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formálás és gondolkodói eklektika terméke, amelyből módszertani tanulság aligha 
meríthető: Elias Canetti évtizedeken át irt nagy esszéje, a Masse und Macht. E mű 
mögött is az rejlik, mint Szabolcsi Bence egész munkássága mögött: valamilyen szem
pontot lelni ahhoz, hogy egységében lássuk a világot, s megértsük folyamatait, vagy 
legalább annyit belőlük, amennyi megértésére képesek vagyunk. Az eredmény csak 
gyönyörű illúzió lehetett, amelynek felismerése után mind Canetti, mind Szabolcsi 
levonta a konzekvenciákat; Canetti azzal, hogy lényegesnek érzett mondandóját szin
te egész munkássága során feljegyzésekre, aforizmákra korlátozta csupán, Szabolcsi 
azzal, hogy belátta: csak adalékokat adhat hozzá ahhoz az épülethez, amelynek pedig 
egész helyszinrajzát és terveit is el szerette volna készíteni. Művük illúzió -  vagy még 
inkább: álom; álom a történelemről.

Zay Balázs

AZ ERDEI NIMFA 
ÉS AZ ERDŐ NAGY ISTENE

Sibeliusról

Bevezetés
A KALEVALÁ-t, az 1835-ben, bővített kiadásban pedig 1849-ben megjelent finn nem
zeti eposzt karjalai népi énekekből állította össze Elias Lönnrot. Halála előtt tíz évvel 
egy zeneszerzői és karmesteri babérokra pályázó tizennyolc éves muzsikus járt nála: 
Robert Kajanus. Tőle tudjuk: az öreg Lönnrot fogta kanteléjét -  ezen a fogólap nélküli, 
lapos citerán kísérték magukat a régi történeteket felidéző rúnóénekesek -, s megmu
tatta neki, hogyan állította össze a maga gyűjtötte népdalokból a KALEVALÁ-t. Kajanus 
sokáig álmodozott arról, hogy egyszer majd az övé lesz Lönnrot öreg kanteléje.

Kajanus írt első ízben nagyzenekari művet KALEVALA-szövegre: AINO című szim
fonikus költeményét a KALEVALA kiadásának ötvenéves évfordulójára komponálta 
1885-ben. Lönnrot kanteléje nem lett az övé, s más lett a finnek nagy zeneszerzője is. 
Jean Sibelius. Aino nevű lányt vett feleségül, aki arisztokrata családból származott, s 
apja -  Alexander Järnefelt -  a svéd befolyás ellen küzdő finn nemzeti mozgalom egyik 
vezetője volt. Sibelius így került közel a finn nyelvhez és a Kalevala világához. Bár 
gyermekkorában finn iskolába járt, anyanyelve svéd volt.

A Kalevala hangszere azonban bizonyos értelemben véve mégiscsak Kajanusé lett. 
O alapította 1882-ben az első állandó finn szimfonikus zenekart, a mai Helsinki Fil
harmonikus Zenekart. Ok mutatták be Sibelius számos művét. A finn kormány 1930- 
ban ötvenezer márkát adott arra a célra, hogy a Columbia lemeztársaság felvételt ké
szítsen Sibelius első két szimfóniájáról, s amikor megkérdezték Sibeliust, ki legyen a 
karmester, ő Kajanust ajánlotta, aki ezt követően az HMV lemeztársaság SIBELIUS SO
CIETY sorozatához is készített felvételeket Sibelius-művekről. Mindez az utolsó pilla
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natban történt: Kajanus 1933-ban elhunyt. Egyszer vezényelt Budapesten is, 1924 
februárjában. Vajon tudta-e, hogy AlNÓ-jának zárókórusa magyarra fordítva ugyan
úgy kezdődik, mint finnül? „Soi, soi, nyt kannel...” -  azaz: „Szólj, szólj most, kantele...”.

Az életmű, egy újonnan felfedezett darab és az oeuvre jungiánus értelmezése
Sibelius 1885 és 1889 között tanult Helsinkiben: ígéretes hegedűs volt, de idejekorán 
felismerte korlátait, s figyelmét a zeneszerzés felé fordította. Tanárai -  elsősorban a 
wagneriánus Martin Wegelius -  nagyra becsülték, s óriási reményeket fűztek hozzá -  
mintha sejtették volna ajövőt. Sibelius 1889-90-ben Berlinben volt ösztöndíjas, Albert 
Beckernél tanult, s itt hallotta Kajanus AlNÓ-ját is a szerző vezényletével. 1890-91-ben 
Bécsben Goldmark Károly és Robert Fuchs növendéke volt. Tanárai és támogatói sür
gették, komponálna már valamilyen nagyobb alkotást, de ő csak néhány kamarazenei 
művel állt elő. Lelkesen számolt be Wegeliusnak Beethoven IX. SZlMFÓNlÁ-járól, me
lyet Richter J ánossal hallott. Egyre nagyobb hatással volt rá a finn nyelv és a Kalevala, 
s lassan derengeni kezdett benne egy nagyszabású szimfónia gondolata. „Hangulataim 
mind a Kalevalából származnak -  szimfóniámról egyre tisztább elképzeléseim vannak.” -  „Tiszta 
elképzelésem van a szimfónia általános atmoszférájáról, de egyetlen zenei ötletet sem alakítottam 
még ki rendesen.” Hazatérése után sokáig dolgozott, mire nagy nehezen befejezte kó
rusra, szólistákra és zenekarra írt szimfonikus költeményét, a KULLERVÓ-t.

Sibelius maga vezényelte a bemutatót 1892 áprilisában Kajanus zenekara élén. 
Több mint egyórás monumentális művével az ifjú komponista óriási sikert aratott. 
1893 márciusában még három alkalommal vezényelte a KULLERVÓ-t, utána azonban 
visszavonta, s ettől kezdve soha nem járult hozzá a teljes opus előadásához, mely csak 
1958-ban, Sibelius halála után szólalt meg ismét a zeneszerző veje, Jussi Jalas vezény
letével. Az első két tételben csak a zenekart halljuk. Bevezetés -  alaphang, ahogyan 
Sibelius még Bécsből írta: az „általános atmoszféra” bemutatása, majd Kullervó IFJÚ
SÁGA. A harmadikban -  Kullervó és húga -  megszólal a kórus és a két szólista is. A 
KALEVALÁ-ból való történetben a fiatal Kullervó hazafelé tart vándorútjáról, s egy 
lánnyal találkozik, aki eltévedt az erdőben. Elcsábítja, s együttlétük után a lány gya
nútlanul kérdi tőle, kicsoda. „Kalervó szegény lánya” megdöbbenve hallja a választ: „Ka- 
lervó szegény fia”. A lány panaszos elbeszélése után Kullervó kétségbeesett szavaival zá
rul a tétel. A Kullervó csatába megy feliratú zenekari tételben a szerencsétlen fia
talember megpróbál felejteni -  de nem tud. Az V. tételben -  Kullervó halála -  a 
kórus elbeszéléséből tudjuk meg, felkereste a helyet, ahol húga örvénylő zuhatagba 
vetette magát, s megkérdezte kardját, akarja-e halálát. Az azt felelte, kiontott már sok 
ártatlan vért, bűnös emberrel miért ne végezzen. Kullervó erre kardjába dőlve véget 
vetett életének.

A Kullervó sikerét követően Kajanus zenekari repertoárdarabot rendelt Sibeli- 
ustól, aki a felkérésnek eleget téve megírta első tisztán zenekari művét. Az 1893-ban 
bemutatott En SAGA -  Monda -  című szimfonikus költeményt azután 1902-ben át
dolgozta, mikor is barátja és támogatója, Ferruccio Busoni felkérte a mű berlini be
mutatására.

Sibelius ebben az időben egy operán dolgozott. Erkko a KALEVALÁ-ból merítve írta 
számára a Veneen LUOMINEN -  A CSÓNAK építése -  librettóját. Az opera végül is nem 
készült el, azonban mégsem maradhat említés nélkül, témája ugyanis egy későbbi 
szimfonikus költeményében -  a POHJOLA LÁNYÁ-ban -  visszatér majd, a már megszü
letett zenei anyagot pedig szerzője felhasználta következő nagyzenekari művében, a
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LEMMlNKEjNEN-LEGENDÁK-ban, mely tematikai párhuzamban is áll az operával. Az 
operaterv meghiúsulásában nagy szerepet játszott Sibelius bayreuthi utazása. A zene
szerző levelezése tanúsítja, becsülte a német mester művészetét, utóbb azonban mégis 
elutasította. Vajon miért? „Ellenszenvem Wagnerrel szemben abból az ösztönös félelemből táp
lálkozott, hogy én sem fogom tudni kivonni magamat a hatása alól, amely számtalan muzsikust 
megbénított” -  idézi a zeneszerzőt egyetlen magyar monográfusa, A. Balogh Pál, aki 
találkozott is vele annak idején. Az operaírással küszködő fiatal zeneszerző inkább el
fordult Wagnertől -  érdekes módon Mascagni felé. írt is rövidesen egy egyfelvonásos 
operát JUNGFRUN I TORNET -  LÁNY A TORONYBAN -  címmel. Ezzel egyszerűen lezárta 
a problémát -  a félórás alkalmi kompozícióval ugyanis semmilyen művészi problémát 
nem kívánt megoldani. Wagner hangja itt-ott visszaköszön majd művészetében: a IV. 
SZIMFÓNIA első tételében halványan feldereng a PARSIFAL nyitányának és első jelene
tének atmoszférája, a POHJOLA lánya elbeszélő kezdőhangjaiban a Lohengrin má
sodik felvonásának zenekari bevezetése, s a Lemminkejnen-legendák LEMMINKEJ- 
NEN TuonÉlában című tételének egy része és A Rajna KINCSE I. felvonásának alá- 
szállás-zenéje közt is van rokonság. Ez azonban nem wagnerizmus, csak találkozás a 
közös mélységben egy-egy hangulati, tematikai hasonlóság mentén.

Karjala múltját felidéző történelmi tablókhoz írt kísérőzenéjéből származik az alig 
játszott KARJALA-NYITÁNY és a háromtételes KARJALA-SZVIT, mely Sibelius leggyak
rabban játszott művei közé tartozik. Ugyancsak ez idő tájt született AZ ERDEI NIMFA -  
Skogsraet -  című szimfonikus fantázia, amiről nemcsak az utókor felejtkezett el 
hosszú időre, hanem, úgy tűnik, maga Sibelius is.

