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A kérdés, hogy mit jelent – vagy jelenthet – a zene, valójában elválaszthatatlan a

hogyantól: hogyan tulajdonítsunk jelentést a zenének. E dolgozatban, Schumann

saját álláspontjából kiindulva, megpróbálunk új értelmezési lehetôségeket adni a

zeneszerzô néhány fiatalkori zongoramûvének, az általa kedvelt eljárás, az inter-

textualitás révén.1

Schumann a kritikáiban gyakran alkalmazott egyfajta, szabad fantázia révén

létrehozott irodalmi jellegû leírást. Például Berlioz Fantasztikus szimfóniájáról írt re-

cenziója végén így fogalmazott:

… itt nem tudok ellenállni, hogy egy tapasztalatomat el ne mondjam. Egyszer Schubert

egy indulóját játszva, barátom, akivel együtt játszottam, arra a kérdésemre, hogy nem

lát- e egészen sajátságos alakokat maga elôtt, így felelt: „Valóban, éppen Sevillában vol-

tam, de a száz évvel ezelôttiben, fel és alá sétáló donok és donnák között, uszályos ru-

hákban, csôrös cipôben, hegyes karddal …” Csodálatos módon vízióink még a városban

is egyeztek.2

Itt Schumann saját tapasztalataiból kiindulva arról beszél, hogy a zene képes

valami zenén kívüli benyomást is létrehozni, sôt, ez nem csupán a szubjektivitás

szüleménye lehet. Figyelemre méltó, hogy a zeneszerzô ezt a hozzáállást saját

mûveire is alkalmazta. Például az Op. 12- es Fantasiestücke ötödik darabjáról, a
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1 Intertextualitás = „szövegek közti összefüggés”. Itt a kifejezést összetettebb értelmezésében haszná-

lom, mely magában foglalja mind az allúzió, mind az idézet jelenségét. Viszont az egyszerûség kedvéért

olykor önmagában is alkalmazom az idézet szót, de csak abban az esetben, ha egyértelmûen azonos

vagy nagyon hasonló részletekrôl van szó.

2 „…ich kann nicht unterlassen, aus meiner Erfahrung anzuführen, wie mir einstmals während eines

Schubertschen Marsches der Freund, mit dem ich ihn spielte, auf meine Frage, ob er nicht ganz eigene

Gestalten vor sich sähe, zur Antwort gab: ’Wahrhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als

hundert Jahren, mitten unter auf und ab spazierenden Dons und Donnen, mit Schleppkleid, Schnabel-

schuhen, Spitzdegen’ usw. Merkwürdigerweise waren wir in unseren Visionen bis auf die Stadt

einig.” Robert Schumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Leipzig: Breitkopf und Härtel,
51914, I., 85. Az itt idézet magyar fordítás: Keszi Imre (ford. és szerk.): Pillangók és Karnevál: Schumann

zenei írásaiból. Budapest: Officina, 1943, 62.



Nachtról 1838. április 22- én így írt barátjának, Karl Krägennek, akinek e darab na-

gyon tetszett:

Számomra is a „Nacht” a legkedvesebb. Késôbb ráleltem benne Hero és Leander történe-

tére. Nézzen csak utána. Bámulatba ejtô módon minden egyezik benne.3

Egy másik, 1838. április 21- én kelt, Clarának szóló levélben pedig ezt írta:

A „Nacht”- ot játszottam, nem tudom azt a képet feledni – elôször amint a férfi a tenger-

be veti magát – a nô hívja – ô válaszol – a hullámverésben szerencsésen a partra [vetô-

dik] – majd a kantiléna, melyben átkarolják egymást – majd mikor a férfinak ismét távoz-

nia kell, nem tud elszakadni – míg az éjszaka ismét mindent sötétbe burkol. Mondd meg,

hogy ez a kép neked is illik- e a zenéhez.4

Itt Schumann nem tervszerûen belekomponált elemekrôl, hanem a mûben ké-

sôbb felfedezett jelenségekrôl beszél, melyekrôl hitte, hogy barátai ugyanazt a nar-

ratívát fogják fellelni bennük, mint ô. Hasonló hozzáállást fedezhetünk fel Schu-

bert nagy C- dúr szimfóniájáról írt kritikájában:

… a szimfóniának ez a mennyei terjengôssége, mint egy négykötetes vaskos regény, ta-

lán Jean Paul tollából, aki szintén sehogyan sem tudja befejezni, éspedig a legjobb okok-

ból, hogy az olvasó is egy kissé utánateremthesse a dolgokat.5

Itt az adott mûvek végtelenségérôl beszél, de nem pusztán a fizikai hosszúság-

ról van szó (mint például egy négykötetes, vaskos regény esetében), hanem a mû-

vek belsô nyitottságáról, amely a hallgatónak vagy olvasónak újragondolási lehetô-

ségeket kínál. Ez a nyitottság nyilván teljesen független attól, hogy a mû fizikailag

befejezett- e, vagy sem. A Nachtról szóló levelek azt bizonyítják, hogy Schumann

saját kompozícióit, Jean Paul és Schubert mûveihez hasonlóan, nyitottnak tartot-

ta, és hallgatóként saját maga is utánateremtette a mûben rejlô narratívát. Mindez

nemcsak jogot ad arra, hogy egyes mûveknek utánagondoljunk, és részt vegyünk

értelmezésükben, hanem szinte meg is követeli tôlünk. Lehetetlennek tûnik azon-

ban a Schumann- féle költôi hozzáállást tudományos módon követni. Ezért figyel-

jük meg a Schumann mûveiben itt- ott megtalálható, szándékosan megkomponált
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3 „Die ’Nacht’ ist auch mir das Liebste. Später habe ich die Geschichte von Hero und Leander darin

gefunden. Sehen Sie doch nach. Es paßt alles zum Erstaunen.” F. Gustav Jansen (szerk.): Robert Schu-

manns Briefe: neue Folge. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 21904, 120.

4 „Spiel ich ’die Nacht’ so kann ich das Bild nicht vergessen – erst, wie er sich in’s Meer stürzt – sie ruft

– er antwortet – er durch die Wellen glücklich an’s Land – dann die Cantilene, wo sie sich in den

Armen haben, – dann, wie er wieder fort muß, sich nicht trennen kann – bis die Nacht wieder alles in

Dunkel einhüllt. Sage mir doch ob auch Dir dies Bild zur Musik paßt.” Clara Schumann (szerk.):

Jugendbriefe von Robert Schumann. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 41910, 286–287.

5 „…diese himmlische Länge der Sinfonie, wie ein dicker Roman in vier Bänden etwa von Jean Paul, der

auch niemals endigen kann und aus den besten Gründen zwar, um auch den Leser hinterher

nachschaffen zu lassen.” Schumann 1914, I., 463.; Keszi 1943, 20.



utalásokat, amelyek elárulják a zenén túli összefüggést, ezáltal válik nyitottá a mû,

s ebbôl adódik a Jean Paul- i végtelenség. Az intertextualitás e fajtájával kapcsolat-

ban számos kutatás folyt már, azonban tudomásom szerint Schumann intertex-

tualitás- stratégiájának részletes elemzésével, amely az utalások mögötti zenei lo-

gika feltárását tûzi ki célul, még nem foglalkoztak.6 A tanulmányban néhány jelen-

tôs korai zongoradarabra koncentrálunk, különös figyelemmel a Kreislerianára és a

