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I. Egy úr Rómában

A klasszikus örökség fogalma általános mûvelôdéstörténeti összefüggésben az an-

tikvitás, a klasszikus ókor hagyományát jelenti. A középkor és kora újkor európai

zenetörténetében ugyan számos kísérlet történt az antikvitás zeneelméleti és esz-

tétikai hagyatékának felelevenítésére, ám valós klasszikus mûvészi örökség híján

annak eszméje a zenében mégis csupán analógiásan állítható párhuzamba az euró-

pai irodalom vagy az építészet és képzômûvészet klasszicizmusaival. Az európai

zenének elôbb meg kellett teremtenie a maga klasszikáját ahhoz, hogy azt utóbb

örökségként kezelje – folytassa vagy elutasítsa, hátat fordítson neki, vagy vissza-

térjen hozzá. Nem beszélve arról, hogy a „klasszikus” fogalma a zenében eredeti-

leg technikát és minôséget jelölt, nem stílust vagy stíluseszményt (még kevésbé

korszakot). Például amikor a kortárs kritikus Erkel Ferenc elsô operáját klasszikus-

nak minôsítette, a kidolgozás igényességére utalt, s nem arra, hogy a Bátori Máriát

Mozart is írhatta volna. A zenei klasszika csak a 19. század második felének anti-

klasszikus irányváltása nyomán absztrahálódott stílusfogalommá, és csak ezután

jelentkezhetett bárminemû programszerû visszatérés hozzá. A neoklasszicizmus

ellentmondásmentes magától értôdéssel összefonódott a neobarokkal, minthogy

a „barokk” a mûzenében a klasszikus hagyaték domináns részét képezi.

* 2013 májusában került megrendezésre Budapesten annak az olasz–magyar mûvelôdéstörténeti konfe-

renciasorozatnak a tizenkettedik, egyben utolsó ülésszaka, amelyet 1970- ben indított útjára a Magyar

Tudományos Akadémia és a velencei Fondazione Cini. Az alapítvány a rendszerváltás után elvesztette

érdeklôdését Kelet- Európa iránt, és felmondta az együttmûködést, ám a sorozatot kezdettôl szervezô

Sandro Graciottinak és a római egyetem hungarológiai tanszékén mûködô Sárközy Péternek sikerült

megnyernie olasz szervezôként a világ legrégebben mûködô tudományos akadémiáját, a római Acca-

demia Nazonale dei Linceit – a hiúzszemûek akadémiáját. Így szerencsésen befejezôdhetett az 1998-

ban megkezdett tematikus ciklus, amely az eredità classica, a klasszikus örökség továbbélésének vizsgá-

latát tûzte ki célul a középkor és a reneszánsz, a barokk és az újklasszicizmus, a 19. század, végezetül

a 20. század olasz és magyar mûvészetében. Az utoljára említett konferencia anyaga megjelent: L’ere-

ditá classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie al Postmoderno. A cura di Péter

Sárközy. Roma: La Sapienza, 2015. Jelen közlemény elsô része a szerzônek a kötetben megjelent cikkén

alapul: La classicitá dell’avanguardia nei compositori ungheresi tra le due guerre mondiali. Un caso speciale: un

compositore ungherese italianizzante. A második és harmadik rész az OSZK Zenemûtárának 2015. szeptem-

ber 10- én, Farkas Ferenc emlékére rendezett konferenciáján elhangzott elôadás szerkesztett változata.



A 20. század elsô felének zenetörténete kevés olyan témát kínál, melyet a ma-

gyar muzikológia ne Bartóknál és Kodálynál kezdene tárgyalni. A két nagy pályájá-

ra és zenei poétikájára legalább futólagos pillantást kell vetnünk akkor is, ha a

klasszikus örökség mibenlétének és szerepének vizsgálatára vállalkozunk a 20.

századi magyar zene történetében általában vagy csak – mint a jelen elôadásban –

egyetlen, az 1900- asok nemzedékéhez tartozó alkotó mûvében és gondolkodásában.