A négytételes, több mint ötvenperces Lemminkejnen-legendák főszereplője a Ka
LEVALA önfejű, meggondolatlan ifjú hőse, Lemminkejnen, akit azonban bátorsága, 
tettrekészsége és gyarlóságának emberi volta miatt szeretettel énekeltek meg a finnek. 
Első tétele: LEMMINKEJNEN ÉS A SZÁRI LÁNYOK. A szigetek leányai gúnyt űznek Lem- 
minkejnenből, aki idővel leveszi ugyan őket a lábukról, csak Kyllikkivel nincs szeren
cséje, pedig ő az, akibe igazán beleszeretett. Nincs más hátra: erőszakkal szökteti meg. 
Végül boldog házasságban élnek, de Lemminkejnennek nincs maradása. Útra kel 
Pohjolába, a sötét, északi országba, ahol Louhi uralkodóasszony lányát akarja meg
szerezni. Kezét csak akkor nyerheti el, ha egyetlen nyíllövéssel megöli a tuonélai 
hattyút. A mű eredetileg harmadik -  az 1954-es nyomtatott kiadásban pedig második 
-  tétele, A tuonélai hattyú Sibelius egyik legismertebb alkotása, annak idején a ter
vezett opera előjátékának készült. Tuonélát, a halál birodalmát széles folyam veszi kö
rül, ezen úszik méltóságteljesen egy fekete hattyú. Énekét a szordinált vonósok sejtel
mes zenéjéből kiemelkedő angolkürt idézi fel. Finn megjelenése ez egy egyetemes ar
chetípusnak. Mifelénk Akherón folyóként ismerik Kharónnal, a holtak hajósával. Ez 
a motívum bukkan fel a Halál Velencében gondolásának alakjában is, aki a főhőst 
a járvány sújtotta városba viszi.

A feladat teljesítése közben egy vak pásztor megöli Lemminkejnent. A mű erede
tileg második, a későbbi verzió szerint harmadik tétele kapcsolódik ide: LEMMINKEJ
NEN TUONÉLÁBAN. Az elhunyt hős feldarabolt holtteste a folyóban pihen, anyja azon
ban Ilmarinen kováccsal bronzgereblyét készíttet, s miután kérésére a nap mély álmot 
hozott a halál birodalmának lakóira, a gereblyével kihalássza, majd összeilleszti fia 
holttestének darabjait a folyóból. A szvit napfényes indulóval ér véget: LEMMINKEJNEN 
ÚTJA hazafelé. A halál ebben az esetben egy archetípus áldásos fellépésének köszön
hetően -  a goethei „Stirb und werde!” értelmében -  a korábbi életszakasz befejezését
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jelenti, és egy újabb megkezdését, immár magasabb szinten. A jó anya archetípusa 
vezeti át Lemminkejnent az árnyékos életből a napsütötte életbe: a IV. tétel indulója 
-  mely erős párhuzamot mutat Akseli Gallen-Kallela tiszta, csípős északi levegőjű, erős 
fényű s markáns árnyékok borította festői világával -  az ember magára találásával 
összefüggő öröm kifejezése. A halál feltétele volt a továbblépésnek. Jungnál az árnyék 
(Schatten) az ént (ego) a mélyebb énnel, az ősvalóval, igazi önmagunkkal (Selbst) 
összekötő tengely első állomása. Lemminkejnen cselekedeteit erősen meghatározta 
saját árnyéka. A hősnek először élnie, majd halnia kell az árnyékával ahhoz, hogy úgy 
élhessen tovább, hogy az árnyék nem örökké a sarkában lévő veszélyforrás, hanem 
tudatos személyiségének integráns része.

Kullervó vesztének okaira is rávilágít a Lemminkejnen-történet. Kullervó Lemmin- 
kejnennel ellentétben árván nőtt fel, szülei házát feldúlta az apa testvére, Untamó, aki 
kegyetlenül bánt vele, majd el is adta. Új gazdájának a felesége ugyancsak rossz volt 
hozzá. Mire Kullervó később megtalálja szüleit, akik Untamó elől menekülve az er
dőben leltek menedéket, negatív szülőkép rögzült benne. Indulatai útját állták a ki
bontakozásnak. Szegény Kullervó mindenben saját árnyékát élte meg. Lemminkej
nent az árnyékvilágból ki tudta segíteni a jó anya archetípusának aktiválódása, Kul- 
lervóban azonban újra és újra negatív archetípusok elevenedtek meg. Még a kardja 
is a halálát akarta, azaz amikor ránézett, nem csillant róla vissza remény, biztatás, bo
csánat, sorsfordítás vágya és ereje.

A „Kiskacsa fürdik fekete tóban...” kezdetű dalban is ez a motívum bukkan fel. Közös 
az elmenetel motívuma (a halál is egyfajta elmenetel, a kiskacsa anyjához készül), a 
másik ország említése (Tuonéla a másvilág, a kiskacsa Lengyelországba készül), s a 
halál jelenléte (Tuonéla a halál országa, a kiskacsa fekete tóban fürdik). A halál és a 
víz összefüggése az anyamotívum említése nélkül is kapcsolódik az anyaősképhez: az 
összekötő kapocs a magzatvíz motívuma s a gyermeki fejlődés szimbiotikus fázisa, me
lyet Freud óceanisztikus élménynek nevezett. Ferenczi Sándor vitatott thalasszális reg
resszióelképzelésében is jelen van a víz képe, s ez is a szimbiotikus fázissal hozható 
összefüggésbe. A kis magyar dal említi is az anya szimbólumát, ugyanabban az érte
lemben, mint a KALEVALA, hiszen ebben is újjászületés következik be: „Fényes a szárnya, 
/  Aranyos a tolla, /  Fordulj ki, fordulj ki, /  Aranyos Katinka!” Talán arról szól ez az ének, 
hogy a magára maradt lány felidézi a benne élő anyaképet, mely archetipikus elemek
ből és konkrét élményekből tevődik össze, jelképesen meghal, azaz búcsút mond a 
kiskacsalétnek, a gyermekkornak, s magára öltve a fiatal lány ékességét, valóra váltva 
a nőiség kibontakozásának lehetőségét („Fényes a szárnya, /  Aranyos a tolla” -  a fény és 
az aranyszín a tisztaságra, a tökéletességre utal) nőként születik újjá („Fordulj ki, fordulj 
ki, / Aranyos Katinka!”).

Sibelius 1892-től konzervatóriumi tanár volt Helsinkiben, s 1895-ben élete végéig 
folyósítandó havi járandóságot kapott a finn kormánytól. A. Balogh Pál ezzel kapcso
latban tévesen jegyzi meg: „Anyagi gond soha többé nem gátolta munkáját.” Sajnos ennek 
még jó ideig éppen az ellenkezője volt igaz, Sibelius még nagyon sokáig súlyos anyagi 
gondokkal küzdött.

A múlt század utolsó évében, 1899 áprilisában mutatta be I. SZlMFÓNlÁ-ját Helsin
kiben. A novemberi Sajtó Nyugdíj Ünnepségek fontos részét képezték a finnek orosz 
befolyás elleni küzdelmének. Sibelius hat történelmi jelenethez komponált zenét, me
lyek közül hármat heteken belül átírt, majd egy későbbi átdolgozás után 1911-ben 
Scenes historiques I címmel publikált. A Finnország ébredéséről szóló utolsó jele
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netből hamarosan a finnek önállóságért vívott harcának jelképe lett. Címe a cenzúra 
miatt többször is változott, volt Vaterland s La Patrie. 1900-ban különös esemény 
történt: Sibelius a párizsi világkiállításra készült a Helsinki Filharmonikus Zenekarral, 
mikor is névtelen levelet kapott. Későbbi támogatója, egy csalódott vidéki agglegény, 
Axel Carpelan írta, aki utóbb egész életét a zeneszerző támogatásának szentelte: leve
lezett vele, biztatta, ötletekkel látta el, és pénzt szerzett neki. Azt javasolta, Rubinstein 
1899-ben Párizsban bemutatott Oroszország fantáziájának mintájára írjon új dara
bot Finlandia címmel. Sibelius nem írt ugyan új darabot, a címet azonban már meg
lévő, azonos témájú művének adta. így ismerik ma is szerte a világon. A FlNLANDlÁ-t 
Sibelius átdolgozta zongorára is, az 1939-40-es téli háború idején pedig Finlandia 
HYMNI címmel férfikarra, mihez is V. A. Koskenniemi írt szöveget.

1901-ben volt az itáliai tanulmányúton született II. SZIMFÓNIA bemutatója, két évre 
rá a HEGEDŰVERSENY-é, melynek két évvel később készült átdolgozott változata vált 
ismertté. 1904-ben Sibelius kiköltözött a Helsinkihez közel fekvő festői Järvenpääbe, 
a feleségéről elnevezett Villa Ainolába. 1905-ben Angliában járt. Ezután keletkezett a 
POHJOLA lánya című szimfonikus fantázia és az ÉJSZAKAI lovaglás ÉS NAPFELKELTE 
című szimfonikus költemény. A III. SZIMFÓNIA bemutatója 1907-ben volt, két évre rá 
a IV. SZlMFÓNlÁ-é. Ugyancsak 1909-ben született A DRIÁD, 1913-ban A BÁRD és a szop
ránszólóra és zenekarra írott LUONNOTÁR szimfonikus költemény. A következő évben 
Sibelius Amerikában járt, itt mutatta be AZ ÓCEÁN LÁNYAI című szimfonikus költemé
nyét. Az V. szimfónia eredeti változatának bemutatója 1915-ben volt -  ezt Sibelius 
utóbb kétszer is átdolgozta. 1921-ben ismét angliai úton járt, s két évre rá volt a VI. 
SZIMFÓNIA bemutatója. Az évszázad negyedéhez érve három nagyszabású műve is 
napvilágot látott: 1924-ben mutatták be VlI. SZlMFÓNlÁ-ját, 1925-ben Tapiola című 
szimfonikus költeményét, 1926-ban pedig kísérőzenéjét Shakespeare A vihar című 
darabjához. Sibelius ekkor elmúlt hatvanéves. Fiatal korától kezdve erős dohányos 
volt, és ivott is bizony erősen, mivel az alkotómunkához úgymond stimulusra volt 
szüksége, s a háttérben nyomasztó anyagi gondok is meghúzódtak. Sibelius 1908-ban 
Berlinben súlyos gégeműtéten esett át. Tartott tőle, nem él már sokáig. A század ne
gyedéhez érve abbahagyta a komponálást, ám hosszú élet állt még előtte: 1957-ben 
hunyt el Järvenpääben, kilencvenkét esztendős korában.

