 
való kezelése a középkori céhvilág maradványa volt, a hangszeregyüttes forte-regisz
terként szabadtéri ünnepi rendezvények reprezentációjához tartozott. Barokk és 
klasszikus ensemble-művekbe beemelődve ugyanezt a kopulaszerű szerepet idézi. 
Mármost az említett kvartettből (No. 22) hiányzik a dob, miközben a két trombita nem 
vesz tudomást távollétéről. Az eredmény: a hangzás különös lebegéseként érzékelhető 
fénytörése. A zárószextettben ott a trombita is, dob is: a trouvaille itt abban van, hogy 
indításkor a hangzástömb bár egyszerre, ám halkan lép be (ez a kvartettbeli trombitára 
is áll). Maga az ünnepiség kap ezzel sejtelmes, sokatmondó hangsúlyt, amelynek üze
nete még megfejtésre vár.

3

Bármennyire különlegesek is a felsorolt effektusok, és bármennyire jelen van is a me
chanikus ismétlődés mozzanata a komikus jelenetekben -  a csere és a mechanikus is
métlés zenei megfelelői, a Mozart-opera tényleges kísérleü szférája nem a darab ko
mikus rétegéhez, nem színpadi helyzetek megítéléséhez és nem is az érzések Janus- 
arcúságához kapcsolható, hanem mindenekelőtt a szövegkönyv textuális eljárásaival 
függ össze. A szöveg kísérleti műfaja ugyanis mottók, emblémák, idézetek, önidézetek, 
pszeudoidézetek és Spruchok tropikus és kontrafakturális eljárásokkal feldolgozott, 
máshol nem tapasztalt gazdagságú, rikítóan színes felvonulásában is tetten érhető. Va
lamennyiükben közös, hogy a klasszikus műveltséget annak leglényegesebb pontjá
nál: a retorikánál fogva árusítják ki, a beszélt és az írásos nyelv ama típusánál fogva 
tehát, amelyben a megnyilatkozás előre adott és állandó nyelvi és ezzel gondolati sé
mák révén zajlik.
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Mozart persze korántsem egységesen kezeli az elősorolt helyeket. Arra például, 
amikor Ferrando gúnyosan idézi Guglielmo korábbi hűségmagasztaló szavait (a No. 
29 utáni recitativóban), nem kíván reagálni, a két hely zeneileg észrevétlenül belesi
mul a secco recitativo folyamatába. Don Alfonso Dante-idézete (N el maré solca, Scena 
7) azonban, bár a Cosi-irodalom erre nem tér ki, a zenének is különleges rétegéhez 
tartozik, amennyiben valószínűleg nagyon kifinomult seria-paródia -  határeset a két 
kezdetben felvázolt fenti típus között, alig dönthető el tehát, vajon csakis kontextuális 
paródia-e, vagyis hogy változtatás nélkül beemelhető lenne-e például az IDOMENEO 
drámai accompagnatói közé (melyeknek hangját majdnem  összetéveszthetően imitál
ja), vagy pedig helyzetkomikuma valamely zenei eszközben is tetten érhető. A másik 
vendégszöveg Metastasio librettójából, a DEMETRIÓ-ból került a filozófus szerepébe 
(E  la fed e  déllé fem m ine, No. 2), egyetlen szó cseréjével. Itt a különlegesség magában a 
ritka E-dúr hangnemben van, amelynek hagyományosan transzcendentális affektus- 
tartalma ezúttal a főnixmadárra mint a női hűség allegóriájára utal: egy nem létezőére 
tehát. Ez egyszer tehát maga a hangnem jelzi az ironikus zenei kontextust. Don Al
fonso szövegében van még két másik betét is, az első (finem  lauda) közmondás, hogy 
is másképp, mint latinul, s körülbelül annyi, mint „nyugtával dicsérd a napot”. Bár a 
szövegrészletet Alfonso/é/re énekli az első felvonás kvintettjében (Sento D ió, No. 6), ez 
aligha indokolja ennyire hangsúlyos zenei elszigetelését (Mozartnak nem szokása tex- 
turálisan elkülöníteni a da se énekelt részleteket). A másik Spruch  (a No. 30 előtt) túl
ságosan fontos ahhoz, hogy már itt megemlítsük; később külön foglalkozunk vele. 
Embléma, mottó, idézet persze többször is átfedésben vannak, hiszen például a köz
mondás óhatatlanul idézetkontextust teremt magának, tulajdonképp idézet maga is, 
csak éppen a forrás anonim. Másfelől a zene ezúttal maga is tesz egy lépést afelé, hogy 
mottóvá szélesítse: a No. 13 szextettben Don Alfonso megismétli (sőt deklamációban 
is követi) a közmondás kvintettbeli emblematikus harmóniasorát.

Idézet és mottó egyidejűleg a darab címe is: a FiGARO-librettóban közismerten Don 
Basilio ékelődik így Susanna leleplezésén az első felvonás tercettjében: „Cosi fa n  tutte 
le belle." „Papíron” a paródia klasszikus eljárása ez, régi szöveg beemelése új kontex
tusba, itt történetesen egyazon szerzőtől. De éppen mert nem történik átértelmezés 
és nincs új kontextus, lesz a paródia eljárása itt gépies ismétléssé és cserévé. A csere 
elve tehát mint betétszöveg már a címben harsányan hirdeti az egész textus mon
tázsszerűségében megnyilvánuló kísérleti műfaját. Mozart ezúttal pontosan követi a 
szövegíró intencióját: egyrészt a FlGARÓ-beli szövegidézet eredeti zenéjét embléma
ként beleszövi a nyitányba, másrészt a persze ismét Don Alfonso szerepében álló szö
vegmottó zenéjét (No. 30) megelőlegezi ugyanott. Ezen a ponton egyelőre enigma
ként hat, mottóvá csak a kontrafaktúra eljárásával, vagyis megszövegezésekor válik. 
Csakhogy éppen a mottó új, szöveges alakja bizonyul üres ismétlésnek, hiszen a maga 
enigmatikájában rejtett értelmet ígérő jelentőségteljes akkordsorra azt a szöveget 
éneklik, amely már a darab elkezdése előtt explicite közhelynek bizonyult: tanulság
ként találkozunk ismét azzal a bölcsességgel, amely jó előre, már a címben, önnön 
ürességét rikító vásári gesztussal hirdette. A z  enigma pusztán önmagaként való lelep
lezése feltárja a beavatás tanulságba csomagolt tanulságnélküliségét: a beavatással járó 
változás, az emelkedés és haladás, az emberi lét minden vertikális meghatározottsága 
illúzió a horizontális és mellérendelő kapcsolatok könyörtelen hálózatának közepette.