Bartók és Kodály – és persze nemzedéktársaik, így Dohnányi és Weiner – olyan

idôben tûntek fel, mikor a klasszikus örökséghez való viszonyulás a világ és a hon

zeneszerzésében egyaránt problematikussá vált. Hans Koessler az akadémikus kép-

zettségû magyar zeneszerzôk elsô nemzedékét a klasszikus német instrumentális

hagyomány szellemében nevelte. Az 1900 körül pályájukat kezdô magyar kompo-

nisták emellett áldva vagy verve voltak a zenei örökség akkor már száz esztendôs

múltra visszatekintô, speciálisan magyar fajtájával is, melynek olyan minták bizto-

sították a klasszikus rangot, mint Liszt és Brahms (az ongarese stílusban komponáló

Joseph Haydnról nem is szólva). Önálló pályájuk kezdetén a nagy nemzedék tagjai

zenészegyéniségüktôl függôen eltérô módon viszonyultak a kettôs klasszikus ha-

gyatékhoz. Dohnányi a nemzeti zenei örökségnek csak alkalmilag szentelt némi fi-

gyelmet, az európait viszont élethosszig könnyed természetességgel és gazdag in-

vencióval használta tovább. A generáció újakra készülô tagjai számára viszont ha-

marosan terhessé vált a kettôs örökség mindkét eleme. Nem is hordozták sokáig:

a múlt béklyóját a 20. század elsô évtizedének folyamán egyfelôl az expresszív mo-

dernizmus, másfelôl az archaikus paraszti népzene segítségével sikerült lerázniuk.

A klasszikus hagyaték szerencséjére a zenei világtrend az I. világháború után

az újklasszicizmus irányába fordult.1 Az irányváltás nyomán a magyar mesterek

zenéjében újra alakot ölthettek a tudattalanul addig is ott rejtôzködô klasszikus

formák. Nem mondtak le a népdal ihletésérôl sem, sôt hangsúlyozták, hogy a nép-

zene, amelynek ôsisége a századfordulón felszabadította ôket a klasszikus hagyo-

mány uralma alól, új, egyszerre európai és sajátosan magyar klasszicizmus megte-

remtéséhez szolgálhat kiindulópontul. (Tudvalévô, hogy a továbbiakban Kodálynál

nyíltabban, Bartóknál áttételesebben a 19. századi nemzeti stílus – illetve annak

népi változata – ugyancsak visszatért jogaiba.) A reklasszicizálódás elsô fázisában

(1920- as évek) a népzene felhasználásának programját Bartók az európai neo-

klasszicizmus és új tárgyiasság esztétikai alapelveinek nemzeti pandanjaként ér-

telmezte:

Nézetem szerint napjaink minden progresszív zenéjében két közös sajátosságot találunk.

[…] Egyik sajátosság a többé- kevésbé radikális elfordulás a tegnap zenéjétôl, vagyis a ro-

mantikától. A másik: törekvés a régebbi korszakok zenei stílusaira való támaszkodásra.

[…] A régi zenei stílusokhoz való visszanyúlásban ismét két […] eljárási módot állapít-
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1 Neoklasszikus, neorokokó és neobarokk áramlatok rendszeresen felszínre bukkantak végig a 19. szá-

zad folyamán. 1900 táján legalább egy mûfajban, az operában már kimondottan modern neoklasszi-

kus törekvések jelentkeztek: Mascagni: Le maschere, 1900; Wolf- Ferrari: Le donne curiose, 1903; Richard

Strauss: Der Rosenkavalier, 1911 és Le bourgeois gentilhomme, 1912.



hatunk meg. Vagy a régi népzenéhez való visszatérést tapasztalhatjuk, mint pl. a magam

nemzedékének magyar zeneszerzôinél […] Vagy pedig a régi, különösen a XVII. és

XVIII. századbeli mûzenéhez nyúlnak vissza. Ismeretes, hogy ez elsôsorban a neoklasszi-

cisták, fôként Stravinsky késôbbi mûveiben figyelhetô meg.2

A második fázisban (1930 után) a népzene már nem a „neo”, hanem a „nagy”

klasszicizmus, az idôn és téren felülemelkedô univerzális stílus megteremtésének

elôfeltételeként és zálogaként jelent meg esztétikájukban. Kodályt idézzük, de

tudjuk, hogy a „zseniális egyszerûség”3 ott szerepelt a kései Bartók esztétikájának

kategorikus imperatívuszai között is:

[…] nagy klasszikus korok kialakulásánál mindig ott találjuk a népi vagy népszerû zenét

mint ösztönzést, példaképet az egyszerûség felé való törekvésben. Minden klasszicizmus

ugyanis egyszerûséget, tisztulást jelent a megelôzô stílushoz képest. […] Jellemzô to-

vábbá a klasszicizmusra, hogy a nemzeti eredetû impulzusokat is nemzetfeletti régióba

emeli.4

Kodály analízisét, Bartók imperatívuszát saját életmûvük hitelesítette. A köve-

tôk generációja az érvényesülés lehetôségeit kutatva a két háború közötti évtize-

dek újzenei piacán magáévá tette a magyar klasszicizmus irányelveit. De tagjai

mintha némileg patetikusnak érezték volna, hogy a nemzeti eredetû impulzusok

nemzetfölötti régióba emelésére törekedjenek – épp elég nagy kihívásnak érezték,

hogy helyet szorítsanak zenéjüknek a nemzetközi régióban. Utóbbi annál inkább

csábította ôket, minthogy saját megcsonkult, elszegényedett és alapjában konzer-

vatív ízlésû pátriájuk – melynek zenei életére ráadásul a nagyok árnya borult –

nem kecsegtetett ígéretes karriertávlatokkal. Éppen a honi tér szûkös voltát látva

igyekezett Klebelsberg felvilágosodott kultúrpolitikája külföldi magyar kollégiumok

alapításával kereteket biztosítani a magyar mûvészeknek a nemzetközi tapaszta-

latszerzéshez és kapcsolatteremtéshez. Az egyik legjelentôsebb tudományos- mû-

vészeti pied- à- terre Rómában nyílt meg 1927- ben. Az Accademia d’Ungheria meg-

alapításának az Örök Város szívében, a Farnese- palota mögött álló Palazzo Falco-

nieri historikus épületében, elsôsorban a magyar képzômûvészek látták hasznát.

A mûködés harmadik évében aztán muzsikussal is gyarapodott az ösztöndíjasok

serege: 1929- ben Rómába érkezett az ifjú Farkas Ferenc, hogy tanulmányozza egy-

részt az eredeti – antik – klasszikus örökség minden utcasarkon szemébe ötlô ma-

radványait, másrészt a klasszicizmus örök újjászületését a múlt évszázadok és a je-

len olasz mûvészetében és szellemében, és itt keressen és találjon magának új,

nemzetfölötti zenei „példaképet az egyszerûség felé való törekvésben”.

427TALLIÁN TIBOR: Egy úr Budapestrôl – Farkas Ferenc és a novecento

2 Bartók Béla: „Progresszív zenei alkotásokról”. Közr. Somfai László, Magyar Zene, 16/2. (1975. június),

115–116.

3 „Korunk zenéjének néhány kérdésérôl”. In: Bartók Béla Összegyûjtött Írásai, I. Szerk. Szôllôsy András.

Budapest: Zenemûkiadó, 1967, 735.

4 Kodály Zoltán: „Népzene és mûzene”. In: uô: Visszatekintés, II. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zene-

mûkiadó, 1964, 261–267., ide: 266.



Bôségesen rendelkezésre álló szerzôi nyilatkozatok részletesen tájékoztatnak,

mit tapasztalt Farkas Ferenc Itáliában, és hogyan hasznosította a tanultakat. Két

éven át látogathatta Ottorino Respighi mesteriskoláját, és mesterérôl írott emlékezô

sorai sugározzák a kellemes órák emléke, melyeket tanára társaságában töltött elôbb

a Farnese- palotában, majd annak rózsalugas övezte villájában a Monte Marión.

Ám bevallása szerint Respighi mûveibôl a római Triptichon kivételével akkor még

semmit nem ismert. Szavaiból kivehetjük, hogy figyelmét más szerzôk zenéje erô-

sebben megragadta:5

Néhány hónapig lázasan látogattam a múzeumokat és nevezetességeket, majd nagy szor-

galommal láttam neki a komponálásnak, az úgynevezett „novecento” neoklasszikus irány-

zatát követve, amely közel állott hozzám. Casella és Mortari darabjai nyomán készült

hegedûszonátám, zongoraszonátám, […] Divertimentóm és további kisebb zongoramû-

veim. Rómában komponáltam továbbá a Római hangjegyfüzet (Quaderno Romano) és a Cane-

phorae címû zongoraciklusokat.