A Kullervó problematikája csak az egész életmű összefüggéseinek tükrében fejt
hető meg, ugyanakkor a Sibelius-oeuvre néhány fő sajátossága éppen a vele kapcso
latos kérdések tisztázása során tárul fel igazán. De miért olyan fontos ez a korai, négy 
előadás után végérvényesen visszavont szimfonikus költemény? Amikor a helsinki be
mutatón a fiatal komponista intésére megszólalt a zenekar, soha nem hallott zenei vi
lág tárult fel a hangverseny hallgatói előtt. A mű első hangjai egy pillanat alatt Sibelius 
sajátos zenei világának kellős közepébe vezetnek, s a muzsika kibontakozásával egyre 
mélyebbre és mélyebbre jutunk benne. A finn táj, a finn lélek első, előzmény nélküli 
és teljes értékű klasszikus zenei manifesztációja ez, s még több is ennél: a nemzeti hang 
ugyanis egyetemes mélyrétegekbe vezet. A mű első tétele hömpölygő folyam -  aho
gyan Sibelius nevezte, bevezetés, előrevetítése mindannak, ami az életműben kibon
takozik majd. A második tétel az első folytatása, konkretizálás, közelítés. Ha az első 
tétel a kollektív tudattalan világa volt, ez az egyéni tudattalané, hiszen Kullervó ifjú
ságáról szól. Elementáris hatású, páratlan zene a harmadik tétel. Sibelius olyan találó 
zenei kifejezésformát talált a KALEVALA-szöveghez, melyet így máskor sosem alkalma
zott. Erik Tawaststjerna, a zeneszerző legmérvadóbb monográlusa és Robert Layton,
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korunk ismert angol Sibelius-specialistája centrális jelentőséget tulajdonit a darab 
összefüggésében Sibelius 1891-es borgai utazásának. Itt hallotta Sibelius Larin Paras- 
ke rúnóénekesnőt, s rajta keresztül megismerhette azt az eredeti népi énekkultúrát, 
amelyből annak idején Lönnrot a Kalevala anyagát meritette. Sibelius 1915-ben úgy 
nyilatkozott első biográfusának, Erik Furuhjelmnek, hogy csak 1892-ben, a Kuller- 
VÓ befejezése után ismerte meg a rúnóéneklést. A borgai út időpontját Tawaststjerna 
ezzel szemben -  jó okkal -  1891 novemberére, esetlegesen pedig 1891 nyarára teszi. 
Tawaststjerna és Layton a KULLERVÓ-t elsősorban a komponista Laraskétól származó 
népzenei élményeiből származtatja. Ennek azonban véleményem szerint ellentmond 
egy s más. Végső alakjában a mű a középső tétel köré szerveződik, ez a leghosszabb 
és legjellegzetesebb, s ebben zajlik a drámai történés -  hiszen az első kettő és a negye
dik illusztrativ, az ötödik pedig narrativ, mikor is az eseményekről kórus számol be. 
Nem tartom valószinűnek, hogy a mű középponti tételének esszenciáját Sibelius jóval 
a szimfónia már idézett bécsi fogantatása után képzelte volna el, bár nem zárható ki 
ennek lehetősége sem. Meggyőzőnek tűnik továbbá a rúnóéneklés hangzó emlékeivel 
való összevetés. A finn Ondine lemeztársaság A Kalevala-HaGYaTÉK cimmel antoló
giát állitott össze a Finn Irodalmi Társaság Folklór Archívumának századunk első és 
hetedik évtizede között készitett legjelesebb rúnóének-felvételeiből. E rúnóénekek és 
a KULLERVÓ között nincs szoros, lényegi összefüggés, a szimfónia énekes stilusának 
magva, alapihlete aligha vezethető le belőlük. A Paraskétól hallottak minden bizony
nyal erősen befolyásolták a mű végső formájának kialakulását, de kétséges, hogy alap
jaiban ihlették volna. S ha mélyen meritett is Sibelius a rúnóéneklésből, ezért vissza 
kellett vonnia első nagy alkotását? Aligha. Más ok is szól amellett, hogy ne a Paraske- 
élményből eredeztessük a KULLERVÓ-t. Sibelius KALEVALA-szövegre irt s ritkán fel
hangzó kantátája, a Tulen SYNTY -  A TŰZ EREDETE -  első felében a KULLERVÓ-éhoz 
nagyon hasonló elbeszélést hallunk a szólistától. A művet Sibelius 1902-ben irta, s mi
után átdolgozta, 1910-ben publikálta. Ami a KULLERVÓ-ban leginkább emlékeztet a 
rúnóéneklésre -  másként egyébként aligha lehetne, hiszen KALEVALA-szöveg illő el- 
énekléséről van szó -, semmivel sem kevésbé szembeötlő megfogalmazásban bukkan 
fel ebben a későbbi, publikált alkotásban is. A Kullervó elutasitásának okát ezek sze
rint inkább másfelé kell keresnünk.

Tawaststjerna is emliti ebben az összefüggésben Sibelius Mahlerhez fűződő viszo
nyát. „A Kullervó a fejlődés mahleri vonalának kezdetét jelenthette volna, ami egy másik Nyol
cadik szimfóniához vezethetett volna” -  irja. Ezzel alighanem közelebb jár a megoldáshoz, 
s ha végigvezetjük ezt a gondolatot, veszit jelentőségéből a borgai epizód. A két neves 
zeneköltő találkozott is 1907-ben Helsinkiben. „Amikor beszélgetésünk a szimfóniát érin
tette -  irta negyedszázaddal később Sibelius -, azt mondtam, becsülöm stílusát és a forma 
komolyságát, s a mélységes logikát, ami megteremti minden motívum belső kapcsolatát. Ez volt a 
tapasztalatom teremtő munkám során. Mahler véleménye éppen ennek ellenkezője volt: »Nem!«, 
mondta, »A szimfóniának olyannak kell lennie, mint a világ. Mindent át kell fognia«.” Sibelius 
számára a szimfóniairás a klasszikus szimfonikus hagyományok ápolását, az aranysza
bályok betartását jelentette. Talán olyasvalamit, mint Bach szemében a fúgaszerkesz
tés. Sibelius a KULLERVÓ-t ugyan szimfonikus költeménynek nevezte, ám a körülbelül 
hetvenperces, öttételes alkotás helye, bárhogyan nézzük is, inkább a szimfóniák, mint 
a jóval rövidebb egytételes szimfonikus költemények között van. Az oeuvre elején álló 
monumentális művet szerzője végérvényesen visszavonta ugyan, de nem feledhetjük: 
nem semmisitette meg. Egy izben úgy nyilatkozott, át kellene dolgoznia, de az átdol
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gozás túlságosan megváltoztatná a művet. Hogy milyen változtatásokra gondolt pon
tosan, nem tudni. Sibelius minden bizonnyal tudatában volt a KULLERVÓ értékeinek, 
de elégedetlen volt a megvalósítással, a formával. Mivel nem sokkal elkészülte után 
vonta vissza a darabot, feltételezhetjük, hogy vele kapcsolatos aggályai többé-kevésbé 
már ekkor megfogalmazódtak benne, így Sibelius ezután írt műveinek sajátosságaiból 
talán visszakövetkeztethetünk arra, mik is lehettek ezek az aggályok.

Ha az első két szimfónia zenetörténeti kapcsolódási pontjait keressük, Csajkovszkij 
neve kerül felszínre. Nem túlzottan szoros az összefüggés, de elsősorban a hangsze
relés szempontjából Csajkovszkij a legközelebbi előzmény. Szimfóniáik összefonódása 
a kronológiai kapcsolat mellett a földrajzi szomszédságból is adódik. Hasonló viszony 
fűzi Sibelius első két szimfóniáját Csajkovszkij műveihez, mint Beethoven B-DÚR és 
C-DÚR ZONGORAVERSENYÉ-t Mozart zongorára írott koncertjeihez. Sibelius szimfoni
kus oeuvre-je azonban oly mértékben finn, Csajkovszkijé pedig orosz, hogy a földrajzi 
elhelyezkedés el is választ, nemcsak összeköt. E finn hang klasszikus zenei előzménye 
kizárólag a Sibelius-életmű megelőző része.

Sibelius első két szimfóniája rokon. Klasszikus, négytételes forma, romantikus ér
zések, heves indulatok. És semmi konkrét jelentés. Hiszen Sibelius számára a szimfó
nia maga a tiszta művészet, a jelentés terhétől megszabadított témák mesteri fűzése. 
Mint a szavak nélküli kommunikáció, ami beszédesebb a verbálisnál. A szimfonikus 
szerkesztés olyannyira szent volt Sibelius számára, hogy a motívumfűzés szabadságát, 
önmagának való megfelelését semmi sem korlátozhatta. A II. SZIMFÓNIA lassú tételén 
dolgozó Sibeliusnak, jegyzeteiből tudjuk, Krisztus- és Don Juan-asszociációi voltak. 
Az egyes témáknak felbukkanásukkor, esetleg utána még jó ideig, konkrét jelentésük, 
hangulati-asszociációs aurájuk lehetett a zeneszerző szemében, végül azonban elve
szítették ezt, s részei lettek az egésznek, ahol is eredetük már nem számít, csak mint 
részeknek az egész folyamatban elfoglalt szerepük. Az I. SZIMFÓNIA hangulatvilága 
tipikusan északi, a másodikban sajátosan keveredik a zord észak és a mediterrán dél 
atmoszférája. Egységben van a kettő, elválasztani lehetetlen, de érezhető. A II. SZIM
FÓNIA mind közül a leghosszabb és a legjátszottabb. Témái pazar voltának köszönhe
tően ízléses előadásban pozitív értelemben véve monumentális alkotásként állhat 
előttünk, ám fokozottan fennáll vele kapcsolatban a hatás felszínességének veszélye. 
Talán Richard Strauss útjának ellensúlyozására törekedve Sibelius visszanyúlt Haydn, 
Mozart és a korai Beethoven világához: kisebb zenekarra és kevesebb fúvósra írta har
madik, legritkábban játszott szimfóniáját, melyben áttekinthető, egyszerű formára és 
kisebb léptékekre törekedett. Nem lett hűtlen azonban saját világához sem, s az életmű 
vonulatába illő, igazi Sibelius-szimfónia született. De nem anakronizmus századunk 
elején klasszicizáló szimfóniát írni, ráadásul C-dúrban? Nem, ugyanis ebben a műben 
nem a bécsi klasszika tér vissza, még csak nem is a bécsi klasszika és a vége felé járó 
romantikus szimfonizmus kombinációja. Sibelius szabadon megnyilvánuló világa ölt 
benne testet klasszicizáló keretek között. A késő romantikát nem tekinthetjük teljes 
egészében utáncsengésnek, hiszen -  George Kubler fogalmaival élve -  nemcsak má
sodlagos műalkotások születtek ebben a korszakban, hanem addig testet nem öltött, 
elsődleges műalkotások is. A rövid III. SZIMFÓNIA is ilyen.