Fantáziára, mivel e korai, majdnem kísérleti mûvekben jobban megfigyelhetô az

intertextualitás, és Schumann fent említett írásainak attitûdje az idôbeli közelség

miatt is ezekben a mûvekben követhetô nyomon a legjobban.7

Az intertextualitás logikáját több szempontból vizsgálhatjuk: az adott részletek

hangnemi rokonsága, az idézet pontossága, az adott mûben való elhelyezkedése,

az intertextualitás szöveges vagy zenei kiemelése szerint stb.8 Nem mindegy,

hogy mennyire mutat rokonságot az adott részlet az eredetivel, hiszen minél pon-

tosabban megfelel egyik a másiknak (például hangnemi, dallamszerkezeti tekin-

tetben), annál erôsebb az összefüggés köztük. Emellett szintén fontos az inter-

textuális jelenség elhelyezkedése, hiszen ha a mû elején jelenik meg, akkor vagy

egyértelmû utalást mutat, vagy a kiindulópontot jelzi; ha a mû közepén, epizód-

ként bukkan fel, akkor inkább másodlagos jelentéssel bír, és a mû fô narratíváját

színezi; a mû végén található intertextuális jelenség pedig a történet végsô cél-

pontja lehet.9

Véleményem szerint az utalás akkor mûködik jól utalásként, ha elkülönül a

kontextustól. Más szóval, ha a mû valamely részlete a kontextustól idegen, akkor

ez már jelezheti, hogy a szerzô szándéka szerinti utalásról van szó. Ezt a jelensé-

get explicit implikációnak nevezem.10 A kifejezés úgy értendô, hogy az adott szöveg

– zenei és nem zenei egyaránt – egyértelmûen többlettartalmat visz a mûbe, s az
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6 Az intertextualitás mint téma összefoglalásáról lásd: R. Larry Todd: „On Quotation in Schumann’s

Music”. In: uô (szerk.): Schumann and his World. Princeton: Princeton University Press, 1994, 80–

112. Az intertextualitás tágabb értelmezéseirôl lásd: Deborah Crisp: „The Kreisleriana of Robert

Schumann and E. T. A. Hoffmann: Some Musical and Literary Parallels”. Musicology Australia, XVI.

(1993), 3–18.

7 Schumann egyre jobban eltávolodott fiatalkori esztétikájától. A Davidsbündlertänze második verziójá-

ban (a címe: Davidsbündler) például nincsenek költôi jellegû feliratok.

8 Chopin Op. 2- es Variációiról írt kritikájában a hangnemválasztás kapcsán Schumann felhívta a figyel-

met arra, hogy a szerzô nem a téma eredeti hangnemét, az A- dúrt használta („…aber das Thema –

warum hat er es aber aus B geschrieben?”[de a téma – miért B- dúrban írta?]), s emögött mûvészi

szándékot feltételezett. (Lásd: Schumann 1914, I., 6.)

9 Az egyértelmû utalás példájaként említem Mozart Haydn- quartettjeit, amelyekben Mozart rögtön el-

árulta, hogy ki ihlette a mûveket. Például az Op. 33/G IV. tételének és a K 421/d IV. tételének

metruma és karaktere (6/8- os siciliano), mûfaja (variációs tétel) és témafeje is azonos, bár hangnem-

ük különbözô. Más, nem egyértelmû eseteket bôven találunk még Schumann- nál (lásd a továbbiakat).

10 „Leplezetlen beleértés”. A Schumann- nál gyakran elôforduló szokatlan zenei jelenségeket és érthe-

tetlen feliratokat különbözôképpen, általában a rejtélyességre utaló szóval nevezik meg, Roger Fiske

például a „mystery” szót használja. Lásd: Fiske: „A Schumann Mystery”. Musical Times, CV. (1964),

574–578. De nem biztos, hogy Schumann mindig „rejtélyes” üzeneteket akart volna a hallgatónak

küldeni. Ezért szeretnék egy másik, inkább semleges kifejezést használni.



adott részlet, függetlenül attól, hogy elsô hallásra tudjuk- e értelmezni vagy sem,

kétségkívül jelentést hordozónak tûnik.11

Ez természetesen az intertextualitásnál tágabb jelenséget foglal magában. A

szöveges utalás példái a Davidsbündlertänze elsô verziójában található, tisztán költôi

jellegû rejtélyes feliratok („Hierauf schloß Florestan und es zuckte ihm schmerz-

lich um die Lippen”, „Ganz zum Überfluss meinte Eusebius noch Folgendes, da-

bei sprach aber viel Seligkeit aus seinen Augen” stb.),12 a zenei utalásé pedig az

Op. 12- es Fantasiestücke nyolcadik darabjának, az Ende von Liednek a kódája (1. kot-

ta), amelyben a szerzô a pedál tíz ütemen keresztüli folyamatos lenyomva tartását

írja elô. E ciklusban Schumann általában a darabok elején írja ki a pedálhasználat-

ra vonatkozó utasítást, a továbbiakban alig. Ez valószínûleg azt jelenti, hogy a pe-

dál a darab folyamán szabadon alkalmazható. Az Ende von Lied kódájában viszont

konkrétan jelöli a pedál lenyomásának helyét – a felengedést pedig csak tíz ütem-

mel késôbb jelzi. Az így létrejövô különleges hatás nyilvánvalóan eltér a megszo-

kott zenei nyelvtôl, hangzástól. Schumann 1838. március 17- án kelt levele segítsé-

get adhat a zene mögött rejlô jelentés pontosabb feltárásához:

Igaz, arra gondoltam, hogy a végén minden a jókedvû esküvôben oldódik fel, de a zárás-

ban mégis visszatért a Miattad érzett fájdalom, ezzel mintha egyszerre esküvôi és gyász-

harangok szólaltak volna meg.13

Itt a „zárás” [Schluß] a darab kódájára utal, a kitartott pedál fölötti disszonan-

cia pedig az esküvôi- és gyászharangok hangjainak zûrzavarát jelképezi. Ezt a je-

lenséget viszont csak abból a szempontból választhatjuk el az e tanulmányban

vizsgálandó intertextualitástól, hogy vajon létezik- e eredetiként szolgáló, különál-

ló variáns, vagy sem. A Novelletten nyolcadik darabjában található szinte költôi

jellegû „Stimme aus der Ferne” felirat14 valójában hasonló hatást kelt, mint a Davids-
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1. kotta. Schumann: Fantasiestücke Op. 12, No. 8, Ende von Lied 85–95. ütem

11 Hasonló elemzési módszert használ Roesner tanulmányában. Linda Correll Roesner: „Tonal Strategy

and Poetic Content in Schumann’s C- Major Symphony, Op. 61”. In: Probleme der symphonischen Tradition

im 19. Jahrhundert: Internationales Musikwissenschaftliches Colloquium Bonn 1989. Szerk. Siegfried Kross

és Marie Luise Maintz, Tutzing: H. Schneider, 1990, 295–305. Roesner tisztán zenei szempontból ki-

indulva talált rá az emblématémára, amely számos Schumann- mûben feltûnik.

12 „Itt Florestan befejezte és az ajka fájdalmasan megrebbent”; „Eusebius teljesen fölöslegesen mon-

dott még egyebeket, de a szemében sok boldogság látszott”.

13 „Es ist wahr, ich dachte dabei, nun, am Ende löst sich alles in eine lustige Hochzeit auf, aber am

Schluß kam wieder der Schmerz um Dich dazu und da klingt es wie Hochzeit- und Sterbegeläute

untereinander.” C. Schumann 1910, 277.

14 „hang a távolból”



bündlertänze feliratai, azonban – mint a késôbbiekben majd szó lesz róla – ennek is-

merjük a pontos forrását, amire programatikusan utal.

Az apró intertextuális utalásokat jól szemlélteti egy Schumann mûveiben gyakran

elôforduló motívum. E motívum a Carnaval Préambule címû darabjában a Più moto

szakaszban (a 26. ütemtôl) jelenik meg, s egy hatodik fokkal kiegészített, ereszkedô

hármashangzat- felbontásból áll (5- 6- 5- 3- 1).15 Az Op. 12- es Fantasiestücke nyolcadik

darabjának, az Ende von Liednek a középsô része (a 25. ütemtôl) más hangnemben

ugyan, de hasonlóan indul, aztán a dallam kezdete egy oktávval lejjebb megismétlô-

dik. Mint ahogy már idéztem, Schumann 1838. március 17- én kelt levelében azt ír-

ta Clarának ezzel a darabbal kapcsolatban, hogy „… arra gondoltam, hogy a végén

minden egy jókedvû esküvôben oldódik fel…” A zene karaktere meglehetôsen vi-

dám, olyan, mint egy diáknóta, tehát úgy tûnik, Schumann a Carnavalból vett idé-

zettel ezt az ünnepi vidámságot kívánta megerôsíteni – de talán szerette volna elke-

rülni az összefüggés hangsúlyozását, hiszen más hangnemet választott.