Olaszországi tanulmányaim a neoklasszicizmussal, a novecentóval ismertettek meg, és rá-

jöttem, hogy nem kell fölöslegesen komplikált zenét írnom, amikor a neoklasszika nyel-

vén folyamatosan, egyszerûen és világosan ki tudom magam fejezni.

A meglehetôsen száraz, áttetszô hangzású Quaderno Romanóból hiányzik min-

den magyaros- népies vonás; neobarokk játéktételeinek címei kizárólag az olasz ze-

nei múltra utalnak. Farkas européer aszketizmusa mintha arra vallana, hogy a ró-

mai neoklasszicista légkörben az ifjú muzsikus a nemzeti- népzenei örökséget in-

kább a „fölösleges komplikációk” közé sorolta, ahelyett, hogy – Kodály nyomán –

az egyszerûség zálogának tekintette volna. Igaz, hogy Farkasnak, mint nemzedéke

legtöbb tagjának, „zenei gyermekszobáját […] Kodály, Bartók és a népzene jelen-

tette”; ugyanakkor otthoni tapasztalatai óvatosságra intették: kiábrándította, hogy

kollégái „városi emberként egyszerre csak paraszti hangon szólaltak meg, és epi-

gon módjára kezdték utánozni a nagy mestereket”. Rómában válaszútra került, és

mivel nem tudott dönteni, megkísérelt két irányban elôrehaladni. Kamaramûvei-

ben és zongoradarabjaiban „hátat fordított a népzenének”, míg egyetlen Rómában

befejezett zenekari mûvében – Alla danza ungherese – „a népzene és neoklasszika

szintézisét próbálta megteremteni”. Az ötperces tánc lassú, romantikus modor-

ban tartott zongoraszólóval kezdôdik, de a gyors fôrészben a zongora csak sporadi-

kusan, a zenekar egyik hangszereként szólal meg. A hangszerelés mozaikszerûen

tarka, a formálás logikus, az érzelmi amplitúdó szándékoltan korlátozott.

Farkas nem volt elégedetlen a darabbal, de a népzenéhez fûzôdô viszonyát to-

vábbra sem érezte rendezettnek. A megvilágosodás földközi- tengeri útja közben,

egy spanyol kisváros flamenco- kocsmájában érte: egy helyi fiatalember éneke „döb-
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5 A tanulmány elsô részében szereplô idézetek Farkas magnetofonszalagra rögzített visszaemlékezései-

bôl származnak. Vö. „Két év Rómában” (219.), „A zeneszerzôi stílus kialakulása” (244–245.), „Zene-

szerzôi útkeresés a II. világháború után” (261.), „A dodekafónia felélesztése az 1950- es évektôl, stilá-

ris kérdések” (262–263.). In: Vallomások a zenérôl. Farkas Ferenc válogatott írásai. Szerk. Gombos László.

Budapest: Püski, 2004.



bentette rá a magyar népzene iránti hûtlenségére”. Hazatérve egy Somogy megyei

kis faluba húzódott vissza, hogy a nagyok példáját követve, in vivo ismerkedjék a

magyar paraszt énekével. Az élmény nyomán belépett abba az alkotói periódusá-

ba, „amikor a népzene és a novecento szintézise kezdett megvalósulni”. A népdal

ettôl fogva nem tûnt el többé zeneszerzôi palettájáról; a következô fél évszázad so-

rán népi dal- és tánczene- feldolgozások kimeríthetetlenül gazdag sorozatával szol-

gáltatott játszanivalót zenekaroknak, kamaraegyütteseknek és hangszeres szólis-

táknak. Az „eredeti”, vagyis népdalt nem tartalmazó mûveket pedig áttételesen,

motivikus anyagként és abból elvonatkoztatott harmóniarendként járja át a ma-

gyar melosz. Példaképpen idézhetjük az 1945- ös keltezésû Musica pentatonica har-

madik, fúga tételét. Tudvalévô, hogy az anhemiton pentaton hangrendszert és az

ereszkedôdallam- modellt Bartók és Kodály már az 1910- es években mint a ma-

gyar népzene ôsi, keleti eredetû stílusrétegét azonosította. Azt sem kell értôknek

magyarázni, hogy a fúga az európai klasszika legmagasabb rendû kompozíciós ha-

gyományaként él a köztudatban. Pentaton fúga – mi sem szimbolizálhatná ékeseb-

ben, hogy Farkas immár megfelelt a kodályi posztulátumnak, bizonyítván, hogy a

népi alapanyag a klasszicista formai építkezés sikerének nem akadálya, hanem biz-

tosítéka.