Első tétele sűrű léptekkel haladó, motorikus főtémával kezdődik. A zeneszerző az 
önmaga szabta klasszikus kereteket át nem lépve hamar nem mindennapi tetőpontig 
fokozza a hangulatot, mikor is a kiteljesedésre történő utalás után csodálatos szépségű, 
merengő, bús melléktémát vonultat fel. Ezután a fő- és a melléktéma bújócskája kö
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vetkezik, majd egyszerre bontakozik ki a kettő. Ezután megint a kiteljesedés fanfárjai 
következnek, de a melléktéma ezúttal nem az árnyékos oldalon jelenik meg. Tán még 
a felvezetésnél is fényesebben, jó ideig fenntartva az elért érzelmi telítettséget. Mielőtt 
a folytatásra térnénk, idézzük fel Sibelius egyik különös kedvtelését! Élete legkedve
sebb élményei közé tartozott a hattyúk és darvak repülésének megfigyelése. Arvid Jär- 
nefelt sógorának Kuolema -  A HALÁL -  című színdarabjához írt kísérőzenéjéből a 
Valse triste széles e világon ismert, a J elenet DARVAKKAL azonban kevésbé. Mintha 
a természet egyetlen pillanatát, egyetlen hangját zenésítette volna meg benne Sibelius. 
J ubal című dala is a hattyú repülésének említésével kezdődik. Amikor a III. SZIMFÓ
NIA I. tételének melléktémája harmadszor jelenik meg, minden várakozást felülmúló 
érzelmi telítettséggel tör be. Mintha minden irányban kinyílt volna a tér. A vonósok 
teljes intenzitással szólaltatják meg a melléktémát, s a négy-négy hangos kíséret is az 
előtérbe és a magasba tör. A fel-le szálló négy-négy hang olyan, mint a repülő madár 
szárnyainak méltóságteljes mozgása, maga a melléktéma pedig hosszan tartó, egyen
letes boldogságával ugyancsak az embernek a repüléssel kapcsolatos elképzeléseit tük
rözi: a magasság adta rálátást, a könnyed repülés nyújtotta szabadságot, a nyugodt 
szárnycsapások vivőerejéből és a levegő anyagként és anyagtalanságként egyszerre 
történő megéléséből eredő biztonság és emelkedettség sajátos érzését. Sibelius emel
kedettségre biztosan gondolt, repülésre talán nem. utalás mindenesetre nincs rá, no
ha meg kell jegyeznünk, esztétikája sem igen engedte volna, hiszen a Kullervó sem 
fért bele. Ha a zeneszerző a szimfonikus építkezéssel és a belső törvényszerűségekkel 
gondolt is csak, a melléktéma harmadik megjelenésének kialakítására tudattalan szin
ten könnyen lehet, hogy hatott Sibeliusnak a madarak repülésével kapcsolatos meg
határozó élménye. Az emelkedettség érzését, a repülés élményét a zene nyelvén ennél 
találóbban aligha lehet kifejezni, s tudjuk, a madarak repülésének megfigyelése a ze
neszerző legkedvesebb foglalatosságai közé tartozott. Maga a téma először -  hiszen 
melléktéma -  mellékesen szólal meg, alulról szegődik a főtéma mellé. Még külön van
nak. Azután ugyancsak mélyről jön, de már együtt szól a főtémával, majd az egész 
tétel betetőzéseként, a már korábban is felcsillantott csúcspont kitartásaként szólal 
meg. Csupa magas hang s hozzá nagy mélység: üstdobütések odalent. Ezután nincs 
is már más hátra a tételből, mint a lecsendesedés és végül a hálaadás himnikus éneke. 
A Sibelius-szimfónia nem jelent semmit. A III. SZIMFÓNIA melléktémája sem, ugyan
akkor felettébb emlékeztet a madarak Sibelius által gyakran csodált repülésére. Sibe
lius IV. SZlMFÓNlÁ-ja mérföldkő az életműben. A bemutató hallgatóságát megdöbben
tette: mindenre számítottak, csak erre nem. Ilyen sötét, kopár, zord zenére. Sibelius 
konzervatív zeneszerzőként történő minden további nélküli besorolását többek között 
ez a mű is megkérdőjelezi. Már-már anyagtalan. Van benne valami a Parsifal nyitá
nyának és első képének finom lelkiségéből. Bensőségessége és csendessége kamara
zenévé teszi. A bemutatót követő napon a Hufvudstadsbladet kritikát közölt Emil Wa- 
senius tollából, aki arról írt, hogy a mű a zeneszerző utazását festi le a Koli-hegyen, 
ahogyan a magasból látja a Pielinen-tavat, Höytiänent, Pielisjärvit és Härsjärvit. Sibe
lius heves elutasítással reagált a kritikára, amire Wasenius azzal felelt, hogy informá
ciója a komponista egyik közeli barátjától származik. Tawaststjerna szerint Eero Jär- 
nefelt festő lehetett ez a közeli barát. Valószínű, hogy egyes témák a Koli-hegyi utazás 
során fogalmazódtak meg Sibeliusban, s kezdetben valóban bizonyos tájélményekhez 
kapcsolódtak. De miután Sibelius szimfóniát írt belőlük, elveszítették eredeti jelen
tésüket, s az abszolút művészet elemeivé váltak. Valahogy úgy, mint a II. SZIMFÓNIA
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Krisztus- és Don Juan-asszociációi. A IV. SZIMFÓNIA esete jól mutatja Sibelius szimfo
nikus esztétikájának következetességét, s azt is, hogy nemcsak leiró mű mögött állhat 
konkrét természetélmény.

Maga a mű a lélek finomságával szólal meg. Nem csoda, hogy nem volt sikere. Hol 
van már az első két szimfónia látványos szenvedélyessége, a témák pazar felmutatása? 
Az új mű, melyet szerzője pszichológiai szimfóniának is nevezett, mintha nem akarna 
hatni, csak egészen csendesen létezne s megismerésre várna. Ha megnyilik előttünk, 
nem csak zord és sötét szineket látunk benne. Sibeliusnak nagyon fontos volt, siker
telensége bántotta is.

Az V. SZIMFÓNIA mintha folytatás volna, a lélek kinyilása. Az elébb még önmagába 
nézett a zeneszerző, most kifelé kezd tekinteni. A zene anyagszerűbb lesz, de benne 
van a lélek anyagtalan világának friss élménye is. „Sétáltam, a hideg tavaszi napsütésben. 
Erőteljes impresszióm támadt az V. szimfóniáról. Az új!” -  irta naplójába. „Földibb-élőbb” -  
mondta egyszer, ugyancsak e műve kapcsán.

Amikor a III. SZIMFÓNIA első tételének bemutatásakor utaltam néhány hattyúval 
és daruval kapcsolatos alkotásra, egyről nem tettem emlitést. Az V. SZIMFÓNIA-ról. 
„Ma, IV 21 -én tíz és tizenegy között 16 hattyút láttam. Életem legnagyobb impresszióinak egyike! 
Hosszú ideig köröztek fölöttem. Eltűntek a napsütötte ködben, mint egy ezüst szalag. Hangjuk 
ugyanahhoz a fafúvós típushoz tartozik, mint a darvaké, csak tremoló nélkül. A hattyúk közelebb 
vannak a trombitához, noha világos a szarruszofonhang. Egy mély refrén síró kisgyerekre emlé
keztet. Természetmiszticizmus és az élet panasza ” -  ezen a helyen az V. SZIMFÓNIA egyik trom- 
bitatémájátjegyzi le, majd folytatja a bejegyzést -  „Ezután a szentélyben voltam ma, 1915. 
április 21-én.” Különösen érdekes a szentély emlitése és a sorrend, ha a III. SZIMFÓNIA 
I . tételét záró himnuszra gondolunk. Sibelius nyilvánvalóan megint csak ellenezné, 
ha a szimfóniának bármiféle programot tulajdonitanánk, ugyanakkor keletkezéstör
ténetének rekonstruálása és kifejezésvilágának megragadása során nem hagyhatjuk 
figyelmen kivül az ihletet adó s a kész műalkotás által végül meg is jelenitett termé
szetet. Egy másik, ugyancsak ezzel a szimfóniával kapcsolatos megjegyzése alátámaszt
ja azt, amit a természetből származó ihlet és a szimfóniák viszonyáról mondtunk: „A 
témák diszpozíciója, ez a fontos feladat titkos misztériumával. Mintha az Atyaisten mozaikdara
bokat szórt volna le a mennyek padlózatából, s megkért volna, jöjjek rá, hogyan is voltak. Talán 
jó definíciója a »komponálásnak«. Talán nem. Nem tudom. ” Az V. SZIMFÓNIA nem az éneklő 
hattyúkról szól, abszolút zene, melynek egy darabkája röptükben éneklő hattyúktól 
származik. Ahogy az V. SZIMFÓNIÁ-ra hatott a repülő hattyúk hangja, úgy hatott talán 
a III. SZIMFÓNIA első tételére a madarak repülése.

A VI. SZIMFÓNIA a III . SZIMFÓNIA rokona, a megelőző kettő igazi romantikus hang
vétele után megint egy klasszikusabb alkotás. „A VI. szimfónia vad és szenvedélyes karak
terű, pasztorális kontrasztokkal” -  mondta a munka elej én. Csodálatos árkádiai hangulatú 
mű született.

A VII. SZIMFÓNIA felidézése előtt essék szó a szimfonikus költeményekről. Sibelius 
a Kullervó után új kezdetet irt, az En SAGÁ-t. Valóban kezdetnek kell tekintenünk, 
hiszen a Kullervó első tételéhez hasonlóan Sibelius a mondák általános légkörét és 
hangulatát festi le benne, s egyúttal az egész Sibelius-oeuvre immár a szerző szemében 
is érvényes alaphangját is megadja, jelentésszintű kulcsát még olyan daraboknak is, 
mint a HEGEDŰVERSENY. „Az »En Saga« egy hangulat kifejezése. Számos fájdalmas élményen 
mentem keresztül akkoriban, és egyetlen másik műben sem fejeztem ki magam ilyen mértékben. 
Ez az oka annak, hogy minden irodalmi magyarázatot idegennek tartok. ” A művet ugyanis 
Francescától és Paolótól kezdve a KALEVALÁ-n át egészen a sarki medvevadászatig
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mindennel összefüggésbe hozták. Sibelius tetszését Gallen-Kallela illusztrációja sem 
nyerte meg -  festő barátja ugyanis En Saga (Jean Sibelius) címmel akvarell-dipti- 
chont készített. így ami a Sibelius és a szimfonikus költemény közti szférát illeti, az ő 
interpretációja sem autentikus, hiteles azonban a zenének a festőre gyakorolt hatását 
illetően -  s talán még általánosan is. A Monda esete szemléletesen példázza, milyen 
könnyű elcsúszni a műértelmezés síkjának megválasztásakor. A MONDÁ-nak ugyanis 
-  miként a Sibeliustól származó idézetből is kiderül, még ha látszólag az ellenkezőjét 
állítja is -  van konkrét témája, mégpedig a homályos, borongós, megfoghatatlan mon- 
dai hangulat, a mélység, a múlt világa. Az En SAGÁ-t általánosságban véve a tudattalan 
felbukkanásának megfogalmazásaként értelmezhetjük. Alátámasztja ezt a mű közép
ponti témája: alulról jövő, borús, egyenletesen és kérlelhetetlenül lüktető, nyugtala
nító, egyúttal azonban békességet is árasztó motívum. Amikor megszólal, akkor derül 
ki, minden eddigi efelé mutatott, s különös örökérvényűség és evidencia lengi körül. 
Miért lehet autentikus Gallen-Kallela festménye, mikor Sibelius azt mondta, ő sem 
találta el, miről van szó? A két művészben természetesen egymástól eltérő kép alakult 
arról a kiterjedt archetípusról, amiről Sibeliusnak, amikor a műnek címet kellett ad
nia, a mondák jutottak eszébe. Gallen-Kallela vízfestményének ugyancsak erős ősképi 
töltésű motívumai hasonló irányba mutatnak, mint Sibelius zenéje. Az előtérben fa
törzs, melynek jó része kilóg a képtérből, a furcsán kanyargó ágakon almák, mellette 
balra hópelyhek, hátul táj folyóval és vár. Már az I . ZSOLTÁR beszél arról, hogy a Jahve 
törvényében gyönyörködő ember olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely 
idejekorán meghozza gyümölcsét, s levele nem hervad el. A TÓRA a megismerés és 
elmélyedés kifogyhatatlan folyamát jelentette -  miként a mondák is. A balra kanya
rodó, göcsörtös faág többek között a személyes és családi múltra, az élet, a személyi
ségfejlődés nehézségeire utal, a folyó a közös mélységre, a faágon pirosló gyümölcsök 
és mellettük a hópelyhek az ellentétek együttélésére, a vár erős személyiségre, de mi
vel messze, a folyó túloldalán van, nem az egóra, hanem a Selbstre.