A szövegi közhelyet Mozart zenei közhelyként fogalmazza meg: zárlati akkordsor
ként, abból is az egész klasszikus zenei nyelv leggyakrabban alkalmazott fordulataként.
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Hogyan válik belőle közhely? Éppen lehetséges kontextusaiból való kiemelésével, 
azáltal tehát, hogy a zárlati fordulat nem zárlati helyzetben szólal meg, és ezáltal ki
vonja magát a nyitány formaszerkezete alól. Csak zárlat, semmi más -  akárcsak a hoz
zárendelt szövegmottó, az akkordsor is az önmagával való azonosságát, vagyis üressé
gét hirdeti. Nincs alárendelve a szerkezetnek, melyben megszólal, ezért -  kísérleti ala
pon -  felfüggeszti az egyébként érvényben lévő szonátaformát és az általa keltett el
várásokat. Ezzel a forma klasszikus hierarchiája inog meg: immár nem az egész értel
mezi a részt, ellenkezőleg, az elszigetelt rész az, ami a forma egészét kimerevíti és iro
nizálja, s közhellyé éppen elszigeteltsége teszi, az tehát, hogy bárhová helyezhető. A 
komponista a klasszikus zenei nyelvet jellemző dialektikus egyensúly feladásának le
hetőségével játszik korántsem veszélytelen játékot: a koherenciának a mechanikus is
métlésekkel csak még inkább szembeszökő hiánya kritikus értékhez közelít, és zz Al
legro hirtelen, mégsem az igazi meglepetés erejével belecsúszik a végén újból felhangzó 
enigmába, melynek /гг/ytelenségét az átsuhanó kóda csak ímmel-ámmal korrigálja, 
csak kevéssé meggyőzően csatolja vissza a formaegészbe. Az enigma utolsó -  ekkor 
már szöveges -  felhangzása a második finálé előtt pedig olyan keretbe foglalja a művet, 
amely zeneidegen: racionális-mechanikus elemet visz a zenei közegbe. A kerettel az 
opera egyszersmind összemérhetővé, önmagát tudatosan vállaló és önnön kontextu
sából magát kiemelő, ezért önmagába záródó esztétikai objektummá, más szóval: ki- 
cserélhetővé válik.

Mozart az akkordsor mottóként való elszigetelésével, sőt az egész nyitánnyal két
ségkívül rájátszik a komponálás évszázados (stílusoknál sokkal lassabb ütemben vál
tozó) tudományának példátlan századvégi hanyatlására és megmerevedésére, a dilet
tantizmus megjelenésére. Stefan Kunzéval ellentétben mégsem merném állítani, hogy 
-  cost fan  tutti -  felkiáltással -  a rossz komponista paródiája belül esne a nyitány lehet
séges értelmezéseinek körén. Még akkor sem, ha nem egy dokumentum akad, mely 
tanúsítja, hogy a zenei és nem zenei paródia Mozart privát személye számára is fon
tosabb volt műfaji konvencióknál (mint amilyen az opera buffa sma-paródiáinak szin
te kötelező hagyománya). Meg is van e hajlamnak a nyoma olyan pontokon, mint pél
dául a D e r  Sc h a u s p ie l d ir e k t o r  nyitánya, sőt időnként egy-egy barokk stílusú Mo- 
zart-töredékkel kapcsolatban is felmerül a komikus célzatú paródia gyanúja a zene- 
tudományi irodalomban. Ám egy olyan operában, amelynek zenéjében paródia és ko
mikum a híresztelés ellenére is csak másodlagos szerepet kap, a nyitányt mint zenei 
összegzést pusztán paródiaként olvasni: zenén kívüli szempont belevetítése volna. A 
mottóformula kiüresítésében sokkal inkább a COSI FAN TUTI'F. egy összehasonlítha
tatlanul mélyebb problémarétege nyilvánul meg, amelyben magának a klasszikus ze
nei nyelv megújíthatóságának keresése zajlik, kísérlet, ha tetszik, melynek eredménye 
a darabra nézve nem, szerzőjére nézve annál inkább végzetes, azaz visszafordíthatat
lan következménnyel jár.