Évek múltán Farkasnak rá kellett döbbennie, hogy a neoklasszicizmusnak, a

fölösleges komplikációk kerülésének is megvannak a maga sajátos veszélyei. Vallomá-

saiban különös távolságtartással nyilatkozik az 1930- as évek második felének euró-

pai stíluskörnyezetérôl – benne saját ifjúkori zenéjérôl is:

A harmincas évek végén, amikor korábban megkezdett utamat folytatva visszatértem a

komponáláshoz, zeném beleillett az általános korstílusba. Egyfajta reakció uralkodott.

[…] Befellegzett az elsô világháborút követô különféle bolondériáknak, a dadaizmusnak

és más avantgard stílusoknak is, és szolid, jól nevelt irányzatok terjedtek el.

Farkas tisztában volt vele, hogy e túlzott jólneveltség mûvészi sterilitással fe-

nyeget. Kereste és elfogadta azokat az impulzusokat, melyek felszabadíthatták „a

neoklasszikus stílus kötöttségébôl, mert abban mindig volt valami ’impassibilité’,

valami ’understatement’, ahol az ember szemérmes és nem engedi tobzódni az ér-

zelmeit.” Az elsô és legfontosabb ösztönzést a költészet kínálta. Farkas sokféle

költôi személyiségre és stílusra reagált. Talán legnagyobb, mindenesetre érzelmi-

leg legtelítettebb mûvéhez, az 1945- ben komponált Szent János kútja címû kantátá-

jához a fiatalon elhunyt erdélyi költô, Dsida Jenô versei szolgáltak alapul. Dsida

könnyedén antikizáló modorának ihletésére Farkas a frottola és a vers mesuré hang-

vételének felidézésével felelt. A Cantata lirica címen is ismert kompozíciót és más

korabeli, „a neoklasszikus stílus érzelmileg telítettebb, lírikusabb, feloldottabb

módján készült” mûveket a hallgató méltán érzi az egész életmû csúcspontjának.

A neoklasszicizmus érzelmi semlegességének áttörésére ösztönözte Farkast

az alkalmazott zene komponálása. Az illusztratív mûfajok erôteljes és egyértelmû

kifejezésmódokat és technikákat követeltek, és a zeneszerzô elmondása szerint a

drámai jelenetek zenei igényei egészen a tizenkétfokúságig tágították kompozíciós
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eszköztárát. Ám ha a dodekafónia hozzá is segítette a neoklasszikus jólfésültség

felborzolásához, nem késztette arra, hogy alapjaiban változtassa meg zeneszerzôi

attitûdjét. A dodekafóniához is neoklasszikus alapállásból közeledett; technicista

zeneszerzô létére a tizenkét hanggal való komponálást a zenecsinálás egyik eszkö-

zének tekintette a többi között. Joggal írta 1944 és 1947 között komponált tizen-

két fokú fúgájáról:

A zeneszerzô stílusát […] nem a külsôségek adják, hanem munkamódszere és gondolko-

dásmódja. Az említett dodekafon fúgával egy idôben ugyanis ötfokú fúgát is írni kezd-

tem, amelybôl a Musica pentatonica harmadik tétele lett. Szerintem mindkét darabban

pontosan ugyanolyan eszközökkel dolgoztam.

A kommunista mûvészetpolitika másként gondolta, s „a dodekafon mûvek

komponálását” a legszigorúbban megtiltotta. Parancsba adta viszont a szocialista

realizmus papiros- esztétikájának átültetését a zeneszerzôi gyakorlatba. Farkas en-

gedelmeskedett, és úgy érezte, nem hiába: „Az akkoriban divatos realizmus annyi-

ban volt rám jótékony hatással, hogy megnyitotta a drámaiság iránti érzékemet.”