Magyarországon széles körben elterjedt nézet, hogy a Hegedűverseny sablonos 
skálamenetekkel és üres futamokkal teletűzdelt, felszínes virtuóz darab. Virtuóz da
rab, nem kétséges, de semmiképp sem felszínes. A két szélső tételben az En SAGÁ-éhoz 
hasonló, az egész tétel szempontjából meghatározó témára lelünk. Mély, megállítha
tatlan, öntörvényű élet kifejezői. Megjelenésükkor evidenciaként érezzük centrális je 
lentőségüket s a megelőző témákkal való bensőséges kapcsolatukat. A szimfóniák ese
tében megfigyelhettük, ahogyan tájélmények zenei megfogalmazásai a szimfonikus 
építkezés egységeiként épülnek be egy-egy műbe. A bravúros magánszólam uralta 
HEGEDŰVERSENY-ből a végtelen északi táj jellegzetes atmoszférája bontakozik ki, mi
ből is arra következtethetünk, hogy a virtuóz futamok mögött ugyancsak tájélmények 
állhatnak, melyek a komponálás során elveszítették konkrét eredeti jelentésüket, nem 
így azonban hangulatfestő jellegüket. Az i. és i i i .  tétel főtémái a szimfonikus költe
ményekhez, a nyilvánvaló jelentésnélküliség és a műfaji megfelelésigény pedig a szim
fóniák mellé sorolják ezt a művet.

Az En Saga eredeti, 1892-es változatáról is megjelent nemrég egy felvétel, együtt 
az V. szimfónia első változatának -  a bemutató zenekari kottáiból készített -  
rekonstrukciójával, a svéd BiS lemeztársaság Sibelius teljes életművéről készülő so
rozatában, Osmo Vänskä és a Sinfonia Lahti előadásában. Később, más formában ki
adott művek publikálatlan korábbi változatainak előadásával kapcsolatos aggályaimat 
bizony tovasöpörte a MONDA eredeti változata nyújtotta elementáris élmény. Egy-egy 
motívum kidolgozása tekintetében feledhetetlenül érdekes, ellenében pedig mind
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össze annyi mondható el, hogy kidolgozása kevésbé kifinomult és egységes. Ugyan
akkor roppant átütő módon érvényesül benne is az őserejű mondavilág homályos, 
borongós jellege. Elményközelibb és direktebb -  ennek pró- és kontra-oldalaival. Úgy 
érzem, mindenképp előadásra érdemes.

Ezután irta Sibelius a LEMMlNKEjNEN-LEGENDÁK-at. A léha, meggondolatlan hős 
útjának bemutatását nem nehéz összefüggésbe hozni a jungi árnyék világával, mely
nek tudatositása és integrálása a lelki fejlődés útjának első nagy szakasza. A mű szim
fonikus jellege szembeötlő, emlitést tesz róla Tawaststjerna is. Négy tétel szimfonikus 
elrendezésben. Tartalmi szempontból a középső tételek sorrendjének kérdése eldönt
hetetlen, hiszen nem egymásutánisággal kapcsolódik egymáshoz a kettő, zeneileg vi
szont a későbbi sorrendet indokolja talán, hogy ne a két leghosszabb és jellegét tekint
ve is egymáshoz legközelebb álló tétel kövesse egymást. Sibeliusnak a művel kapcso
latos bizonytalanságát a sorrend megváltoztatásánál is jobban mutatja az a tény, hogy 
bő fél évszázadon keresztül csak két tétele volt ismert: A TUONELAI hattyú és a Lem- 
MINKEJNEN ÚTJA HAZAFELE. Aino asszony szerint férjét ebben a kérdésben Kajanus 
véleménye is befolyásolta, aki ezt a kettőt becsülte. A háttérben nyilvánvalóan a szim
fonikus kérdés is meghúzódik. Sibelius útja kettévált a Kullervó visszavonásával. Az 
EN SAGÁ-val elindult egy út, a -  hol konkrét témájú, hol csak hangulati utalásokon 
nyugvó -  programzenéé, s az I. SZIMFÓNIÁ-val egy másik, a tiszta zenéé. A kettőt, mint 
láttuk, bizonyos mértékig összeköti az életműben magányosan álló HEGEDŰVERSENY. 
De hová tartozik a LEMMINKEJNEN-SZVIT? Formailag minden további nélkül a szim
fóniák közé sorolhatnánk, a szimfóniák sorát azonban később és mással kezdte Sibe
lius. Tételei egyenként a szimfonikus költemények közé tartoznának, de együtt? Alig
hanem a LEMMINKEJNEN-SZVIT is összeköti még a szimfonikus és a programzenei vo
nalat, de a szerző egyikbe sem sorolta be. Valószinűleg azért, amiért a KULLERVÓ-t 
visszavonta, mert nem olyan, mint amilyennek szerinte egy szimfóniának lennie kell. 
A LEMMINKEJNEN-SZVIT közelebb van már a megoldáshoz, ami az I. SZIMFÓNIÁ-ban 
ölt majd testet első izben, hiszen már nem oratorikus, de még programzenei. Sibelius 
a programzene terén is előrelépett, hiszen az En Saga és a Lemminkejnen-legendák 
tisztán hangszeres darab. Később születtek ugyan kantáták, de ezek az életmű határ
széli darabjai. Mindössze egyszer alkalmazott Sibelius fő szimfonikus műben énekhan
got, s -  nem véletlenül -  szimfonikus költeménynek is nevezte ezt a művet.

A szimfonikus költemények sorában ezután következő művet -  AZ ERDEI NIMFÁ-t -  
nemcsak az életmű integráns részének, hanem egyik jelentős darabjának is tekinthet
jük. Először is meg kell azonban vizsgálnunk, fennáll-e egyáltalán ennek az elvi lehe
tősége. Valószinűleg ez volt a három darab egyike, amiket Sibelius 1895-ben kiadásra 
ajánlott az orosz Beljajevnek. Annyit tudunk, hogy Sibelius három művet küldött ne
ki, és az orosz kiadás ötlete mögött álló Busoni azt irta a zeneszerzőnek, hogy az EN 
SAGÁ-t, a Tavaszi DAL-t és Az erdei NIMFÁ-t küldje el neki. A tervből azonban végül 
nem lett semmi. AZ ERDEI NIMFA -  1895-ös bemutatója után -  elhangzott még néhány
szor a múlt században, többek közt 1899-ben, az I. SZIMFÓNIA bemutatóján, majd az 
1935-ös KALEVALA-évfordulón. Ezután a feledés homályába merült. 1996-ban került 
elő ismét, amikor Osmo Vänskä és a Lahti Szimfonikus Zenekar bemutatta és lemezre 
vette. Alapos okunk van a Skogsraet összefüggésében tekintetbe vennünk, hogy a 
Lemminkejnen-legendák két tételének is hosszú időn át majdnem ugyanez volt a 
sorsa. Sibelius 1939-ben dolgozta át s csak 1954-ben adta ki őket. Nyolcvankilenc esz
tendős volt, amikor a szvit addig kiadatlan két tétele nyomtatásban megjelent. Epp az
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En Saga korai változata győzhet meg bennünket arról, hogy messzemenően becsül
nünk kell az átdolgozás előtti változatokat is. A MONDÁ-nak ismerjük végső változatát, 
s a különbség nem az első gyengeségében, hanem a második egységesebb, csiszoltabb 
voltában rejlik, az első változat kapcsán tehát csak igen relativ inferioritásról beszél
hetünk. Az erdei NlMFÁ-nak csak egy változata van. Hogy ezzel volt-e terve szerzőjé
nek, s ha igen, micsoda, nem tudjuk. Annyi mindenesetre biztos, hogy a hosszú álom
ból felébredt műnek nincsenek hibái, és Sibelius egy izben valószinűleg ki is akarta 
adni. Mindezek alapján semmiképp sem zárhatjuk ki a mű kiadásának és előadásának 
elvi lehetőségét. Paradox módon Sibeliusnak éppen ez az a műve, amelynek prog
ramjáról a legbővebb információink vannak. Viktor Rydberg versét ugyanis előbb me
lodráma formájában dolgozta fel Sibelius, melyre a szimfonikus költeményhez hason
ló sors várt. A háttérben zongorára, két kürtre és vonósokra irt muzsika illusztrálja a 
költeményt, melyet narrátor mond el. Ezt dolgozta át Sibelius röviddel később -  ahogy 
akkoriban elnevezte -  zenekari balladává. A mű hangulatát mindennél jobban érzé
kelteti maga a vers, melynek forditásakor a szótagszámokhoz való hűség helyett in
kább az eredeti kifejezések és rimek követésére törekedtem:

AZ ERDEI NIMFA

Björn erős volt és szép szál legény, 
vállánál senkié sem volt szélesebb, 
s keskeny dereka túltett a többi emberén -  
ez izgatja a galád erdei tündéreket.
Az ünnepre igyekezett egy őszi estén,
holdfény csillant a sziklán s a lucfenyők testén,
s erősen fújt a szél,
süvített, lökött
a mocsárnál s az erdőnél,
a fák és a pusztaság fölött;
akkor mintha varázslat vett volna erőt rajta,
az erdő felé nézett és nem tudott nyugodni tőle,
feltekintett a mennyboltozatra,
de a fák csak hajlongtak és bólintottak,
és a csillagok hunyorogtak és pislantottak:
menj be, menj be a susogó fenyőerdőbe!

Bemegy, hallgat a sötét parancsra, 
akarva és kényszerűen; 
az erdei törpéket fekete ruha takarja, 
és fondorlatosak a hangafűben, 
és hálót fonnak a holdsugárból, 
gallyból és hajlongó ágból, 
reszkető fonállal 
a bozótba, a cserjébe 
a vándor léptei nyomában, 
bármerre lépked,
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és rekedten nevetnek a foglyon.
Barlangjaikban farkas és hiúz ébred egykettőre,
de Björn csak álmodozik folyton
a lucfenyők dalára,
mely édesen suttogva kínálja:
menj mélyebbre, mélyebbre a végtelen fenyőerdőbe!

Hirtelen elnémul a susogó szél, 
nyáriasan édes az éjszaka, 
virágzó hárstól nedves a lég 
és megcsap a tengerszem alvó vizének illata.
Az árnyékban valami zizzen:
ott rózsaszín és holdfehér ruha libben,
ott kéz int,
oly puha és lágy,
ott mell ring,
ott suttog egy száj,
ott szempár merül el a tiédben
és hűséget játszik olyan megnyerően,
hogy elszáradnak az emlékek;
hív álmodni téged és felejteni,
hív aludni téged és szenderegni
szerelmes békében, a ringó, álmos fenyőerdőben.