A kiüresítés, a csere a mottón túlmenően is fontos szervezőeleme a nyitánynak. Mo
zart zzAllegróbzn három egyenrangú elemmel dolgozik, melyek azonban semmiféle 
kapcsolatba nem hozhatók a szonátaforma tematikus-drámai elemeivel (sőt témáknak 
is aligha nevezhetők), mindenekelőtt azért, mert egymással felcserélhetők és fel is cse
rélődnek. Ezzel olyan mellérendelő szerkezet szüleük, amely formálisan megfeleltet
hető a szonátaformának, de eközben meg is kérdőjelezi annak érvényességét. Elemei
vel mint összerakós játékkal játszik a komponista (aki tudvalévőén eredetileg csupán
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már adott elemek összeillesztője). Tudni lehet, hogy Mozartot éppen kései bécsi évei
ben erősen foglalkoztatta az adott elemek cseréjén és kombinációján nyugvó, a század 
végén szerfelett népszerű társas szórakozás: a zenei kockajáték, amely másfelől, mint
egy a komponálás tudományának szatírjátékaként immár csak komponálás, semmi 
más. Mozartnak legalábbis két anonim publikációt tulajdonítanak; vázlatai között pe
dig, mintegy két évvel a Cosi FAN TUTTE komponálása előtt, feljegyzéseket találtak 
egy további kockajátékhoz. A nyitányban a drámai funkció nélküli elemek gépies is
métlődése és cseréje nem a túlszervezettség paródiája, hanem éppen a szétesettség, a 
forma kontrollja alól felszabadított folyamat kísérleti előrevetítése, mely éppúgy a vé
letlennek engedi át a zenei folyamat irányítását, mint a kockajáték ténylegesen is: foly
tonos ismétlésre azok az elemek szorulnak, amelyek a forma által rájuk ruházott belső 
összefüggésüket már elveszítették. Az ismétlés gépiessége a részek közötti vákuumot 
igyekszik elfedni, de valójában éppen így fedi fel -  a koherencia, melytől a zenei fo
lyamat többnek mutatkozik részei összegénél, a hagyomány ereje híján csupán szimu
lálható. Helyüktől megfosztva a részek alárendeltsége szűnt meg, az alárendeltség 
ama többletnek, amely a részek között sejlett fel megfoghatatlanul. A mechanikus 
mozgás explicit folyamatossága az egymástól már elszigetelt részek pszeudofolyama- 
tossága, egymástól végérvényesen izolált és atomizált töredékeké, melyek önmaguk 
tehetetlenségi erejénél fogva perpetuum mobilét gerjesztenek ä la musique machine, 
anonim és automatizált folyamatot, melynek során a mű mint műszer, gépezet, a zenei 
tér tagolatlansága pedig mint a rá következő kísérleti cselekvény megelőlegezése lep- 
leződik le. Nemcsak a mottó, hanem a csere és a gépies ismétlés eljárásán alapuló egész 
nyitányszerkezet is elidegenedett tehát: műobjektummá teszi a zenét, amelynek el- 
idegenedettségéhez éppen úgy hozzátartozik átesztétizáltsága is, az tehát, hogy a for
ma drámaiságának és a hagyomány közegellenállásának felszámolásával nincs már el
lenanyag, ami megkötné. Ez újfent abba a mélyrétegbe tartozik, ahol Mozart magával 
a zenei hagyománnyal, a zenei folyamat évszázadokig affirmativ alapvonásával került 
visszafordíthatatlan, egyszersmind feloldhatatlan összeütközésbe.

4

A gépies ismétlésnek a nyitányban bevezetett elve továbbrezeg az operában, és csúcs
pontra ér a második fináléban. Mindenekelőtt abban a számban, amely első pillantásra 
a nyitányhoz képest éppen a legtávolabbi pontnak tűnik az opera érzelmi és hangnemi 
skáláján: a nevezetes kánonban (E nel tuo, nel mio bicchiero). Ez az az együttes, amelyben 
az új párok a felejtés jegyében fogadnak hűséget egymásnak: a felejtés italának miti- 
kus-mesei toposza ezúttal látszólag paródiamentesen jelenik meg esküvői poharuk 
ürítésekor, amellyel eltörlik egész addigi múltjuk emlékét („non resti p iu  memoria del 
passato ai nostri cor"), a világ semmisségére utaló gesztussal, amelyből a XIX. századi 
operai bordal műfaja majd kibomlik. A hűség a lehető legkézenfekvőbb formában, a 
kánonéban jelentkezik, a követés zenei képében tehát. Ezzel az a különös helyzet áll 
elő, hogy a felejtés éppen emlékezés, egyazon dallamsor makacs, zsongító isméüődése 
révén valósul meg zeneileg: a kánon három szólama (Guglielmo kívülálló marad) egy 
önmaga körül forgó s így végeredményben mozdulatían hangzó teret hoz létre, álló
képet, melynek centrifugális hatása csakugyan belefeledkezésre hív fel, ám amelynek
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elveszejtő vonzását éppen a kánondallam önmagára való szakadadan emlékezése ge
nerálja. A kánon valójában eszményített változata a nyitányban exponált perpetuum 
mobilének, az önmagát gerjesztő, automatikus zenei folyamat látomásának. A nyitány 
és a kánon mechanikus megszakítatlansága nem arról a követésről beszél, ami a ha
gyomány dialektikus mozgása, hagyományon értve azt az állapotot, mely felejtést és 
emlékezést még egyazon tapasztalatban foglal egybe, hanem a hagyomány töredezett
ségéről. A változatlan ismétlés a formális hűség álarcában már a nyitány során is sokkal 
inkább a hűüenséget fedte fel és leplezte, hűtlenséget ahhoz a metamorfikus folya
mathoz, melyben kétszer semmi sem mondható ki egyformán, hiszen ez a metamor
fózis éppen az emlékezés és felejtés metamorfózisa. Hasonlóképpen a kánon résztve
vői számára is kettéhasadt a két tapasztalat: az emlékezést megtagadva nekik is a ma
radéktalan feledés és a semmiből való újrakezdés illúziójába kell ringatniuk magukat 
ahhoz, hogy összetartozásukat elhiggyék egymásnak és önmaguknak. Mélységes ro
konságban áll tehát az üres formaséma kitöltése és a forma nélküli puszta eljárás, a 
nyitány és a kánon: bár elsőjük látszólag szakadadan extenzív mozgásban van, mási
kuk látszólag önmagát belülről gerjesztő intenzív állókép, a kánon ugyanabban a kí
sérleti közegben mozog, mint a nyitány. A hagyomány helyébe mindkettőben egy 
olyan kísérled-utópiszükus állapot kerül, melyben azt, ami megszólal, nem nyeli el a 
múlt süllyesztője, ezért a jelen sem tud a helyére lépni. Ami szól, az diszkrét és felté
teles, mert nem képes a korábban elhangzotthoz kapcsolódni. Ennek a kísérletnek 
ára azonban, hogy az emlékezés eltörlése permanens emlékezésként valósul meg, foly
tonos külső vagy belső mozgásként ugyan, ám olyan mozgásként, mely nem halad, 
hanem gramofontű gyanánt minduntalan elakad. Itt már egyenesen a hangrögzítés 
problémájával kerülünk szembe, ami pontosan abban áll, hogy a változadan ismétlés 
lehetőségével megszakította a hagyomány folyamatát és vele a felejtés -  emlékezés egy
ségét. Hiszen a zenei folyamat mechanizálása voltaképp a folyamatosságot biztosító 
hagyomány mechanizálása emlékezés és felejtés mesterséges szétválasztása révén. Ha 
pedig ezután is kétséges volna, hogy a kánon másik szférában hangzik fel, az unikális 
hangnem még nyilvánvalóbban beszél erről: az Asz-dúr hagyományosan az álom vagy 
valamely érzéki-tudatalatti réteg szintjét jelöli ki.