Az intertextualitás további példájaként a Promenade címû darabból egy részlet

belekerült a Davidsbündlertänze harmadik darabjába. Az eredeti és a felidézése is

azonos hangnemben, B- dúrban szólal meg, azonban a Davidsbündlertänze harma-

dik darabjának az alaphangneme G- dúr, és ez a B- dúr szakasz a D- dúr középré-

szen belül hangzik fel. Jóllehet a G- dúr és B- dúr, illetve a D- dúr és B- dúr egymás

mellé állítása a romantikában már nem különlegesség, ez a részlet a kontextusból

teljesen kiválik, mivel az elsô öt darabban ez az egyetlen bés hangnemû szakasz

(csak a hatodik darabban fordul elô elôször alaphangnemként a d- moll). A már

fent említett 1838. március 17- én kelt levél másik helyén Schumann így írt:

… az én véleményem, hogy [a Davidsbündler-táncok] lényegesen különböznek a Carnaval-

tól, és úgy viszonyulnak hozzá, mint az élô arcok az álarcokhoz.16

Az eredeti hangnemben megjelenô idézet elárulja e két darab Schumann által

bevallott kapcsolatát.17

Most ellenkezô irányba haladva nézzük meg a Carnavalba bekerült zenei anya-

got. Schumann alkotótevékenységében az elsô igazán jelentôs mû kétségkívül az

Op. 2- es Papillons. Itt nem tartom szükségesnek hangsúlyozni az irodalommal va-

ló kapcsolatot, azaz Jean Paul regénye, a Flegeljahre által kapott ösztönzést. Schu-
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15 Sams szerint ez a motívum Beethoven Egmont- nyitányán keresztül Clarához kötôdik, pedig a Carnaval

az A- S- C- H- hangsoron alapszik, amely Schumann egykori barátnôje, Ernestine szülôvárosához,

Aschhoz kötôdik, és nem Clarához. Lásd: Eric Sams: „The Tonal Analogue in Schumann’s Music”.

Proceedings of the Royal Musical Association, XCVI. (1969–70), 110–111.

16 „… ich meine, Sie sind ganz anders als der Carneval und verhalten sich zu diesem wie Gesichter zu

Masken.” C. Schumann 1910, 279. Magyarul: Jemnitz Sándor: Schumann: a zeneszerzô élete leveleiben.

Budapest: Zenemûkiadó, 1958, 283–286.

17 Ennek a részletnek az értelmezésérôl lásd: Fiske 1964, 577. A Carnaval és Davidsbündlertänze közötti

kapcsolatról lásd: Berthold Hoeckner: „Schumann and Romantic Distance”. Journal of the American

Musicological Society, L. (1997), 102. skk. Ám az az utalás, amit Hoeckner kimutatott, nem eléggé kü-

lönül el a kontextustól – tehát ez lenne az implicit implikáció. Kérdés, hogy valóban Schumann kompo-

nálta- e bele a mûbe az összefüggést, vagy csak mi találtuk ki utólag a „rejtett” üzenetet?



mann számára ez a mû sokáig zeneszerzôi gondolkodásának középpontjában állt,

hiszen tudjuk, hogy a Carnavalt a Papillons kibôvített változatának tartotta.18 E két

mû kapcsolata nyilvánvaló, mivel a Carnaval „Florestan” címû darabjában találha-

tó Papillons-idézeten kívül (a 19. ütemtôl) egy „Papillons” címû darab is belekerült

a ciklusba.19 Bár e darabnak zeneileg nincs köze az Op. 2- es Papillons- hoz, viszont

Schumann a Carnaval és a Papillons utolsó darabjában is azonos dallamot használt

fel, az úgynevezett „Thème du XVIIème siècle”- t:

Ez a dallam német nyelvterületen Großvater-Tanzként volt ismeretes, és a hagyo-

mány szerint a bál utolsó táncaként szolgált: ezzel bocsátották el a táncosokat.20

E dallam egyik része Bach Parasztkantátájában is elôfordul (3. tétel, a recitativo kö-

zepén és végén). A Schumann- nal való közvetlen kapcsolat nem lehetetlen, azon-

ban a dallam korabeli népszerûségét tekintve nem szükséges efféle összefüggést
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18 Joan Chissell: Schumann Piano Music. London: British Broadcasting Corporation, 1972, 22.

19 Sams mutatott rá a Florestan és Jean Paul regényének (Flegeljahre) fôszereplôje, Vult közötti párhu-

zamra. Lásd: Sams 1969–70, 106–107.

20 Michael Tilmouth: „Kehraus”. In: New Grove, 2. A kottapéldát ebbôl a cikkbôl idézem. Bár a szerzô

nem ad semmi információt a kotta eredetérôl, egyelôre hitelesnek tarthatjuk, hiszen, mint ahogy az

alábbiakban tárgyaljuk, a mûzenében néha felbukkanva ezek a dallamok inkább töredékes módon je-

lennek meg, tehát nem valószínû, hogy például Bach vagy Schumann mûve lett volna e dallamok ere-

detije. Egyébként elképzelhetô az is, hogy e három dallamon kívül még több dallam tartozott a Groß-

vater-Tanz körébe, de mi csak ezt a hármat ismerjük.

2. kotta. Schumann: Papillons Op. 2, No. 12 (finale), 1–16. ütem

3. kotta. Schumann: Carnaval Op. 9, Marche des „Davidsbündler" contre les Philistins, 51–58. ütem

4. kotta. Großvater-Tanz



feltételeznünk. Figyelemre méltó mégis, hogy ez a dallam Bach mûvében teljesen

másképp funkcionál: a Parasztkantátában a kantáta kezdeti szakaszában a fôszerep-

lôk beszélgetését színezi, a Carnavalban és a Papillonsban pedig a ciklus végén jele-

nik meg, és ezáltal az esemény – farsang vagy bál – végét szimbolizálja, így Schu-

mann a Großvater-Tanzot „hagyományos” funkciójában használja.21 Ez a dallam

egyébként az Op. 68- as Album für die Jugend 39., Winterzeit II címû darabjában is fel-

bukkan. Itt talán nem a sorozat végét, hanem sokkal valószínûbb, hogy a tél végét,

s ezzel együtt a tavasz beköszöntét jelzi.22

A Papillons- nal ellentétben a Carnavalban Schumann a Großvater-Tanz dallamát

motivikusan használja: a Molto più vivace utáni részben (a 25. ütemtôl), a jobb kéz-

ben, elôször c- mollban megjelenô, s a darab nagy részében uralkodó motívum va-

lójában a Großvater-Tanz származéka. Ez esetben felvetôdik a kérdés, hogy vajon

helyes- e ezt a Großvater-Tanzot „idézetnek” tartani, ahogy a kottában Schumann is

jelölte, mivel az idézet általában szövegbetét, s így nem a mû fô alkotóeleme. Itt pe-

dig majdnem az egész darab az „idézetbôl” származik, tehát motivikus szempont-

ból zenei alapgondolat. Viszont az egész Carnaval- ciklust az úgynevezett ASCH-

hangok uralják, így az általában keresztes hangnemben álló Großvater-Tanz itt csak

bés hangnemben jelenhet meg.23 Ilyen túlburjánzó idézet példájaként foglalko-

zunk a következôkben a Kreislerianával. Egyrészt azért, mert errôl a mûrôl eddig

kevés szó esett az intertextualitás szempontjából, másrészt, mert az itt tárgyalt

Großvater-Tanzhoz kapcsolódik.