A kinek a szívét erdei nimfa lopta el, 
sohasem tudja visszaszerezni: 
mert lelke holdfényes álmokat les, 
és feleséget nem tud szeretni.
Az éjszakai erdő kék szempárja
tekintetét a boronától és az ekétől elrántja,
nem tud mosolyogni
és örülni mint azelőtt,
és ha látod sompolyogni
az éveket ajtaja előtt,
nem találnak virágot és gyereket;
az üres házban kedvetlenül öregszik meg ő,
tűzhelye körül a székek üresek,
s ha az évektől valamit vár,
az csak a koporsó és a halál.
Csillapíthatatlan fájdalommal hallgatja, ahogy susog a fenyőerdő.

A zenekari ballada a vers epizódjainak megfelelően egymástól élesen elkülönülő sza
kaszokra oszlik. A bevezetés a magabiztos, élményekre vágyakozó ifjú hőst mutatja 
be, majd azt a folyamatot festi le a zene, amikor a csábítás egyre jobban hatalmába 
keríti Björnt. Az egyre fékevesztettebb, eksztatikusabb zene után a nimfajelenet kö
vetkezik, lágy, érzéki, lassú muzsika a gordonka szólóénekével. Végül a csábítás nö
vekvő vonzerejét bemutató második szakasz megfelelőjeként ismét egyre hevesebb és 
hevesebb lesz a zene: ez már a hős tönkremenetele, mikor is rögeszméje végzetesen



Zay Balázs: Az erdei nimfa és az erdő nagy istene • 1121

megfosztja az élettől. Az ERDEI NIMFA az animakivetítés par excellence művészi ábrá
zolása. A zenekari ballada keletkezése a Lemminkejnen-szvit befejezése előtti időre 
esik, amelyben ugyancsak kiemelt szerepet játszik az animaproblematika: Lemmin- 
kejnen és a szári lányok, köztük Kyllikki, később pedig Louhi lánya. A mű ezenfelül 
fontos adalékkal szolgál a zeneszerző életművét megkoronázó TAPIOLÁ-hoz is, így 
többszörösen is kulcsfontosságú darab. Jelentősége legalább ennyire köszönhető azon
ban zenei kvalitásainak is. Átütő inspirációról tanúskodik, kifejező témákra épül, 
hangszerelése érdekes; az első szakaszban Sibeliusnak remekül sikerült érzékeltetnie 
a várakozás izgalmát és a levegőben lévő veszélyt, a második és negyedik szakaszon 
belüli fokozással a csalóka látvány rögeszmévé válásának örvényszerűen magával ra
gadó erejét, a harmadik szakasszal pedig a csábító szépség és csend csalárd idilliségét. 
A Kullervó kezdi elnyerni az őt megillető elismerést, idővel bizonnyal a Skogsraet 
kvalitásait is felfedezik a Sibelius-műveket vezénylő karmesterek.

A szimfonikus költemények közül időrendben a POHJOLA LÁNYA következik ezután. 
Az erdei nimfa és az Éjszakai lovaglás és napfelkelte mellett ez Sibelius legle- 
íróbb műve. Akárcsak a SKOGSRAET, a Pohjola lánya is hűen követi az alapjául szol
gáló történetet. A Kalevala szerint Vejnemöjnen Pohjolából hazatérőben megpillant 
egy gyönyörű lányt, aki szivárványon ülve sző. Azonnal beleszeret, ahhoz azonban, 
hogy a szép lány kezét elnyerje, különböző feladatokat kell megoldania. Tompa késsel 
szőrszálat kettészelni, vékony fonálra tojást kötni, vastag jégből kerítést vágni, kőszik
lából kérget hántani. Meg is teszi mindezt, ám amikor a lány orsójának forgácsából 
kell csónakot készítenie, baltája félreszalad. A sebesült Vejnemöjnen előbb gyógyírt 
keres, majd csalódottan folytatja útját hazafelé. A Pohjola lánya a jungi individuá- 
ciós útnak két vonatkozását is érinti, az anima és az öreg bölcs kérdését. A mű címe 
eredetileg nem Pohjola lánya volt, hanem Vejnemöjnen, ezt azonban Robert Lie- 
nau, Sibelius kiadója nem találta elég attraktívnak. Vejnemöjnen pedig nem más, mint 
a KALEVALA bölcse. Varázsló és énekmondó, tanító és vezető. Pohjolai lány megszer
zésével két Sibelius-mű is foglalkozik, s kiegészítésképpen egy harmadik esetet is meg 
kell említeni, a Kalevala szerint ugyanis Pohjola lányát végül sikerült valakinek meg
szereznie a karjalaiak közül: Ilmarinen kovácsnak. Sokatmondó tény. Björn életét 
tönkretette a nimfával való találkozás, a káprázat teljesen lekötötte, s nem tudott 
visszatérni a valósághoz. Lemminkejnen rajtavesztett ugyan a szárjolai lánnyal való 
kalandon, a leánykérés vereséggel végződött, de a jó anya archetípusának aktiváló
dása által a messzi vágyó -  azaz szenvedélyek fűtötte -  hős új életre kelt, a halállal való 
találkozás nem az élet végét, hanem új életszakasz kezdetét jelentette számára. Ilma- 
rinen megszerezte Pohjola lányát, ahogy görög megfelelőjének, Héphaisztosznak is 
sikerült megszereznie Aphroditét. Mindketten mesterien tudtak bánni az anyaggal, a 
vassal, az arannyal, s a földi javakkal meg tudták fogni a szép, fiatal nőket. A döntő 
pillanatban a szép pohjolai lány két dolog miatt utasítja vissza Vejnemöjnent és vá
lasztja Ilmarinent. Egyrészt nem akar öreg ember felesége lenni, másrészt arra gon
dol, Ilmarinen csinálta a szampót, a rejtélyes, tarka tetős, javakat ontó őrlőgépet. Il
marinen vasverő győzött, azonban a szárjolai lány megszerzésével megmaradt a csil
logás és az anyagi világ szintjén. Felesége gonosz asszony lett, ő volt az, akinek Untamó 
eladta Kullervót, s Kalervó szegény fia kegyetlen nagybátyjától elkerülve az ő szolgá
latában szerzett újabb keserű élményeket. A belső anyakép kialakulásában az anya 
mellett más anyafigurák is szerepet játszanak, hiszen másra is kivetülhet mind a jó, 
mind a gonosz anya archetípusa.
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Vejnemöjnen látszólag vesztesen, végül is azonban győztesen került ki az északi 
lánnyal való kalandból. Szomorúan továbbment. Megismerte a csalóka vonzerő való
ságát. A szép szárjolai lány nem véletlenül ült szivárványon, s nem véletlenül szőtt. A 
szivárvány ugyanis tűnő fényjelenség, s mint ilyen, a találkozás káprázatosságára utal, 
arra, hogy a fénylő látszat mögött a háttérben valami egészen más bújik meg, a szövés 
motívuma pedig a kaland végzetességének veszélyére enged következtetni. Vejnemöj- 
nen hangulatára a szerelmi csalódás sötét árnyékot vetett, viszont szabadon folytat
hatta útját -  szabadabban, mint annak előtte. Az eredetileg Vejnemöjnennek keresz
telt műnek a jungi öreg bölcs archetípussal való kapcsolatát az is alátámasztja, hogy 
a KALEVALA rendre „vaka, vanha Väinämöinen”-ről, „igaz, öreg Vejnemöjnen”-ről beszél. 
Ezzel korára is utal természetesen, de elsősorban meglett voltára, bölcsességére, ar
chaikus tudására, varázsló hatalmára. A kérdést természetesen árnyalja, hogy a KA- 
LEVALÁ-t Elias Lönnrot megannyi népdalból állította össze, így az eposzban egy epi
zódban szereplő rúnók eredetileg gyakran más kontextusban fordultak elő, másrészt 
többször is előbukkan ugyanaz a motívum. Ezért helyesnek tetszik Vejnemöjnen és 
Ilmarinen versengésének egyszerűbb, mindössze életkor szerinti értelmezése mellett 
egy másik, az eposz összeállításának körülményeiből adódóan nem egységesen végig
vezethető, ugyanakkor az eposz egészéből logikusan következő, átvittebb értelmű 
megközelítése is. Amikor Pohjola lánya nem akar öreg ember madárkája lenni, akkor 
nem egyszerűen Vejnemöjnen koráról van szó. Mert igaz ugyan, hogy a kalevalai tál
tos együtt született a világmindenséggel, de egyrészt ez mint mitológiai közlés első
sorban a világ titkaiban való részesedést jelenti, másrészt a Kalevala szerint Ilmari- 
nen is öröktől való, annak idején ő kovácsolta a mennyek boltozatát. Kettejük közt 
tehát igazából nem a kor jelenti a különbséget, hanem a világhoz való viszonyuk. Az 
anyagi és az anyagon túli, a látható és a láthatatlan különbözősége. Ilmari kovács két
ségkívül mindenkit felülmúl a maga szakmájában, még Vejnemöjnent is, Vejnemöj
nen azonban jobban beépíti tervei, cselekedetei körébe Ilmari kézzelfogható világát, 
míg Ilmariéban nem ju t ekkora rész Vejnő világának. Szárjola lánya, mikor vénnek 
látta Vejnemöjnent s kívánatosnak Ilmarinent, mindegyikük korát és valódi világát 
tévesen látta. Vejnemöjnennél csak a kor lebegett szeme előtt, az anyagon túli dimen
zió nem, Ilmarinennél pedig az anyagi dimenzió olyannyira elvakította, hogy sem Il
marinen korát nem látta, sem azt, amire anyja utalt, hogy Ilmarinen arca verejtékes 
a munkától. Amikor a szép menyasszony anyjával beszélget arról, kihez is menjen fe
leségül, Ilmarinen kapcsán éppen ez utóbbinak az ellenkezőjét emeli ki, azt, hogy ő 
készítette a szampót. Arról azonban elfelejtkezett, hogy a csodamalom nem hozta el 
az aranykort, s elpusztult. A verejtékes munkát nem lehet megtakarítani, ugyanakkor 
míg Ilmarinen egyre csak dolgozott, Vejnemöjnen közben előre is lépett.