5

A kánont követően nem kevésbé unikális Asz-E hangnemváltás, pontosabban mo
duláció nélküli hangnemcsere: ugrás a tudatalattiból a tudatfeletd szférába tehát, s az 
abrupt váltás sokkja egyetlen mozdulattal helyrezökkend a kánon állóképét. Sokat- 
mondóan az irrealitás E-dúrjában kezdődik hát a kettős esküvő tisztán komikusnak 
induló buffajelenete. Don Alfonso bekonferálja a jegyzői álöltözetben színre lépő Des- 
pinát, s a jelenet csúcspontján a felek alá is írják a házassági szerződést. A döntő pil
lanatban beállítanak az ereded szeretők azt a zenét énekelve, amelynek „semleges” 
tere- és szextmenetei a Cos! FAN TUTTE komikus zenei affektusainak egy nagyon szub
limált rétegéhez tartoznak (ugyanoda, ahová az előjátékbeli tercett végének hasonló 
menetei az ott Don Alfonsón gúnyolódó két férfi szólamában). Kisvártatva felfedezik 
a sikertelenül elrejtőzni igyekvő álruhás jegyzőt, majd a már aláírt szerződést magát: 
a gazdája öltözékében asztal alatt megtalált Leporello helyzetébe került Despinából 
egyszerre ügyefogyott, sőt szánalmas figura válik; joggal sorolja magát azok közé a
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zárószextett előtti utolsó szakaszban, akiknek ezen a bolond napon nincs okuk a ne
vetésre, mert rászedték őket. Despina leleplezése és váratlanul megismert új vonása: 
szomorúsága adja meg a jelet a beavatás utolsó szakaszának elkezdődéséhez, férfiak 
és nők további lelepleződéseihez. A hamis jegyző okozta még teljesebb zavarodottságot 
Don Alfonso ígéri eloszlatni azzal, amitől a két lány balsejtelme csak tovább fokozódik: 
a régi szeretőket abba a szobába tereli be, ahol a lányok tudomása szerint a frissen 
férjükké avatott férfiak tartózkodnak.

Ami ezen a ponton a zenében történik, annak a szövegkönyvben semmi nyoma 
nincs. Miután felismerhetővé tették magukat, Ferrando és Guglielmo a szövegkönyv 
instrukciója szerint „paróka, köpeny és szakáll nélkül, de álruhában lépnek be a szobába, és 
komikusán utánozzák önm agukat és Despinát korábbi szerepükben” („Ferrando e Guglielmo es- 
cono dalia camera, senza capelli, senza mantelli e senza mustacchi, m a coll’ abito fin to  e burlano  
in  modo ridicolo le am anti e D espina”). Da Ponte ismét egyszer komikus jelenetet kezde
ményez tehát, s ennek során a két férfi külön-külön, majd együtt két-két sornyi szö
veget kap. Csakhogy a három új szöveghez filmszerű kivágatok gyanánt három, ko
rábban egyszer már elhangzott zene társul: idézetek az opera korábbi számaiból, sor
rendben Ferrando, Guglielmo és Despina szerepéből. Elsőjüknek ugyan nem isme
retes az előzménye, akár pszeudoidézetnek is vélhetnénk tehát (a darabban, később 
kiderül, erre is akad példa), ám szakmai konszenzus van a tekintetben, hogy Ferrando 
itt egy időközben alighanem törölt accompagnatójából idéz. (A partitúra posztumusz 
sorsának zaklatottságát ismerve az sem lenne túlságosan meglepő, ha kiderülne, hogy 
elveszett számról van szó.) A második idézetben Guglielmo az II core v i dono duettet 
indítja újra, miközben Dorabellával visszacserélik szerelmi ajándékaikat: a szívet és a 
képmást. A harmadik kivágat pedig Despina első szerepét, a csodadoktorét idézi fel 
Despina részvétele nélkül.