A Kreisleriana az irodalom Schumannra gyakorolt hatásának legjobb példája.24 Való

igaz, Schumann karakterdarabjainak többsége, mint például az Arabeske, a Novel-

letten stb. az irodalommal való szoros kapcsolatról árulkodik. Máskor a szerzô a da-

rab címét kölcsönözte irodalmi mûvektôl, mint a Nachtstücke vagy a Fantasiestücke

esetében, de ezek a címek általános jelentéssel is bírnak, így nem feltétlenül kíván-

ják az adott irodalmi mû felidézését.25 A Kreisleriana azonban egyértelmûen E. T. A.

Hoffmann novelláinak fôhôséhez, Johannes Kreislerhez kötôdik,26 azért is, mert a
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21 További kutatást igényel, hogy ez a hagyományos alkalmazás valójában honnan ered, és mióta hasz-

nálták a dallamot ily módon, és ki milyen jelentést tulajdonított neki. Azt mindenképp mondhatjuk,

hogy Bach és Schumann ugyanabban a dallamban más- más funkciót láttak. Tilmouth értelmezése

szerint a Carnavalban ez a dallam a Filiszteusok kisöprését szimbolizálja a Davidsbündler által. Ezzel

szemben Todd a 19. századi írók véleményét idézi, mely szerint a Großvater-Tanz a Filiszteusokat kép-

viseli. Lásd: Todd 1994, 84. Ez utóbbi értelmezés valószínûleg onnan ered, hogy a Großvater-Tanz régi

dallam, és a Filiszteusok a régi dolgokhoz ragaszkodnak. Ám vigyáznunk kell ezzel a vélekedéssel,

mert a Großvater-Tanz Schumann többi mûvében sem a Filiszteusok mint ellenség szimbólumaként

fordul elô.

22 Egy másik értelmezésrôl lásd: Todd 1994, 86–87. Itt az az érdekesség, hogy a korabeli kritikus, Adolf

Schubring nem kapcsolta össze a Schumann- féle Großvater-Tanzot a hagyományos funkcióval.

23 Lásd a 15. lábjegyzetet is. Az A- S- C- H- hangsort a következôképpen értelmezhetjük át a német hang-

nevek szerint: A- Esz- C- H vagy Asz- C- H, és hozzá egy variált hangsor is járul (Esz- C- H- A). Ezek a

hangsorok mindenképpen bés hangnemet implikálnak, nem keresztest.

24 A Kreisleriana irodalmi és zenei változata közti kapcsolatról, lásd: Crisp 1993. Szerinte Schumann

Kreislerianája valójában „Fantasiestücke in Hoffmanns Manier”, azaz a szerkezetét és a karakterét te-

kintve is Hoffmann modorában íródott.



Kreisleriana címadása, Schumann szokásától eltérôen nem utólagos, hanem szorosan

kapcsolódik a mû alapgondolatához. Schumann, a barátainak írt levelei szerint min-

dig a komponálás befejezése után adott a mûnek címet.27 A Kreisleriana keletkezésé-

rôl szóló dokumentumok azonban ellentmondanak ennek a gyakorlatnak – az 1838.

április 13- án kelt, Clarának szóló levélben például a következôket olvashatjuk:

… – képzeld el, az utolsó levelem óta megint komponáltam egy teljes füzetet új dolgok-

kal. „Kreisleriana”- nak fogom nevezni…28

1838. májusi naplójában pedig ezt írja:

… a Kreislerianát négy nap alatt komponáltam – teljesen új világok tárultak fel elôttem –

… lelkesen komponáltam a Kreisler- darabot g- mollban, 6/8- ban d- moll trióval.29

Tehát Schumann az áprilisi Kreisleriana címadás után is folytatta a Kreisleriana

komponálását, legalábbis a Kreisler- darabét, ami valószínûleg a kiadás szerinti nyol-

cadik darabbal azonos.

A sorozat nyolc kis darabból áll, a dúr és moll darabok váltakozva követik egy-

mást. A dúrok (a második, negyedik és hatodik) mind B- dúrban vannak és Euse-

bius- jellegûek, a mollok d- mollban (az elsô), c- mollban (a hetedik) és g- mollban

(a harmadik, ötödik és nyolcadik) és Florestan- jellegûek.30 Schumann és E. T. A.

Hoffmann mûve tartalmilag is rokonságot mutat, mivel az egész sorozatot uraló

viharos motívumok és szokatlan dallammozgás valójában leginkább Kreisler ka-
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25 Az Arabeske fogalom és a német romantika közötti kapcsolatról lásd: John Daverio: „Schumann’s ’Im

Legendenton’ and Friedrich Schlegel’s Arabeske™. 19th- Century Music, XI. (1987–88), 150–163. A

Nachtstücke és a Fantasiestücke egyaránt E. T. A. Hoffmann mûve, tehát feltételezhetô, hogy Schumann,

mint a Kreisleriana esetében is, tôle kölcsönözte ezeket a címeket.

26 Schumann a következôt írta a Kreislerianáról 1839. március 15- én kelt, egy belga barátjának, Simonin

de Sirének szóló levelében: „Der Titel ist nur von Deutschen zu verstehen. Kreisler ist eine von E. T. A.

Hoffmann geschaffene Figur, ein excentrischer, wilder, geistreicher Capellmeister.” (A címet [Kreis-

leriana] csak a németek értik. Kreisler egy E. T. A. Hoffmann által teremtett figura: excentrikus, vad

és szellemes karmester. Lásd: Jansen 1904, 148.) E. T. A. Hoffmann- nak valóban két mûve van, ame-

lyekben megjelenik Kreisler. Az egyik a Fantáziadarabok Callot modorában címû gyûjteményes kötetben

található Kreisleriana címû írássorozat, a másik pedig a Murr kandúr életszemlélete, valamint Johannes

Kreisler karmester töredékes életrajza címû regény. A kutatók nem értenek egyet abban, hogy melyik mû

ihlette inkább Schumannt. A továbbiakban csak az azonos címû mûvészi novellasorozatra, a Kreisle-

rianára koncentrálok, viszont ez nem zárja ki azt a lehetôséget, hogy a Murr kandúr is befolyásolhatta

a zeneszerzôt.

27 Mint például a már idézett, Simonin de Sirének szóló levélben is: „Die Ueberschriften zu allen meinen

Compositionen kommen mir immer erst, nachdem ich schon mit der Composition fertig bin.” (Min-

den mûvemnek mindig csak akkor jött a címe, amikor már kész voltam vele. Lásd a 26. lábjegyzetet.)

28 „…– denke, seit meinem letzten Brief [19. März 1838] habe ich wieder ein ganzes Heft neuer Dinge

fertig. ’Kreisleriana’ will ich es nennen …” Margit L. MacCorkle: Robert Schumann: Thematisch- Biblio-

graphisches Werkverzeichnis. München: Henle, 2003, 70–71.)

29 „…die Kreisleriana gemacht in vier Tagen – ganz neue Welten thun sich mir auf – …Kreislerstück in

G Moll im 6/8 mit Trio in D Moll im Feuer componirt –.” Uott 71.