Érdekes számba venni, hogyan hívták még a finnek Vejnemöjnent a KALEVALA sze
rint. A Vejnő név a széles folyamot jelentő vejne szóból ered, a Szuvatolajnen név a 
csendes víztükröt jelentő suvanto szóból, az Oszmojnen név pedig a rozsomák -  osmo 
-  nevéből. Ezek bizony mind intenzív jelképes töltéssel rendelkeznek. A rozsomák a 
nyuszt és a barnamedve közti menyétféle. Életterében minden nála kisebb és védte
lenebb állatot megtámad, s nem tisztel mást, csak a barnamedvét, a hiúzt és a farkas
csordát. A ragadozó rozsomákkal való kapcsolat az ösztönök integrációjára utal, vala
mint az élettér, a természet uralására. Ezenfelül azonban az ellentétek kibékítését és 
a teljességre való törekvést is szimbolizálhatja a rozsomák, hiszen éjjel is, nappal is 
vadászik, hegyvidéken és síkságon, szárazföldön és vízben, sőt annak is lehet jelentő
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sége -  s a POHJOLA LÁNYA kapcsán ez különösképp aktuális hogy magányosan kó
borol. Bizonyos mértékig minden bölcs sorsa ez, annak ellenére, hogy -  gondoljunk 
csak Schiller ÖROMÓDÁ-jára -  barát s társ nélkül senki sem lehet bölcs. A széles folyam 
elnevezés a megélt, maga útján haladó, a sorssal szemben cselekvően belenyugvó, az 
idő múlását és az örökkévalóságot, a mélységet és a felszínt, a láthatatlan és a látható 
világot egyaránt ismerő életre utalhat, a csendes víztükör képe pedig a szenvedélyek 
legyőzésére. A Szuvatolajnen névben visszaköszönő csendes víztükör éppen ellenke
zője az erdei tó alvó vizének, amelynél a Rydberg-versben Björn megpillantja az erdei 
nimfát. A bölcs csendes víztükréhez éberség vezet, míg a csábító erdő alvó vize éppen 
álmatagságra, az éberség végzetes hiányára utal.

A Sibelius-oeuvre összefüggésében a vizet nemcsak az éberség, hanem az élet mo
tívumával is összekapcsolhatjuk. Lemminkejnennek a tuonélai hattyút kellett volna 
megölnie ahhoz, hogy a szép északi lány kezét elnyerje. Vajon mit jelent ez? Talán 
nem tévedés azt feltételezni, hogy éppen ez jelentette volna a halált, nem pedig az, 
hogy nem ő találta el nyilával a hattyút, hanem őt találta el a vak pásztor. A pásztor 
motívuma a természettel való összhangra utal, nem véletlen, hogy a BlBLlÁ-ban a pász
torok szereznek elsőként tudomást arról, hogy a kis Jézus megszületett. A természet 
azonban vak, nem lát, ezért nekünk kell alkalmazkodnunk hozzá. Miértjelentette vol
na a hattyú megölése a halált? Mert az életet jelentette a halál folyamán. A fekete fo
lyamon fehér élőlény úszik. Ha megöli valaki, teljes a halál. Végzetes lett volna, ha 
Lemminkejnen megteszi, amit a nőiség sötét oldalát megtestesítő hideg szépség kért 
tőle. A femme fatale-t kiismerni kell, ahogy Vejnemöjnen is tette, s nem maradandó 
kapcsolatra lépni vele, hiszen az végzetes.

Sibelius következő szimfonikus költeménye, az ÉJI LOVAGLÁS ÉS NAPFELKELTE jól 
mutatja a komponista számos művének hátterében rejlő elementáris természetél
ményt. Az erdei nimfa és a POHJOLA lánya egy-egy irodalmi forrást követett lépésről 
lépésre, ez a mű pedig egy természeti jelenség kibontakozását ábrázolja. Sibelius egy 
ízben meglátogatta a Niagarát, s erről kísérője, Carl Stoeckel így számol be: „Amint a 
nagy látvány szeme elé tárult, olyan arckifejezés ült ki rá, mint akinek mély vallásos élményben 
van része. Nyilvánvaló volt, nem akarta, hogy szóljanak hozzá.” Másnap megfelelő ruhát 
öltöttek, és a vízesés lábához hajóztak. Sibelius végig szótlan volt és gondolataiba me
rült. Később elmondta, megpróbált zenei élményt meríteni a vízesés látványából, de 
nem sikerült. „Feladtam az ötletet. Túl ünnepélyes és túl hatalmas ahhoz, hogy emberi lény 
visszaadhassa.” Elmélyült szemlélődéssel magába szívott élményei közül azonban töb
bet is át tudott ültetni a zene nyelvére. Az ÉJSZAKAI LOVAGLÁS ÉS NAPFELKELTE kom
ponistáját -  kora élenjáró művészeinek legtöbbjétől eltérően -  nem a művészi nyelv 
újszerűsége, hanem a természetélmény hiteles visszaadása érdekelte. Bizonnyal esz
tétikai megfontolások is álltak mögötte, mindenekelőtt azonban az elementáris él
mény maga -  annál is inkább, mivel az elvek és az elméletek legtöbbször a meglévő 
beállítottság megfogalmazásai, igazolásai, s nem fordítva. Az ÉJFÉLI LOVAGLÁS ÉS NAP
FELKELTE, ha születésének évszámát nézzük, kétségkívül régimódi, az elfogulatlan 
hallgatóra azonban óriási hatással van, s arról sem igen feledkezhetünk meg, hogy 
nem mindenütt járt egyformán az idő. Alois Riegl Kunstwollen-gondolatát felidézve 
épp a negyedórás darab hátterében lévő elementáris természetélmény és feldolgozá
sának módja mutatja, hogy Finnországban akkor ez és így akart műalkotássá válni. 
Inadekvát elvárni azt, aminek a létrejöttéhez másutt kedvezett csak a történelem me
nete. A DRIÁD című rövid szimfonikus költemény összekötő kapocs AZ ERDEI NIMFA és
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a Tapiola között. Időrendben továbbhaladva a Luonnotár s A BÁRD következik. A 
LüONNOTÁR Sibelius egyik legnagyobb műve, szimfonikus költemény szopránra és 
zenekarra. Nem dal, noha magánéneket hallunk benne csaknem mindvégig. A szó
listával szemben nem mindennapos követelményeket támasztó műben Sibelius a KA
LEVALA bevezetését zenésítette meg, a nap, a hold és a csillagok születését. Roppant 
expresszív zene, különös, bizarr harmóniákkal. Ez a mű is közeli kapcsolatban van a 
jungi magna materrel, illetve az öreg bölcshöz kapcsolódó természetmegismeréssel, 
a dolgok jó és rossz oldalának összefüggésével, ugyanis a kezdet félelmetes ürességét, 
a végtelen világegyetemben megszülető élet magányosságát érezni benne. Csúcspont
ja  erősen emlékeztet Rimszkij-Korszakov nem sokkal korábban bemutatott operája, 
a Szadko egyik részletére, a Viking VENDÉG DALÁ-nak bevezetésére. A művek szüle
tésének idejét alapul véve nem kizárt, hogy Sibelius hallotta. Talán túlzás, talán nem 
kapcsolatot látni a múlt vikingjei s a régmúlt óceánja között. Csajkovszkij Romeo És 
jÚLlÁ-jának egy akkordját is eszünkbe juttatja a mű. Mintha az ott egy pillanatra fel
villantott hangulat mutatkozna meg Sibelius darabjában. A LüONNOTÁR-ban együtt 
szerepel a víz és a madár motívuma, ezért indokolt a Genezisre utalni, melyben azt 
olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Sibeliust egészen haláláig izgatták a 
repülő madarak. Tawaststjerna a zeneszerző feleségére hivatkozva beszámol arról, 
hogy férjét halála előtt két nappal nagy öröm érte, mivel végre megpillantotta a délre 
tartó darvakat. „Itt jönnek, az ifjúságom, madarai!” -  kiáltott fel úgymond. Aino asszony 
szerint az egyik rövid időre elvált társaitól, Ainola felett körözött, majd továbbrepült. 
A történet igaz s a jelenség jelentőségteljes voltában természetesen lehet kételkedni, 
ám érdemes egy pillanatra utalni arra, hogy a finn mítosz szerint a halál fekete folyój án 
fehér hattyú úszik, a vak pásztor tudja, hogy meg kell ölnie a messzi vágyó s messzire 
merészkedő fiatalembert ahhoz, hogy az tovább élhessen, s vak létére is eltalálja nyi
lával. Biztos-e tehát, hogy nem igaz vagy csak puszta véletlen, hogy 1957. szeptember 
18-án egy daru rövid időre elválik társaitól, s Ainola fölött köröz, amikor nézi az agg 
Sibelius, akinek két nappal később át kell kelnie a halál folyóján? Vajon adhatott volna 
bármi is nagyobb erőt Sibeliusnak a halál folyóján való átkeléshez, mint a daru repü
lésének friss élménye? Sibelius számára, úgy tűnik, a hattyú és a daru egyet jelentett, 
mindig e két madár röptét csodálta.

A BÁRD talányos mű. Hátterét nem tudni. Száraz, egyszerű, érlelt világa rokona a 
IV. SZIMFÓNIA ugyancsak őszinte s egyszerű, lényegen túl semmivel nem törődő, ben
sőséges világának. Közel esik egymáshoz a két mű keletkezése is. És bárhogyan nézzük 
is, A BÁRD kapcsolódik magához Sibeliushoz is, a MONDA, Az ERDEI NIMFA és számos 
KALEVALA-történet megéneklőjéhez. Ezen a ponton azonban meg is kell állnunk, még 
mielőtt ingoványos talajra lépnénk: bár bárd írta, igazából nem tudjuk, kiről s miről 
szól. Nem sokkal e két mű megírása után született AZ ÓCEÁN LEÁNYAI című szimfoni
kus költemény, melyet Sibelius impresszionista alkotásaként emlegetnek. Napfényes, 
felhőtlen örömöt kifejező zene Poszeidón leányairól, melynek hátterében a görög mi
tológia áll. A jungi individuációs folyamatra gondolva a megelőző komoly és komor 
korszakot felváltó fényes időszak megjelenését láthatjuk benne, mikor is a tudattalan, 
aminek egyik legjellegzetesebb jelképe a tenger, az óceán, napfényben ragyogva jele
nik meg, a nap és a víz békés együttese az ellentétek koegzisztenciáját jelképezi, s a 
tudattalan impulzusai, az óceán leányai barátságosnak mutatkoznak. Ellentétben a 
Rydberg-vers erdei tüneményével vagy a karjalai férfiakat csábító hideg, északi szép
séggel, az óceanidák olyanok, mint a rajnai sellők Wagnernél, akiknek birtokában van
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az arany még a kincs elvesztése után is, hiszen ragaszkodnak az emlékéhez, igazából 
a zavartalan élet zálogához.

Felhőtlen hangulatával Az ÓCEÁN LEÁNYAI eltér Sibelius legtöbb darabjától, s a bé
kés intermezzóra szükség is volt. Sorban utána Sibelius utolsó nagy műve következik, 
mely jungiánus megközelítés szerint felettébb érdekes megkoronázását jelenti az élet
műnek. A mű hátterét maga a komponista fedi fel előttünk:

„Feltárulnak észak komor erdei,
Os-titokzatossággal vad álmokban;
Bennük lakik az erdők nagy istene,
Erdei szellemek szőnek titokban a sötétben.”