Filmszerű a három idézet, mivel a szó szerintiség rudimentáris eszközével jelenítik 
meg a visszafordíthatóság kísérleti elvét: itt, a beavatás csúcspontján mintha visszafelé 
kezdenének pörögni a filmkockák -  a két szerető visszatér, majd uúszaöltözik, a termet 
uisszűrendezik esküvő előtti állapotába, a szerelmi ajándékok uúszakerülnek eredeti 
tulajdonosaikhoz. A beavatással várható újjászületés és integráció helyett regresszió 
és dezintegráció tehát, a negatív beavatás form álisan  mindent és mindenkit eredeti ál
lapotában és pusztán önmagával azonosként hagy jóvá. A snittszerűen egymás mellé 
sorolt idézetek diszkrét és merev összefüggéstelenségében a nyitánybeli töredezettség 
rezgései vibrálnak tovább, csak most nem mikro-, hanem makroamplitúdóval: a gra
mofontű ezúttal az egész opera szintjén akadt meg. A nyitány mechanizálása azáltal 
ment végbe, hogy a zene változott, miközben a kontextus maradt. A három idézetben 
a zene az, ami változatlan, miközben a kontextus visszafordíthatatlanul megváltozott: 
az ismétlés szó szerintisége éppen arról beszél, hogy azzal, amit megismétel, már vég
érvényesen elveszítette kapcsolatát -  amikor a kontextus elveszett, nem marad más 
hátra, mint a szó szerinti ismétlés. A három felvillanó idézet összefüggéstelensége, a 
formai alárendeltség hiánya az a mechanikus (zenén kívüli) elem, amely a kontextust 
elszívja az idézetek közül, hogy a közéjük ékelődött vákuum révén éppen az első meg
szólalásuktól felvett távolságuk áthidalhataüanságáról beszélhessenek. A szó szerinti 
idézet, vagyis zene és kontextus elszakítása mindezen felül a zene évszázados retorikus 
szimbolizmusának végéről is vall, egy újabb alárendeltségi viszony bárha kísérleti jel
legű felszámolásáról, mely viszonyban a hangzó zene mindvégig önnön kontextusá
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nak kifejtése, magyarázata maradt. A retorikához hasonlóan mindig adaptáció volt 
tehát: egy változatlan (retorikai terminussal élve: a toposz) alkalmazása a változóra, 
vagyis az aktuális helyzetre. Ebben az értelemben a zene mindig is idézet volt, magának 
a változatlannak mindig változó alakban való megidézése, annak szimbóluma, helyet
tesítője. A hagyománynak ez a folytonos megújulásra épülő állandósága válik lehetet
lenné a szó szerinti ismétlés elvének bevezetésével. A visszafordíthatóság elve a zene 
évszázados affirmativ vonását kezdi ki: ez a zene már nem ért egyet önmagával, éppen 
a kétszeres megerősítés révén adva hírt önmaga megtagadásáról. Új, különleges re
torikus figura, in  modo ridicolo, amelynek újszerűsége azonban éppen abban van, hogy 
már kivonja magát a retorika szabályai alól.

6

A három idézet nevezhető első megszólalásuk visszhangjának is. Szó szerint: re-signa- 
tio, első, travesztált mivoltukban is valóságos megszólalásuk felidézése. Emlék, mely
nek fájdalmassága a felidézés pontossága és a kontextus elvesztése közötti vákuum. 
Ami marad: a visszhang mint hangzó tükörkép. A Cosi FAN TUTTE és az egész kései 
Mozart melankolikus eufóniája ennek a tükörképnek simasága. Újfent arról a szubsz- 
tanciátlanságról beszél, mint amiről a darab zenéjének egésze is: a felszín -  minden, 
a felszín és a mélység közötd megkülönböztetés-távolságtartás lehetősége megszűnt. 
És mert az eltűnés kimondhatatlan -  mondani valamit arról lehet, ami önmaga körül 
távolságot őriz -, ez a zene visszafordul önmagába, és csak zene kíván maradni. Azzal, 
hogy a csak zene szférájába visszahúzódva szintézisteremtő erejéről, világszerűségéről 
lemond, immár tudomást szerez arról, hogy ő zene. Visszahúzódása önmagába nem 
más, mint a világról való leválása, önmagának mint zárt és autonóm közegnek tudo
másulvétele, a másik oldalaként annak a határoltságnak, amelyet a zene horizontiku- 
mában a keretmottó vont meg. Önként, rezignáltan korlátozza érvényességét, más 
szóval immár pusztán az esztétika tárgyaként jelenik meg. Mert ez a szépség: hiány -  
beletörődés a szintézis lehetetlenségébe, és vele az esztétikai végállapot elfogadása. Va
laminek a helyén áll még, de mégsem egy távollévőt szimbolizálva és helyettesítve, 
hanem csakis önmaga képviseletében. Nincs már távollévő, mert illúziónak bizonyult 
a megjelenítés mágiája, az igazsághoz való hozzáférés művelete. Nincs már művészet, 
csak hűlt helye: a szépség. Lelepleződött az ember szomorú titoktalanságának titka, 
és a Mozart-zene rezignált eufóniája, melankolikus szépsége a távollévő és jelenlévő 
megkülönböztetheteüenségéből, a közegtelenségből születő egynemű és ellenállás
mentes világot fedi fel, ugyanazt tehát, m in t a zene mechanizálása. Mechanika és melan
kólia a darab két látszólagos ellentétes pólusán is valójában ugyanarról a törésről beszél, 
mindkettő a távollévőről leszakadt jelenlét léthiányos, tükörszerűen sima nyelvén.