30 Florestan és Eusebius alakja Schumann alkotásaiban, fôképp kritikáiban gyakran elôfordul. Általá-

nos vélekedés szerint ôk Schumann különbözô személyiségeinek megtestesülései: Florestan a szen-

vedélyes, Eusebius pedig az önelemzô oldalát képviseli.



pellmeister ábrázolásaként foghatók fel. Egyébként a Kreisleriana azok közé a kivé-

teles darabok közé tartozik, amelyeket Schumann késôbb alaposan revideált és új-

ra kiadott.31 Ennek egyik oka valószínûleg az, hogy fel akarta hívni a figyelmet az

általa egyik legjobbnak tartott fiatalkori mûvére, hiszen akkoriban fôképp orató-

riumának, a Das Paradies und die Perinek és a szimfóniáknak, köztük fôként a máso-

dik szimfóniának köszönhette hírnevét.32

A Kreisleriana hatodik darabjában található, a Carnavalra emlékeztetô részlet fel-

tûnô hasonlóságot mutat az eredetivel (5. és 6. kotta): a kvartot emelkedô motívum

szekvenciája, az ezt követô, fokozatosan lefelé menô skálázás stb.33 E részlet telje-

sen másképp hat a Kreislerianában, mint a Carnavalban, mert az elôbbiben sokkal

nyugodtabb, a hangnem tekintetében stabilabb, zárt egységet alkot, a textúra pedig

a belsô szólamvezetés miatt komplikáltabb. Viszont külsôleg figyelemre méltó a

hasonlóságuk: a hangnemük egyaránt bés, a metrumuk páratlan lüktetésû.34 Emel-

lett mindkét részletre jellemzô az orgonapont, bár ezt a két mûben kissé eltérô mó-

don használja a szerzô. Annak ellenére, hogy nincs szó közvetlen idézetrôl, a Kreis-

leriana hatodik darabja a Carnavalon keresztül mégis a Großvater-Tanzra vezethetô

vissza. A Großvater-Tanz a New- Grove Lexikon szerint három részbôl, a 3/8- os Andan-

tébôl, és két 2/4- es Allegróból áll (lásd:  4. kotta).35 Schumann egyértelmû formában

csak az elsô két dallamot használta, a harmadikat nem. Az elsô és második dallam

gyakran együtt fordul elô nála, mint ahogy már említettem, a Papillonsban és a Win-

terzeitben.36 A Carnavalban azonban, és a Kreisleriana hatodik darabjában is csak az

elsô dallam jelenik meg; ez utóbbi nem pontosan idézi az eredetit.

A Kreisleriana hetedik és nyolcadik darabja egyaránt florestani- kreisleri, viha-

ros mollban íródott, így messze áll a táncdallam dúr világától, ezekben a darabok-

ban mégis ugyanúgy hallható a táncdallam visszhangja: a hetedik darab kezdô

dallamának gerinchangjai (5- 3- 1- 2- 7- 1) a Großvater-Tanz második dallamára rímel-

nek, a nyolcadik darab kezdete (5- 1- 2- 3- 4- 5…) pedig rokonságot mutat a Großva-

ter-Tanz harmadik dallamával (7. és 8. kotta a 94. oldalon). A Großvater-Tanz, a Papil-

lonshoz és a Carnavalhoz hasonlóan, itt is a ciklus végét jelzi, de azoktól eltérôen

itt mindhárom dallamalak megjelenik – figyelemre méltó módon azonban nem

a Großvater-Tanz eredeti funkciójának megfelelô vidám karakterrel. A darabban

nem nehéz felfedezni Kreisler életének befejezô mozzanatát, ahogyan azt E. T. A.

Hoffmann elbeszéli:
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31 Ehhez tartozik az Op. 5, 6 és 14. Rosen a Kreisleriana két verziójának különbségét az elôadómûvész

szempontjából is részletesen tárgyalja. Lásd: Charles Rosen: The Romantic Generation. Cambridge:

Harvard University Press, 1995, 669–683.

32 A korabeli Schumann- recepcióról lásd: Anthony Newcomb: „Once More Between Absolute and Prog-

ram Music: Schumann’s Second Symphony”. 19th- Century Music, VII. (1983–84), 233–250.

33 Alan Walker volt az elsô, aki a hasonlóságra felhívta a figyelmet. Lásd: Walker: Schumann. London:

Faber and Faber, 1976.

34 A metrum csupán látszólag különbözô (3/4 és 6/8), ugyanis míg a Carnavalban negyed, a Kreisleria-

nában nyolcad az alapérték.

35 Lásd a 20. lábjegyzetet.

36 Ezzel ellentétben Bach csak az utóbbi két gyors táncot használja fel a Parasztkantátában.



Egyszer csak eltûnt, nem tudni, hogyan és miért. Sokan állították, hogy az ôrület nyomát

észlelték rajta, és valóban látták, [hogy] … vidáman dalolva kiszökdécselt a városkapun,

jóllehet közelebbi barátai semmi különöset nem vettek észre rajta…37
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5. kotta. Schumann: Kreisleriana Op. 16, No. 6, 19–26. ütem

6. kotta. Schumann: Carnaval Op. 9, Marche des „Davidsbündler" contre les Philistins 41–48. és 75–82. ütem 

37 „Auf einmal war er, man wußte nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten, Spuren des

Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben, und wirklich hatte man ihn … lustig singend zum Tore hinaus

hüpfen gesehen, wiewohl seine näheren Freunde nichts Besonderes bemerkt…” E. T. A. Hoffmann:

Poetische Werke in sechs Bände. Berlin: Aufbau, 1963, Bd. I., 79–80.; magyarul: E. T. A. Hoffmann: Fantá-

ziadarabok Callot modorában, 1. Ford. Horváth Géza, Budapest: Cartaphilus Könyvkiadó, 2007, 30–31.



Schumann ciklusa hasonlóképpen fejezôdik be: pianissimóban, egy staccatós

kontra G hangon, így a hallgató szinte észre sem veszi, mikor ér véget.

A nyolcadik darab és Mendelssohn Op. 12- es vonósnégyesének második téte-

le közti párhuzamra Richter Pál hívta fel a figyelmet.38 A hangnemi azonosság szá-

munkra kulcsfontosságú – Mendelssohn és Schumann mûve egyaránt g- mollban

van. Viszont Mendelssohn e tételt canzonettának nevezte, és a trióban a mendels-

sohni scherzós figura alá kitartott basszushangot írt, ami utalás lehet a népies ere-

detre, pontosabban, a Großvater-Tanzcal való rokonságra – bár a canzonetta egy vo-

nósnégyes két szélsô, súlyos tétele közé iktatott epizódként szerepel, így nem

funkcionál Großvater-Tanzként, hanem a funkciótól felszabadult, tisztán hangsze-

res zeneként jelenik meg.39

A továbbiakban a nyolcadik darabnak egy másik értelmezési lehetôségét vizsgál-

juk, megmutatva, hogy az mégis inkább E. T. A. Hoffmann Kreislerianájára vezethetô

vissza, függetlenül attól, hogy a konkrét esetben zeneileg mennyit köszönhetett

Schumann Mendelssohnnak. A Kreisleriana elsô epizódja, a Johannes Kreisler karmester

zenei szenvedései egy gazdag ember házában tartott esti összejövetelrôl szól, ami jól
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38 Richter, Pál: „The Schumannian déjà vu – Special Strategies in Schumann’s Construction of Large-

Scale Forms and Cycles”. Studia Musicologica, LX. (2003), 305–320.

39 Való igaz, Mendelssohntól az intertextualitásnak nem nagyon ismerjük olyan példáját, amilyent

Schumann szeretett alkalmazni, kitágítva ezzel a mû világát. (Az orgonaszonátában található korál al-

kalmazása talán kivétel.) Viszont lehetséges az is, hogy Mendelssohn egyáltalán nem ismerte a Groß-

vater-Tanz valódi funkcióját (ezzel kapcsolatban lásd a 20–22. lábjegyzeteket is). Egyébként érdekes,

hogy a Großvater-Tanz dallamának mûzenében való felhasználása mindig Lipcséhez kapcsolódik.