E kései nyilatkozatról némi joggal feltételezzük, hogy az 1952- ben bemutatott Fel-

szabadulás- szimfónia látványos bukására igyekezett szépségflastromot ragasztani: a

szovjet típusú programszimfónia „drámaisága” kevéssé illett Farkas egyéniségé-

hez. Valójában persze klasszicista koncepciót követett ez is. Tudvalévô, hogy a szo-

cialista realizmus minden mûvészetben a stílklasszicizmus eszményeinek hódolt –

lásd az 1950- es évek elsô felében épült „városi házak” kapuit keretezô dór oszlopo-

kat. És mi más felelhetne meg a klasszikus oszloprendnek a zenében, mint az úgy-

nevezett klasszikus formák – ezúttal nem rokokó, hanem empire változatban? Far-

kas egy kijelentése találóan meghatározza e formák helyi értékét és funkcióját a 20.

századi klasszicista zeneszerzô szemléletében, jelezve, hogy rá is érvényes a közép-

európai iskolázottságú zeneszerzôk ragaszkodása a klasszikus formai modellekhez:

A stiláris változások közben a formai keret állandóságot jelentett számomra. A klasszi-

kus formáknál máig nem tudtak jobbat kitalálni, gondolok elsôsorban a szonátaformára

[…] Ha a témák sorrendjét hangulatok egymásutánjára cseréljük, nagyon hajlékony for-

mai vázat kapunk. A szabályos, tematikus visszatéréseknél fontosabb az arányok akár tu-

dat alatt megéreztetése, a kontraszt- elv érvényesülése. Ha a zeneszerzô helyesen szer-

keszti mûvét, bizonyos egyensúly- érzet jön létre, függetlenül attól, hogy meg tudnánk

nevezni a fô és melléktémát, vagy azok különféle fordításait.

Ha mesteremberként örömét is lelte a kirándulásban a nagy szimfonikus for-

mák birodalmába, a ráoktrojált patetikus tartalom megbénította Farkas invenció-

ját. Szerencsére az ötvenes évek mûvelôdéspolitikája otthonosabb tájakat is meg-

nyitott elôtte. Miközben a doktrína a jövô irányába hajszolta volna, aggályok nél-

kül visszatérhetett a múltba:

A filmzenék hoztak újra össze a régi magyar zenével. Respighi példájára, aki az olasz

lantdarabokat ragyogtatta be csodálatos hangszerelô mûvészetével, a már nem létezô

magyar barokk zenét próbáltam meg rekonstruálni.
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Farkas tehát húsz év késedelemmel vált igazi respighiánussá, megfelelve egy-

szersmind a neoklasszicizmus bartóki kritériumának: „törekvés a régebbi korsza-

kok zenei stílusaira való támaszkodásra”. A múlt hangjainak felidézése néha való-

ságos tudatmódosulást idézett elô benne. A Concertino all’antica (1964) bemutató-

ja idején válaszolta riporteri kérdésre: „A komponálás során azon vettem magam

észre, hogy az új darabból régi darab lett.” Farkas, a régi darabok 20. századi újraal-

kotója bizonyos szempontból maga is régi mesterré vált. A neoklasszicizmus a stilá-

ris és esztétikai sajátosságokon túl az ô szemében a klasszikus zeneszerzôi élet-

mód és feladat vállalását is jelentette: azzal is meg akart felelni kora és kortársai

igényeinek, hogy funkcionális, alkalmazott zenét komponált. Feldolgozásokat és

önálló darabokat írt a legkülönbözôbb hangszeres együttesek, szólisták és kóru-

sok számára, és mûveinek sokaságát bocsátotta ki párhuzamos változatokban.

E mindig tartalmas és a hangszerjátékosokat vonzó daraboknak köszönheti máig

tartó széles körû nemzetközi népszerûségét. A „használati zene” komponálása

azonban csupán egyik vonulatát képezi Farkas „zenei- szolgáltatói” mûködésének.

Az életmû ismerôi tudják, hogy a komponista számos késôbbi nagyszabású mûvét

az alkalom szülte: régi mester módjára sokat komponált ilyen vagy olyan társadal-

mi megrendelésre. De ha végigtekintünk a mûvek sorozatán, látjuk, Farkas oeuvre-

jében a társadalmi- reprezentatív funkcionalitás sajátos formában valósult meg.