És mindkettővel a Kimondhatatlan jelenik meg a világ kimondhatóságában hívő 
felvilágosult humanista racionalizmus horizontján. Csak éppen ellentétesen a német 
kora romantikusok által kultivált másik Kimondhatatlannal, amivé a fenséges fogalma 
értelmeződött át а XIX. század elejére. A fenséges: az új kontextussal, a radikálisan 
Mással való szembesülés élménye. Itt, az új kontextus nélküli ismétlések és idézetek 
világában viszont az Ugyanaz réme fenyeget. A beavatás üzenete így szólt: az én -  más. 
Megfoghatatlan és idegen, de integrálható, vagyis kimondható. A beavathatatlanság-
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ba való beavatás mottója viszont egy meghaladhatatlan azonosság: én = én. Semmi 
másra nem hivatkozó, önmagát semmi másból nem magyarázó, magába záródó enig- 
matikus képlet. Maradéktalan azonosságot jelöl, amely éppen önmagát teszi integrál
hatatlanná a maga számára. A beavatásban az ember egy fölötte álló mértékhez, itt 
viszont csakis önmagához méretik. Ellenanyag híján képtelen túllépni önmagán; ki
lépvén a Más kontextusából, önmagát sem képes értelmezni többé. Az Ugyanaz: nem 
az elidegenedés kezdete, hanem az eredendő elidegenedettség leleplezése, nem a dol
gok távolsága, hanem éppen távolságuk (és vele szubsztanciájuk) eltűnése. A Más ép
pen idegensége révén artikulálható volt, az Ugyanazban rejlő maradéktalan azonos
ság viszont a Kimondhatatlan nyelvén beszél.

Az új beavatás arra tanít, hogy egyéniesülésével a személy nem a felszabadulás, a 
megtisztulás és az emelkedés irányába, hanem az ember eredendő kimondhatatlan- 
ságának felismerése felé halad: ha van beavatott ember, akkor szembesülnie kell azzal, 
hogy tapasztalatai nem átadhatók, miközben beavatottsága az irónia játékszabályainak 
értelmében egyre magasabb rendű feladatokat ró rá. Ez Mozart következő operájá
nak, a LA CLEMENZA Dl TlTÓ-nak a problémája: Titusnak mint a felvilágosult uralko
dótípus képviselőjének -  a zenének a Cosi FAN TUTTÉ-tól nem éppen idegen fénytö
réseiben is tetten érhető -  tragédiája, hogy miközben őt magát senki sem érti, neki 
mindenkit meg kell értenie. Mindebben az őszinteség, a szentimentális kor merőben 
új élménye csapódik le, s ezen a ponton egyben a Cosi FAN TUTTE szövege és zenéje 
közötti törés újabb aspektusa sejlik fel. Da Ponte darabjának tanulsága lényegében az 
új tapasztalat elvetése: a közvetlenség, a „Liebe um Liebe” (Jean Paul) a második felvonás 
tanúsága szerint csak érzelmi imbrogliót hoz mindkét félre. Ehelyett a zárószextettben 
a szereplők megfogadják integritásuk, a bella calma megőrzését, a szélsőséges lelkiál
lapotoktól való óvakodást, igaz, a további kísérletek mellőzését is. Don Alfonsónak a 
felvilágosodás korai szakaszát visszaidéző, a szentimentális századvégen merőben el
avultnak számító materializmusa egyetlen pillanatra sem teszi kétségessé, ki a fogadás 
nyertese.

A Mozart-zene másképp lép túl az őszinteség tapasztalatán. A calma ittmalinconiá\á, 
a klasszikus hagyomány által magára hagyott egyedben felsejlő kimondhatadanság 
áttetsző, tiszta szomorúságává színeződik. Nem működik már az önmeghatározásnak 
a távolság elvén nyugvó retorikus módszere, viszont az önmagunktól felvett távolság 
híján az őszinteség esélye is elszáll, akárcsak a főnixmadár vagy a Don Alfonso idéz
te közmondás másik szárnyasa, melynek túl korán örültek. Ahol nincs szubsztancia 
(vagyis személyfölötd), ott őszinteség sincs, az őszinteség éppen az önmagunktól fel
vett távolság révén volna lehetséges, miközben most, az ancien régime összeomlásának 
idején pontosan a távolság, a művészi kifejezést mindeddig ardkuláló közvetítő közeg 
megy veszendőbe -  a zenei mozgás mechanizálása legvégső fokon az épp ezen a hely
zeten való túllépés képtelenségéből fakadó vergődés. A tág értelemben vett retorikus 
hagyomány toposzaiban sűrűsödött össze a tudás, hogy az ember nem önmagát és 
önmagából artikulálja, hanem egy feljebbvaló, személytelen hatalmat közvetít, azzal 
mérve össze magát. A csakis latinul kimondható szellemi tartalmak: az univerzáliák 
alkották azt a transzcendens alapot, amelyből a forradalomig Európa tágassága, nem
zetfeletti levegője áradt. Ezzel szemben a nemzeti nyelv diadala egyben az őszinteség 
s vele a kivetitheteden, artikulálhatadan énnek mint a mechanika archetípusának dia
dala. Ebből a szempontból méltó a figyelemre, hogy a latin, persze a retorikával szoros 
összefüggésben, a darabban többször is irónia vagy paródia tárgyává válik. Don Al-
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fonso már idézett közmondása a latint kiüresedett szentenciák, közhelyek hordozója
ként, Despina orvosként való fellépése pedig merőben szakmai, illetve hivatalos, de 
mindenképpen ereded univerzalitásáról már leszakadt nyelvként mutatja. A rajta való 
ironizálás ugyanakkor a heroizmuson mint egyúttal férfiközpontú világképen való iro
nizálás, amellyel az anyanyelv, a közvetlenség nyelve, az őszinteség mint elsődlegesen 
női tulajdonság áll szemben. Szoros a kapcsolat a retorikus hagyomány összeomlása, a 
nemzeti nyelvek uralmi igényének jelentkezése és a nők művészi emancipációja között.