7. kotta. Schumann: Kreisleriana Op. 16,

No. 7, 1–2. ütem és gerinchangjai

8. kotta. Schumann: Kreisleriana Op, 16,

No. 8, 1–4. ütem és gerinchangjai



szimbolizálja a hivatásos zenész és a zenét kedvelô, de nem értô dilettáns közötti

konfliktust. Schumann kritikusként is tevékenykedett 1838 táján, így számára isme-

rôs lehetett a helyzet, hiszen a Davidsbund azok ellen a zeneszerzôk ellen létrejött

képzeletbeli szövetség, akik mindig ragaszkodnak a régi szokásokhoz, és nem alkot-

nak igazi, jó minôségû mûzenét. Habár a novella szereplôi nem zeneszerzôk, bizo-

nyára ezen zeneszerzôk táborához társíthatók. Epizódunkban így zajlik a történet: a

gazdag ember házában összegyûlt emberek zenélni akartak, és Kreislernek kellett

ôket kísérnie zongorán. A zenélés pedig nagyon kiábrándítóan ment, hiszen a társa-

ság tagjai egyszerûen nem voltak képesek a kívánt darabokat eljátszani. Végül valaki

megtalálta a Goldberg- variációk kottáját, s azt gondolván, hogy ez egy kis áriára ké-

szült, szórakoztató variációsorozat, kérte Kreislert, hogy játssza el. Bár ez a darab a

hivatásos zenészek (mint Schumann és Kreisler) számára igen tiszteletre méltó

mû, az est társaságát untatta, így a variációk hallgatása közben egymás után távoz-

tak. Kreisler végig akarta játszani a mûvet, de nem sikerült neki, mivel „a No. 30 té-

mája feltartóztathatatlanul magával ragadott. A negyedívek hirtelen óriásfólióvá

nôttek, melyre a téma milliónyi imitációja és kibontása volt feljegyezve, amit el kel-

lett játszanom. […] végül magamra maradtam Sebastian Bachommal.”40

Ez a bizonyos harmincadik variáció a híres Quodlibet (a quodlibet általában több,

már létezô dallam összekombinálása), ami feltehetôleg két népdalt tartalmaz: „Ich

bin so lang nicht bei dir g’west”, és „Kraut und Rüben haben mich vertrieben”.41
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40 „… aber diese Nro. 30. das Thema, riß mich unaufhaltsam fort. Die Quartblätter dehnten sich plötz-

lich aus zu einem Riesenfolio, wo tausend Imitationen und Ausführungen jenes Themas geschrieben

standen, die ich abspielen mußte … ich allein sitzen blieb mit meinem Sebastian Bach …”. Hoffmann

1963, 85, magyarul: Horváth 2007, 36. Hoffmann 2007, 36. Crisp ugyanezzel a részlettel kapcsolat-

ban más következtetést vezetett le, szerinte nem a nyolcadik, hanem a hatodik darabra utal. Lásd:

Crisp 1993, 12–13.

41 „Oly rég nem voltam már nálad”, illetve „Káposzta és retek kergettek engem”. A második dallam va-

lójában a jól ismert bergamascával azonos.

1. facsimile. Ludwig Erk: Deutscher Liederhort. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1893, 1046. 



Elképzelhetô, hogy az író, E. T. A. Hoffmann felismerte ezeket a dallamokat a szöve-

gükkel együtt, s azt akarta kifejezni, hogy Kreisler a dallamok eredeti, rusztikus szö-

vegével szemben a Quodlibet zenei szövetét túl komolynak tartotta. A variáció elsô

népdala közeli rokonságot mutat a Großvater-Tanzcal, tulajdonképpen annak varián-

sa. A fentiekben arról beszéltünk, hogy a Kreisleriana sorozatának vége felé egymás

után megjelennek a Großvater-Tanz dallamalakjai. Olvasatunk alapján azonban azt

mondhatjuk, hogy Schumannt valójában a Goldberg- variációk ihlette, és ezen keresz-

tül került át a Großvater-Tanz többi része a Kreislerianába.

Most nézzük meg a Kreisleriana nyolcadik darabja és a Goldberg- variációk Quodli-

betje közti összefüggést. A hangnemük azonos (mindkettô g- ben van), bár az ere-

deti dúr, Schumann darabja pedig moll. Már említettem, hogy a népies dallam

Schumannál szatirikus módon – más szóval Kreisler módján – jelenik meg (vö. a 8.

kottát az 1. facsimilével). Itt azonban figyeljünk a Quodlibet másik dallamára, a „Kraut

und Rüben”- re is. Vele a d- moll szakasz témája mutat hasonlóságot, bár csak a

dallam feje jelenik meg benne (vö. a 9. kottát az 1. facsimilével). Ez egy közömbös

motívum, úgy tûnik, hogy bárhol elôfordulhat, de az erre a szakaszra való elôadási

utasítás, a „Mit aller Kraft”42 nem nagyon bukkan fel máshol. Nem arra utal- e ez,

hogy Kreisler minden erôvel próbálta eljátszani Bach variációját, ami végül nem sike-

rül neki? Itt a kottázás is különleges – ez érdekes módon a hallgató számára egyálta-

lán nem tûnik fel, de esetleg a kottát olvasó észreveheti –, Schumann ugyanis a bal

és jobb kéz hirtelen keresztezését kéri, így a dallam töredékesen jelenik meg a két

kéz között elosztva.43 Bár eljátszása technikailag nem borzasztóan nehéz, mégis azt

hiszem, hogy ez valamiféle lejátszhatatlanságra utal; más szóval, itt a játékosnak

mindenképpen küzdenie kell a darabbal, mint Kreislernek. E feltételezések után

nem csodálkozhatunk azon, hogy csak a „Kraut und Rüben …” dallam feje jelenik

meg; mivel Kreisler nem tudta eljátszani. Bár közvetve, de a Schumann- darab játéko-

sának is tapasztalnia kell ugyanazt az élményt.

A témakör befejezéséül beszélnünk kell még a ciklus narratív folyamatáról.

A Kreislerianában az intertextualitás a ciklus kulminációs pontját jelzi, eltérôen az
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42 „teljes erôvel”

43 Ez valószínûleg nem véletlen, hiszen a Goldberg- variációkban is többször elôfordul kézkeresztezés.

9. kotta. Schumann: Kreisleriana Op. 16, No. 8, 73–76. ütem



eddig tárgyalt Papillons- tól és Carnavaltól, mivel ezek a ciklusok kvázi zárt egysé-

get alkotnak, mert mindegyiknek a végén visszatér a kezdôtéma. Ezáltal az idé-

zett elem – a Großvater-Tanz – a ciklus nagyobb narratívájának részévé válik, és ha-

bár a Carnaval esetében motivikus szempontból nagyobb jelentôséget tulajdonít-

hatunk neki, ott mégis alapvetôen csak színezésként szolgál. A Kreisleriana végén

megjelenô kreisleri Goldberg- variációk a ciklus végállomása. Talán nem véletlen,

hogy a ciklus folyamán a tempó egyre gyorsabb lesz, ezáltal az irracionális flores-

tani moll- darabok egyre intenzívebbé válnak, míg a racionális eusebiusi dúr- dara-

bok közelednek az irracionális világhoz, és végül kiesnek a sorozatból (csak a he-

tedik darab végén, egy rövid epizód erejéig tér vissza a B- dúr). Emellett, az elsô,

harmadik, hetedik és nyolcadik darab elején található témafej- rokonság (5- 1- 2- 3

dallammozgás) talán szintén nem a véletlen mûve: rávezet a végsô csúcspontra.

Ha ezt a hipotézist elfogadjuk, akkor esetünkben az intertextualitás nemcsak az

egyes darabok szintjén jelentkezik – mint a Carnaval esetében –, hanem nagyobb

egységet, egy egész ciklust vezérel.