Tapio az erdő istene, Tapiola az ő birodalma. Az erdő a világ, az élet szimbóluma, az 
erdei út a személyiségfejlődésé. Elég megannyi mesére gondolnunk vagy a DIVINA 
Commedia kezdő soraira. A Tapiola kvalitását általában azok is elismerik, akiktől tá
vol áll a késő romantikus komponista művészete. Monotematikus alkotás, egyetlen 
témából eredeztethető minden motívuma. Ezzel a témával indul a mű, mely békés, 
várakozással teljes folytatás után, amint az ember egyre mélyebbre hatol az erdőben, 
lépésről lépésre félelmetesebb lesz. A téma csúcspontja minden bizonnyal „az erdők 
nagy istené”-hez kapcsolódik, a félelmetesség kulminálásához. Kétszer hangzik fel a Ta- 
pióhoz köthető motívum, először akkor, amikor az erdei vihar elkezdődik, másodszor 
p edig akkor, amikor tetőpontj ára ér -  s ez egyben a feloldódást, a feszültség alászállását 
és lassú szűnését is jelenti. Tremendum -  az isteni egyik középponti aspektusa, s egy
ben a félelem vége is. A természet borzalmai és annak az állapotnak a kezdete, amikor 
a természet már kitombolta magát, amikor már nincs mitől félni. Érdekes röviden 
utalni egy különös párhuzamra. A Tapiola tetőponti motívuma is rokonságot mutat 
egy Rimszkij-Korszakov-dallammal. Ezúttal a NAGY OROSZ HÚSVÉT nyitány főtémá
járól van szó. Elég a két mű főtémájának utolsó négy hangját összevetnünk. A két al
kotás, a két rokon motívum látszólag egészen más világot tár elénk: Sibeliusé az erdő 
mélyén tomboló vihart, Rimszkij-Korszakové az orosz húsvétot ünneplők emelkedett 
hangulatát. Ám érdemes tovább gondolkodnunk. Rimszkij-Korszakov nyitánya a fel
támadás ünnepéről szól. A feltámadás, különösen orosz kontextusban, az embert vég
sőkig próbára tevő élet utáni megnyugvást, újrakezdést, kiteljesedést jelenti. S nem 
ez történik a TAPlOLÁ-ban, amikor az erdőbe tévedt vándor túléli a legnagyobb vihart? 
Sibelius ismertetésének első sorában számos művének alaphangulatára ismerünk, hi
szen az első, amit Sibelius műveiről általánosságban elmondhatunk, az északi táj zse
niális zenei megjelenítése. Sibelius programjának második sora mindenekelőtt az EN 
SAGA világát juttatja eszünkbe -  „ős-titokzatosság” -, s ezzel az utolsó szimfonikus köl
temény visszautal az elsőre, a négysoros ismertetés utolsó sorában pedig -  „Erdei szel
lemek szőnek” -  Rydberg költeménye, AZ ERDEI NIMFA köszön vissza. A téma fontosságát 
mutatja A DRIÁD című rövidke mű, mely ugyancsak erdei nimfáról szól. A Tapiolá- 
ban azonban már nem a régi történet bukkan fel, mikor a fondorlatos erdei törpék 
reszkető hálójukkal végzetesen foglyul ejtik a szerencsétlen Björnt, hanem a nehezen 
elért győzelem, amikor az ember szembesül az erdők nagy istenével, és túljut a félel
men. A tetőpontig egyre félelmetesebb minden, az erdő, a sötétben ármánykodó szel
lemek s maga az erdő nagy istene, akkor azonban hirtelen oldódni kezd a félelem. 
Jung a fejlődés irányát az egységhez, a komplex integrációhoz való közeledésben ne
vezte meg, hasonlóan a nagy vallási rendszerekhez és az alkimistatradícióhoz, melyből
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az „unus mundus” fogalmát merítette. Az erdő, a természet, a világ veszélyességét és 
végül ártalmatlanságát ábrázoló Tapiola az unus mundus par excellence zenei ábrá
zolása. A félelem tetőpontján, az erdő nagy istenével való végső szembesülés pillana
tában nem hallunk mást, mint azt a témát, ami az erdőbe való belépéskor szólalt meg, 
s aminek a variációit hallottuk mindvégig.

A BÁRD felépítése némi hasonlatosságot mutat a TAPlOLÁ-éval. Három fel- s három 
lelépő hangból álló főtémája keresgélést, várakozást sugall, a csendes mű kétharma
dánál azonban egy pillanatra zaklatott, viharos részt hallunk, ezt követően pedig el- 
csendesedést, folyamatos megnyugvást -  hasonlóan a TAPIOLÁ-hoz. Talán A BÁRD is 
előrevetíti valamelyest a TAPlOLÁ-t, miként Beethoven életművében a Karfantázia 
a IX. SZIMFÓNIÁ-t.

Az utolsó szimfonikus költemény monotematikus, a közvetlenül ezt megelőzően írt 
utolsó szimfónia pedig egytételes. Háromtételesnek indult: „Az élet és a vitalitás öröme 
appassionato passzázsokkal, három tételben, az utolsó »hellenisztikus rondó«” -  írta róla Sibe
lius. Végső alakjában az egytételes mű törés nélkül foglalja magába a tervezett három 
szakaszt.

Sibelius szimfonikus munkássága a KULLERVÓ-ban még egyesítette a szimfóniát és 
a programzenét. Ezt követően Sibelius útja kettévált. Az egyik vonalon tiszta szimfó
niák születtek, a másikon szimfonikus költemények. Az En SAGA megismételte a Kul- 
LERVÓ első két tételének általános mitikus, archetipikus hangvételét, a Lemminkej- 
NEN-LEGENDÁK szimfonikusköltemény-füzére az árnyékproblematikát, a jó anya ar
chetípusát, a halál mint újjászületés jelenségét és a hős magára találását illusztrálta. 
Az ERDEI NIMFA az animaproblematikát tárta fel, a POHJOLA LÁNYA az animaproble- 
matikával még mindig küzdő öreg bölcs világába nyújtott bepillantást. Végül a Tapi
ola az erdő nagy istenével való konfrontációról és az unus mundusról beszélt. A másik 
vonalon hét szimfónia áll, melynek az elején ugyanarra a hangra lelünk, mint a korai 
szimfonikus költeményekben. A párhuzam később is fennáll. Sajátossága a szimfoni
kus vonalnak a III. és a VI. SZIMFÓNIA különösképp klasszikus hangvétele, s mind
kettőben a kontraszt jelenléte: redukált klasszikus forma és határtalan romantikus ér
zések a korábbiban, az árkádiai pásztorvilág földöntúli és földközeli vonatkozásának 
együttléte a későbbiben. Végezetül ezen a vonalon is az egységhez érkezett meg Sibe
lius. A VII. SZIMFÓNIA -  Sibeliust magát idézve -  az élet és vitalitás öröméről szól, immár 
egyetlen tételben, a végén hellenisztikus rondóval. Kell-e ennél erőteljesebb utalás a 
klasszikus, letűnt világ, az elveszett paradicsom megtalálásának, a teljesség elérésének 
kifejezésére? Körtánc. A kör bezárult. És a két vonulat is találkozott, hiszen mind a VII. 
SZIMFÓNIA, mind a TAPIOLA az egyetlen világhoz, az élet győzelméhez vezetett. Ha en
nek fényében tekintünk Sibelius konzervatív hangvételére, ezt -  túl a földrajzi, kultu
rális sajátosságokon -  eszerint is szükségszerűnek kell tekintenünk. Az aranykor meg- 
j elenítése a komplex lélektan megvilágításában az elveszett paradicsomnak a tudattalan 
integrációja útján történő visszaszerzéséhez kapcsolódik. S a disszonancia, az atonalitás 
nem a klasszikus korra, a paradicsomra, hanem ellenkezőleg, ezek elvesztésére utal.

A VII. SZlMFÓNlA-ban háromszor hangzik fel a harsona himnikus éneke, mely az 
alpesi kürt szavára emlékeztet Brahms I. SZlMFÓNlÁ-jának IV. tételéből. Ég és föld, 
ember és természet találkozása, nyugalom, békesség.

Beethoven után a kilences számnak mágikus, vonzó-taszító hatása volt. Bruckner 
a IX. SZIMFÓNIÁ-val koronázta meg szimfonikus oeuvre-jét, Dvorák is ennyit írt, de a 
corpus csak jóval halála után állt össze. Mahler szívbetegsége miatt félt a kilencedik 
megírásától, ki is akarta kerülni, így született a Dal a FÖLDRŐL. Enélkül azonban ép-
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pen kilenc befejezett szimfóniát Irt. A nagy szimfonikusok hagyományait ápoló Sibe
lius hetet, ám ha a KüLLERVÓ-t és a LEMMlNKEjNEN-LEGENDÁK-at is hozzászámítjuk, 
ő is kilencet. A KüLLERVÓ és a LEMMINKEJNEN-SZVIT végül is szimfónia. A KULLERVÓ 
Beethoven IX. és Mendelssohn II. SZIMFÓNIÁ-jának, Liszt FAUST-SZIMFÓNIÁ-jának és 
Mahler énekes szimfóniáinak rokona. A LEMMINKEJNEN-SZVIT pedig a hangszeres 
programszimfóniáké, Berlioz FANTASZTIKUS SZIMFÓNIÁ-jáé, Csajkovszkij TÉLI ÁLMO
DOZÁSOK című I. SZIMFÓNIÁ-jáé. Tételeinek elrendezése tökéletesen megfelel a négy
tételes szimfóniáénak. A mű beleillik a tételszámok csökkenő tendenciát mutató sorába 
is: a KüLLERVÓ öttételes, a LEMMINKEJNEN-SZVIT és az I. SZIMFÓNIA négytételes, a II. 
is, utolsó két tétele azonban attaca követi egymást, a III. SZIMFÓNIA három tételből, a 
IV. négyből, az V. -  végleges formájában -  háromból, a VI. négyből, a VII. pedig egyet
len tételből áll. Kérdés, mikor tartjuk inkább tiszteletben Sibelius törekvéseit: ha bi
zonytalanságára alapítva meghagyjuk a KüLLERVÓ és a Skogsraet bizonytalan stá
tusát, vagy ha a művek kvalitására alapozva az oeuvre integráns részének tekintjük 
őket, s egységben szemléljük a két sibeliusi szimfonikus vonulatot? Tartalmi szempont
ból nézve ekkor kettővel -  a KüLLERVÓ-val és Az ERDEI NIMFÁ-val -  több szimfonikus 
költeménnyel, a zenei forma felől közelítve pedig -  a KüLLERVÓ-t és a LEMMINKEJ- 
NEN-LEGENDÁK-at a sor elejére téve -  kilenc szimfóniával számolhatunk. Természe
tesen nem a számok fontosak, hanem annak számbavétele, ami ezekben az alkotá
sokban rejlik.
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SZENVEDNI

szenvedni szenved olyan is 
aki nem ért a versíráshoz 
sajog a csontja gyomra ég 
szökő álma után kiáltoz

a költő kissé mind anyás 
másként Weöres másként Attila 
virágmadarat búborékot 
vagy végvonatot húz a tinta

fölséges úr a légvonatból 
a sírba kérdi az nevet 
a kamarás a kamarások 
sohasem lesznek hercegek

íme hát meglelték nekem már 
túl híg lett kint és bent olyan 
sűrű hogy elnémulva állok 
szívem falán szárad szavam