Őszinteség éppen addig lehetséges, amíg az individuumot nem akarják közvetlenül 
kimondani. Amíg közveden kimondásánál fontosabb, hogy a kimondással meg is vál
tozzon. Amíg az individuum önmagát a közegen keresztül fogalmazza meg, vagyis 
ameddig az őszinteséget alárendeli a kimondhatóságnak. A közveüen kifejezés nem 
őszinteség, inkább a kimondhatatlanság kényszerpályája. A maradéktalan közvetlen
ség valójában éppen a kísérletben mutatkozik meg, ahol is a kísérlet résztvevőit lecsu
paszítja, mindenfajta kontextusuktól megfosztja. S a kontextushiányról már tudjuk, 
hogy voltaképp szubsztanciahiány, mert a kontextus az a közeg, amely közvetíd a mér
téket. A nagy tanulság tehát, egyben a felvilágosodás tanulsága, hogy a hagyomány 
volt a létalapja az individuum önállóságának is -  ami most marad belőle, az nem az 
emancipált ember, hanem a pontszerűvé zsugorodott és befelé gravitáló, izoláltságá
ból többé soha ki nem mozdítható és kontextus híján többé soha meg nem érthető 
egyed. Amit megfosztottak szubsztanciájától, az nem mondható ki, mert a kimondható 
a szubsztancia jelenlététől kimondható. A mozarti melankolikus eufóniát a művészi 
kimondhatatlanságnak ez a tapasztalata keltette életre: a hangzás transzparenciája a 
személy áthatolhatatlanságának felel meg. Az esztétikai végállapot önkéntes vállalása 
annak a felismerésnek a következménye, hogy a művészi tapasztalat útján megszerzett 
tudás nem realizálható. Nem tud segíteni alkotóján: a mű örökre fogva tartja.

7

A klasszicizmus születésének lélektani előfeltételeit jártuk körül. A klasszika alapvető 
tapasztalata: rész és egész harmóniája mint a mérték megnyilvánulása érvénytelenné 
lesz. A klasszicizmus a hagyomány krízisét rész és egész, általános és egyes, távollévő 
és megjelenő, követés és eltérés egységében beállt törésként mutatja. Amikor a rész 
már nem az egész része, akkor többé nem is kimondható, s az egész mint egész többé 
nem képes artikulálni magát. A kései Mozart-dallam erotikus szépsége erről a levá
lásról tanúskodik, ami mindenekelőtt az esztétikum elszigetelődése a műegészben -  
a szépséggel a Kimondhatatlan beszél önmaga kimondhatatlanságáról. Ez a szépség: 
eufemizált idegenség, erotikája az artikulálhatadan idegenség erotikája. A zenében a 
klasszicizmus a virtuóz etűdök és az epigonok kora, mindkettő a hagyomány mecha- 
nizálása a merő követés és ismétlés módszere révén. XVII. századi megjelenésekor a 
kismester típusának az epigonizmushoz még semmi köze nem volt, ennél korábban 
pedig a komponálás tudományának ezotériája egyáltalán nem is tette lehetővé ennek 
az alkotótípusnak létrejöttét. Kései XVIII. századi átcsúszása az epigonizmusba annak 
a törésnek következménye, melynek során a műalak egyénítettsége éppen mintájának 
való alárendeltsége miatt szűnt meg. Egyénítettség csak az univerzálisból nyerhető, s 
ha megszűnik az előbbi alárendeltsége az utóbbinak, akkor az, ami megújul, már nem 
a régi: kettéválik a régi és az új (a felejtés és az emlékezés) tapasztalata. Amikor a ré
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giből már nem lehet megújulni, megszületik az újítás eszméje. Az újítás viszont, mint 
ami a régit mint régit tételezi, szükségképp reflektív tevékenység. Ebben az értelem
ben éppen az újítás igényét elégíti ki a történeti reflexió. Történetiség és újítás egymást 
feltételezik tehát, s ami így megszületik, annak újdonságértéke már nem a változat
lan hagyomány újraalkalmazásának leleményében, hanem magában a hagyomány
hoz való viszony fordulatában van.

Ebben az értelemben újítás a mindeddig szándékosan mellőzött barokk stílusidézet 
Don Alfonso szólamában (a Scena 9 végén, ahol a recitativo ariosóra vált; mellesleg a 
váltás már maga barokkos). A FIGARO archaizáló fandangója mentes az iróniától; El
vira B-dúr áriája a Don GlOVANNl-ban ugyan nyilvánvalóan parodisztikus, ám a ba
rokk stílus mégis integrált, nem hat stílus idézetnek. Mozart csaknem mind befejezetle
nül maradt barokkos zongora- és kamaradarabjai azonban, melyek nem kevés fejtö
rést okoznak a zenetörténészeknek, töredékességük révén akaratlanul is a törésről ta
núskodnak, a barokk integrálhatatlansága révén a klasszikus zenei nyelv holtpontra 
jutásáról, a klasszikus magatartás vállalhatatlanságáról. A Cos! FAN TUTTE szóban for
gó részlete hasonlóképp a töredezettség minden eddig megfigyeltjegyét magán viseli: 
idézetkaraktere kiemeli kontextusából; ironikus hűséggel követi és megismétli a barokk 
stíluselemeket, s mindez a kicserélhetőség ismérveivel is felruházza. A szöveg maga nem 
idézet, hanem szentencia, sőt alighanem ismert közmondás (magyar megfelelője: ne 
igyunk előre a medve bőrére). Lehetséges, hogy a zene, a műből és a szerzőtől vett 
idézetek után, más szerzőtől kölcsönzött idézet? Ez a feltevés annál kevésbé elvetendő, 
mivel tudjuk, Mozart közvetlenül a Cos! FAN TUTTE komponálása előtt két Händel- 
művet is újrahangszerel: a MESSLÁS-sal 1789 márciusában, mintegy fél évvel az opera 
elkezdése előtt foglalkozik, a megelőző év végén pedig az ACIS ÉS G a l a t h e a  volt so
ron. Friss volt tehát a Händel-stflus élménye, és a hely, bár nem bizonyult konkrét 
idézetnek, nagyon szoros kapcsolatot mutat a MESSIÁS P ifá jával (No. 12) és szoprán
áriájával (No. 18). Aszokatlan trilla azonban megfosztja stíluskontextusától, vagyis iro
nizálja a zárlati dallamfordulatot, s ezzel a helyet félreérthetetlenül összekapcsolja a 
Mesmer-jelenettel. Nem kevésbé a zárószextettel: ez utóbbiban is megtalálhatók a ha
sonlóképp hosszan kitartott hangra kerülő trillák, azokban a szövegsorokban, ame
lyek újfent mintegy emblémaként különülnek el a zenei folyamatban („e del monda in  
mezzo г tu rb in i...”). Citátumjellegüket, akárcsak a Mesmer-jelenetben vagy éppen a 
mottó utolsó megszólalásában, a ritmikai folyamatosság koronákkal jelzett megszakí
tása is kiemeli. Csak éppen a trilla maga nem a textúra tetején, hanem az alján, inkább 
a szem, mint a fül számára: a timpaniban jelentkezik, a „különös” effektusok számát 
gyarapítva, egyszersmind a másik két hely komikumán egyfajta különös ünnepiség 
felé lépve túl. A néhány Alfonso-taktus harmóniai vizsgálata azonban a trillán túlme
nően is egyértelművé teszi, hogy nemcsak a történeti stílus megidézésének gesztusa 
ironikus, hanem maguk a stílusjegyek is el vannak idegenítve. Mintha maga az idézés 
gesztusa is idézőjelben állna, hogy a barokk súlusidézet révén Don Alfonso emblema- 
tikus gondolkodása is irónia tárgyává váljon.