A tanulmány utolsó részében az intertextualitás olyan példájával foglalkozunk,

amely a darab narratívájához szorosabban kapcsolódik, mint az eddigiek. Ha elfo-

gadjuk azt a hipotézist, hogy az azonos hangnemben megjelenô részletek erôs in-

tertextuális kapcsolatot jeleznek, akkor a különbözô hangnemekben történô expo-

nálásnak okot tulajdoníthatunk: vagy a gyengébb, kevésbé meghatározó kapcsola-

tot (mint a Fantasiestückében), vagy az egyszerre megjelenô intertextuális jelenségek

(ASCH- hangok és Großvater-Tanz) hangnemi különbözôségét (mint a Carnaval-

ban). Ezek inkább kényszerû hangnemi módosítások, melyeknek nincs nagy jelen-

tôségük. Azonban olyan eset is van, amikor az eredeti hangnem szándékos elkerü-

lésében döntô szerepet játszik a zenén túli idea megjelenítése.

Schumann- nak tulajdonítanak egy Clara- témát, amely egy ereszkedô diatoni-

kus pentachordból áll, és általában mollban jelenik meg (szolmizálva: mi- re- do- ti-

la). Ez Schumann mûveiben elôször az f- moll szonátában tûnik fel határozottan,

amelynek a lassú tétele (Quasi Variazioni) az „Andantino de Clara Wieck” feliratot

viseli, és ezen a témán alapul a többi tétel is. Bár nem ismerjük pontosan mire utal

a „Clara Wieck” megjelölés – talán Clara valamely mûvére, vagy egy Clara által

használt motívumra, vagy esetleg Clara személyiségére –, a szakirodalom gyakran

említi a téma forrásaként Clara Op. 2- es Caprices en forme de Valse címû mûvének

hetedik darabjában, a középrészben megjelenô frázist.44 Bár a két részlet nem

egyezik hangról hangra, a hangnem azonos: f- moll.

Schumann késôbb még egyszer használta nyíltan a Clara- témát, a Novelletten

nyolcadik darabjában. A darab második triójának „Stimme aus der Ferne” fel-

irata már nem homályosan utal Clarára, mint az f- moll szonáta, mivel az itt sze-

replô téma majdnem konkrét idézet Clara Op. 6- os Notturnóinak második, F- dúr
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44 Lásd: Chissel 1972, 13. Chissel azonban azt feltételezi, hogy Clara e témája mégis Roberttôl szár-

mazik.



darabjából (10. és 11. kotta).45 Nemcsak a dallama, hanem harmóniája és textúrája

is nagyon közel áll az elôképhez, csak a hangneme különbözik: D- dúr.46 Azonban

nem azért D- dúr, hogy alkalmazkodjon a hangnemi környezethez, mint a Carnaval

esetében, hiszen ez az idézet késôbb vissza fog térni, ezúttal eredeti hangnemé-

ben, F- dúrban (12. kotta). Inkább azért szólhat elôször más hangnemben, mert tá-

volról szól. A távolság elhomályosítja a valódi hangzást.47 Eszerint viszont az ere-
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10. kotta. Clara Wieck: Soirées Musicales Op. 6, No.2 (Notturno), 1–10. ütem

11. kotta. Schumann: Novelletten Op. 21, No. 8 (II. trió), 195–211. ütem

45 A Novelletten 1838. január és augusztus között keletkezett, és Clara az Op. 6- os Aus Soirées musicales-

ját pedig 1834 és 1836 között komponálta, 1836 novemberében adták ki.

46 Ehhez némi magyarázatot kell fûznünk. A kontextusban e szakasz hangneme dúr, az idézett témafej

hangjai azonban a párhuzamos moll tartományába esnek, így megmarad ereszkedô pentachord-

szerkezete: mi- re- do- ti- la.

47 A „távolság” eszméjének fontosságáról a romantikában lásd: Hoeckner 1997. A dolgozatomban a „tá-

volság” szót hasonló értelemben használom.



deti hangnem feltehetôen a közelséget, más szóval a Clarával való összetartozást

jelenti.48 Itt egyébként a dinamikai különbség is alátámasztja ezt a távolságot, mi-

vel a téma a két D- dúr részben egyaránt pianóban szólal meg, az F- dúrban pedig,

bár nincs konkrét dinamikai utasítás, egyértelmûen forte, mert ezt a bizonyos

részt crescendo készíti elô, és a frázis kezdôhangját rinforzando jelöli.

E távolság fogalma révén választ adhatunk arra a kérdésre is, hogy az Op. 17-

es Fantázia elsô tételét vajon mi ihlette. A Fantázia egyszerre több személyhez fû-

zôdik – kezdetben egytételes fantázia volt, Clarához írott lamentóként, majd Bee-

thoven emlékmûvének felállítására, felajánlásként komponált, háromtételes nagy

szonátává vált. Schumann azonban visszavonta ezt a tervet, és a mûvet végül Liszt-

nek ajánlotta.49 Liszt személyétôl eltekinthetünk, mivel valójában csak a beethove-

ni emlékmû kapcsán jár neki az utólagos ajánlás, a segítsége nélkül ugyanis nem

valósult volna meg a terv. Az életrajzi adatok alapján a Clarához való kapcsolódás

tûnik a legvalószínûbbnek, mivel 1836 táján, amikor Schumann ezt a tételt felvá-

zolta, a lány apja, Friedrich Wieck beavatkozása miatt távol kellett lennie Clarától,

így rejtett módon, a tétel végén Beethoven dalciklusára, az An die ferne Geliebte50- re

való utalással fejezte ki érzelmeit (13. és 14. kotta a 100. oldalon). Hoeckner részle-

tes elemzése mutat rá arra, hogy a tétel nagy részének zenei anyaga is az An die

ferne Geliebte- re vezethetô vissza.51
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12. kotta. Schumann: Novelletten Op. 21, No. 8, Fortsetzung und Schluss 446–459. ütem

48 Lásd: Todd 1994, 101–102. Daverio formai elemzése szerint Clara témájának a Fortsetzung und Schluß-

rész közepén való elhelyezkedése jelzi Clara helyét Schumann életében és gondolkodásában. Lásd:

Daverio: Crossing Paths: Schubert, Schumann & Brahms. New York: Oxford University Press, 2002.

49 E mû keletkezésérôl, lásd: Nicholas Marston: Schumann: Fantasie, Op. 17. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1992, 1–22.

50 „A távoli kedveshez”

51 Hoeckner 1997. A Daverio- vagy a Marston- féle elemzéstôl eltérôen, akik motivikus egységességrôl

beszélnek, Hoeckner a dalciklus motívumának majdnem mozaikszerû alkalmazását említi. Jóllehet

Schumannra nem jellemzô ilyesfajta „paródia”- technika, mégis figyelemre méltó az Adagio részben

(pl. a 269. ütemtôl) található szokatlan frázis és a dalciklus közti párhuzam. Lásd: Daverio 1987–88;

Marston 1992.



Felvetôdik azonban a kérdés: vajon nincs- e magára Clarára utaló zenei elem,

ha a mû a zeneszerzô Clara utáni mély vágyakozását fejezi ki? Hoeckner szerint

Clara Op. 3 Romance variée- jére utal a középsô, „Im Legendenton” rész, amely ere-

detileg a „Romanza” feliratot viselte:52

Clara „Romanzája” és az „Im Legendenton”… közti rokonság nem tûnne fel … De a

brillante variációk sorozata után, az utolsó virtuóz szakasz elôtt, Clara a „Romanza” té-

máját c- mollban és adagióban hozza vissza … Így Clara metruma, hangneme, dallama, és

mindenekfölött a formai felépítés ugyanaz, mint Schumanné, vagy legalábbis közeli ro-

konságot mutat vele.53

Más esetben, ahogy már szó esett róla, ennél sokkal nyilvánvalóbb a dallamok

rokonsága.54 Ez azonban nem zárja ki, hogy mégis Clara Romance variéeje ihlette meg

Schumannt, és a Kreislerianához hasonlóan csak torzult módon jelenik meg az inter-

textualitás. Emellett egy másik, Clarától való zenei anyag is felfedezhetô a mûben.

A tétel kezdetén található ereszkedô, öt hangból álló skálát Hoeckner az An die

ferne Geliebte származékaként tartja számon. Ugyanezt többek között Fiske a fent
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52 Lásd: Nicholas Marston: „’Im Legendenton’: Schumann’s ’Unsung Voice’”. 19th- Century Music, XVI.