Az opera néhány kiválasztott helye, melyek a vezérfonalat adták, akaratlanul is a da
rabot születése óta makacsul kísérő egyetlen lényeges kérdést: másságának, különös
ségének kérdését kerítette be. A válasz azonban minden korábbitól eltért: a különösség 
nem az opera tulajdonságának, hanem szerkezeti sajátságának bizonyult. A darab kü 
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lönössége exempláris helyeinek elkülönültségében van. A zenében a cselekvény alatt, de 
annak értelmezését is jócskán befolyásolva, az izoláció eszközei révén a törés drámája 
zajlik, a törésé, melynek résében felsejlik, hogy egységes világtapasztalat az egyedi, az 
esztétikum, a felejtés elszigetelődése miatt már nem lehetséges. De eközben az, amit 
a törés felfed, éppen az egyszeriség tapasztalata. A törés drámája ezért a megismétel- 
hetetlenség drámája, és a Cos! FAN TUTTE zenéje arról szól, hogy ez a dráma a mű
vészetben már nem dolgozható fel.

Mert a végtelen ismételhetőség sorra vett zenei modelljei az általuk teremtett kon
textusban az egyszeriség kimondhatatlanságáról üzentek. S a darab egésze is efelé mu
tat. Hiszen nemcsak a FIGARO volt un giom o di fo lia , egy bolond nap története: Mozart 
Da Ponte-operái mind egy-egy kivételes pillanatot örökítenek meg, mindig csak egy 
napot (soha nem többet, híven Arisztotelészhez). Egyetlen napot, amelyen valami fur
csa, különleges, megmagyarázhatatlan történt. A COSl FAN TUTTE ragaszkodása a hu
szonnégy órás tragédiái hagyományhoz ezért több, mint az opera seria-paródia része 
(ez Dieter Borchmeyer magyarázata), sokkal inkább maga is az izoláció eszköze: a mű 
önmagából való kivétele, a kísérlet mesterséges terének létrehozása. Ám a kísérlet 
exempláris jellege kivételes pillanatokban az ünnep egyszeriségévé tágul. A két felvo
násvégen ez a kitekintő ünnepiség egy villanásnyi időre ismét egységbe ragadja az 
emlékezés és felejtés mozzanatait, egyszersmind a darab közismerten tört meggyőző
dés ű befejezéséhez kínálva egérutat -  felülemelkedik a békülés illúzióján, Szelimen, 
a Grófon, Sarastrón és Tituson, de egyben kilép az ismétlés -  követés egész művet 
behálózó izolációs rendszeréből is. „ U n qm dretto  p iü  giocondo /  non si vide in  tutto il m on
dó”, ennél szórakoztatóbb játék bizonyosan nem adódik több az életben, énekli a ko
média négy résztvevője az első fináléban, s a két intrikus szájából visszhangzik rá a 
második finálé: „La p iü  bella commediola /  non  s ’é vista, о si vedrá”, ilyen komédiát még 
senki sem látott, és a zene démoniája valóban magasan a darab fölé emeli a két helyet. 
Századvégi hang ez, kiszólás a darabból (amely maga is egyetlen da se, grandiózus félre, 
önmagából): magára mint komédiára, sőt mint karneváli ünnepre, egyszeri, kivételes 
játékra -  quadretto -  tekint vissza a század. Goethe Schwager Kronosának kocsiján a 
hegytetőre érkeztünk, ahol az egyensúly kivételes percében egy illó pillanatra teljes 
mélységében feltárul a túloldal szakadéka. A régi századon túl, de az újon még innen, 
a biztos katasztrófa tudatából nyerve ünnepiségét, egyetlen pillanatra, de a pillanatot 
időtlenné tágítva s a színpadot egy század élőképévé -  a kor fényképévé -  merevítve: 
mielőtt a történelem exponenciális gyorsulása elkezdődik, még egyszer utoljára átél
hető a pillanat édessége.

Egyszeri, ami utoljára van.