(1993). Marston szintén az eredeti feliratból, a Romanzából indult ki, de nem a Clara- féle darabra, ha-

nem a vokális mûfajra gondolt. A szakasz kibontakozását tekintve Marston álláspontja is helytálló,

hiszen ott nem a dallam, hanem a kísérôfigura variálódik, ezért közelebb áll a strófikus variációhoz,

mint a Clara- féle virtuóz hangszeres variációkhoz. Ezzel együtt lásd Daverio írását is (Daverio 2002,

133.), amely zenei funkcióját tekintve elkalandozásnak (digression) tartja ezt a szakaszt. NB. A külön-

bözô álláspontok is Schumann mûveinek végtelenségét bizonyítják.

53 „The similarity between Clara’s ’Romanza’ and ’Im Legendenton’ … would seem remote …But after

a series of brillante variations and before the final virtuosic section, Clara brings back her ’Romanza’

theme in a C- minor adagio …Thus Clara’s meter, her key, her melody, and above all her formal pro-

cedure are either the same as or resemble Schumann’s closely…” Hoeckner 1997, 121–122.

54 Emellett van még egy problémánk: hogy ha Clara Romance variéeje tényleg forrásként szolgált, akkor

miért változtatta meg Schumann a feliratot a Romanzáról Im Legendentonra? Hoeckner szerint el akar-

ta rejteni a forrást. De miért hagyott sokkal nyilvánvalóbb utasítást („Stimme aus der Ferne”) a vele

körülbelül egyidôs Novellettenben, majdnem hangról hangra azonos idézettel? A Fantáziával kapcsolat-

ban talán inkább arról lehet szó, hogy Schumann utólag egy új gondolatot fedezett fel a középsô rész-

ben, és ennek megfelelôen megváltoztatta a feliratot. Ez a metódus az egész Fantáziára is vonatkoztat-

ható. A mû és egyes tételeinek különbözô címeirôl lásd: Marston 1992, 23–33.

13. kotta. Beethoven: An die ferne Geliebte Op. 98, No. 6, 266–267. ütem

14. kotta. Schumann: Fantasie Op. 17, I. tétel, 296–297. ütem



említett Notturnóval, és ezzel együtt a Clara- témával azonosította.55 Hiányzik azon-

ban a magyarázat: habár a hangmagasság azonos, itt mégsem a megszokott skálafo-

kokon (szolmizálva: mi- re- do- ti- la) szólal meg ez a téma, hanem teljesen idegen foko-

kon (la- so- fa- mi- re), ennélfogva a tonális kerete is más. Véleményem szerint valójá-

ban itt is távolról hangzik Clara témája, azért lett elhangolva – más harmóniákkal,

más skálafokokon –, csak az abszolút hangmagasság azonos az F- dúr Notturnó- beli

témáéval. Schumann itt eltérô narratív megoldást talált, mint a Novellettenben. A té-

tel elejére került Schlegel- versidézet (Die Gebüsche) valójában ezt magyarázza:

Durch alle Töne tönet A tarka földi álom

Im Bunten Erdentraum hangján vontatottan

Ein leiser Ton gezogen zeng át egy halk hangzat

Für den, der heimlich lauschet. annak, aki figyel titokban.56

A jobb kéz dallama, Clara témája, akár egy halk – de úgy értelmezhetjük, hogy

azért halk, mert távolról szóló – hang [ein leiser Ton], amely a bal kéz kísérôfigu-

ráján át, mint a minden hangon át [durch alle Töne] szólal meg annak, aki [der] ti-

tokban hallgatja.57 Itt nem másról van szó, mint magáról Schumannról.
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55 Legjobb tudomásom szerint Fiske volt az, aki elsôként felhívta a figyelmet erre a párhuzamra. Schu-

mann az Op. 17- es Fantáziát 1836 júniusa vagy szeptembere és decembere között vázolta fel, és 1838

telén fejezte be. Clara Notturnóját pedig 1836 novemberében adták ki (lásd a 45. lábjegyzetet). Úgy

látszik, hogy Schumann ismerhette Clara mûvét már a komponálás befejezése elôtt.

56 Kálnoky László mûfordítása alapján, néhány módosítással. Lásd: Novalis et al.: A jénai iskola. Magyar

Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/04300/04349/.

57 Schumann 1839. június 9- én kelt Clarának szóló levelében a következôket írta: „Schreibe mir was Du

bei dem ersten Satz der Phantasie Dir denkst? … Der ’Ton’ im Motto bist Du wohl? Beinah glaub’ ich

es.” (Írd, hogy mit gondolsz magadban a Fantázia elsô tételével kapcsolatban? …Nem Te vagy egé-

szen a „hang” a mottóban? Majdnem biztos vagyok benne.) Lásd: C. Schumann 1910, 303. Robert,

érthetô módon, nem mondta ki határozottan, hogy e hang Clara lenne, mert elvárta, hogy észrevegye

Clara a saját darabjára, a Notturnóra való utalást.

15. kotta. Schumann: Fantasie Op. 17, I. tétel, 1–6. ütem



Legalább ezzel a részlettel kapcsolatban ez az értelmezés véleményem szerint

helytállóbb, mint Hoeckneré, mivel az általa említett analógia a dalciklus egy ke-

vésbé feltûnô részére utal, míg a tétel kezdete eléggé jellegzetes pillanat, és valójá-

ban a narratíva kiindulópontja, mint a Davidsbündlertänze elején található Clara-

mottó. Fontos figyelni arra, hogy a Fantázia elsô tételében, a tétel kezdetén meg-

szólaló frázis a tétel folyamán ebben az alakban sosem tér vissza, csak diminuált,

torzult formában. Ez azt jelenti, hogy a zene folyamatosan keresgéli az utat egé-

szen addig, amíg meg nem találja a hangot, amivel majd sikerül válaszolni a távoli

hangzatnak. E hang már a 14. ütemben is megjelenik, de csak az utolsó pillanat-

ban válik a keresve keresett An die ferne Geliebte dallamává. Itt is megtalálható a

csúcsponton jelentkezô intertextualitás, mint a Kreislerianában.

E dolgozatban röviden áttekintettük a schumanni intertextualitás jelenségeit és a

bennük rejlô logikát. Segítségükkel kísérletet tettünk Schumann egyes zongorada-

rabjainak értelmezésére – bár Schumann maga nyilvánosan nem beszélt mûvei-

nek mélyebb, mögöttes tartalmáról, és látszólag a közönségre hagyta ennek felfe-

dezését. De olykor mégis kulcsot adott nekünk – akár nyíltan, akár rejtve – ahhoz,

hogy mi mit jelenthet. Ezért mondhatjuk azt, hogy Schumann mûvei, legalábbis

ami az itt tárgyalt zongoramûveit illeti, a narratíva szintjén szinte végtelenek, mint

Jean Paul regényei, és ahhoz szólnak, aki titokban figyeli ôket.
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16. kotta. Schumann: Fantasie Op. 17, I. tétel, 15–16. ütem
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THE „HEAVENLY LENGTH” OF SHORT NOVELS:

INTERPRETATIVE POSSIBILITIES OF INTERTEXTUALITY

IN SCHUMANN’S WORKS

The study deals with the interpretational possibility of some early piano works by

Robert Schumann. His attitude both as critic and composer may allow us to use

imagination on his work and therefore we can find „heavenly length” in his works

as well as in the novels by Jean Paul. The study is primarily concerned with inter-

textuality, which Schumann often used, and tries to analyze the strategy of its

usage. It is important to know where these intertextualities are localized within

the composition and in what way they are different from the original. Differences

in tonality and/or melodic structure, or the lack of difference can be equally

telling. By concerning ourselves with these points, we can read deeply his works

and thus become a „secret listener” of him.
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