Mûvei soha nem a politikai pillanat diktátumának engedelmeskedtek, hanem a

történelmi múlt nagy személyiségei és jelentôs eseményei, valamint a magyar és

európai mûvelôdés hagyatéka elôtt tisztelegtek. Farkas, az „alkalmazott zene”

komponistája, Casella és Respighi hû tanítványaként a múlt, a klasszikus örökség

megéneklését, élményszerû felelevenítését tekintette zenéje egyik fô feladatának,

és a feladat sikeres elvégzését legfontosabb zeneszerzôi eredményének.

II. Glosszárium

Nem kerülhette el az olvasó figyelmét – és talán kiváltotta rosszallását –, hogy Far-

kas Ferenc és a klasszikus örökség kapcsolatáról az eddigiekben tulajdonképpen

maga az idôs zeneszerzô nyilatkozott. Magától értôdik, hogy ifjúkori emlékeit fel-

elevenítve ô maga kommentár nélkül használt az 1930- as évek Itáliájában közkele-

tû kifejezéseket; az azonban elfogadhatatlan, ha a kései krónikás sem kísérli meg

magyarázni azokat, melyek erre rászorulnak. Vegyük példaképpen a címben sze-

replô olasz szót: novecento, melyet Farkas visszatérôleg emleget vallomásaiban. No-

vecento szó szerint annyit jelent: kilencszáz, ám tudjuk, fônévként a cento vagyis

száz végû számnevek az olasz nyelvhasználatban azt az évszázadot is jelölhetik,

melynek nevében az adott számot kiejtik: novecentónak tehát olaszul a huszadik

– és nem a tizenkilencedik – századot nevezik. Kétségtelen, hogy a „huszadik szá-

zadi zene” sokakban- sokunkban ébreszt ilyen vagy olyan stílusképzeteket, habár

némileg körvonaltalanul – nagyjából ugyanazt értjük rajta, mint a „modern” ze-

nén. Farkas Ferenc „úgynevezett novecentó”- ja azonban érezhetôen nem általában

vett huszadik századi vagy „modern” zenét jelöl: meg is magyarázza, hogy neo-

klasszikus irányzatról van szó, nevébôl következôleg az általános kortendencia
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helybeli, olasz válfajáról. Szóhasználatából levonhatnánk a logikus következtetést:

Farkas szerint az olasz kortársak 1930 táján „novecentó”- nak nevezték azt a helyi

neoklasszikus zenei irányzatot, melynek képviselôi közül ô, a magyar pályakezdô

komponista római tartózkodása idején nem is mestere, Ottorino Respighi, hanem

két másik zeneszerzô példáját igyekezett követni. Éppen ezért ér meglepetésként,

hogy az idézôjeles „novecento” nyomát a zenei enciklopédiákban hiába keressük.

Nem tartalmaz ilyen szócikket sem a Grove, sem az MGG, sem a Ricordi- féle négy-

kötetes Dizionario della Musica. De ki használ ma még nyomtatott lexikonokat?

Közvetlen kérdésre – novecento – a hálózati keresômotor 0,3 másodperc alatt ki-

lencmillió adattal fenyeget, s ha figyelmét a zenére irányítjuk – novecento musi-

cale, musica del novecento –, a 20. század zenetörténete jut eszébe róla, meg egy

„gruppo musicale italiano di musica new wave”.

Nincs más hátra: nyomoznunk kell, hogy demonstrálni tudjuk, amit Farkas Fe-

renc szóhasználatának következetessége egyrészt bizonyít, másrészt – mint látni

fogjuk – el is fed: hogy valamilyen formában létezett az, amit ô novecentónak nevez,

vagy „úgynevez”. A nyomozás elsô lépéseként variáljuk a számnevet, képezzünk

belôle fônevet azzal a képzôvel, amelyet oly elterjedten használtak a 20. század

mûvészei és mûvészettörténészei, hogy komoly- ironikus módon plurális formá-

ban maga is fônévvé önállósult: izmusok. Ha az olasz zenetörténeti irodalomban

nem a novecento, hanem a novecentismo irányzatát, mozgalmát, stílusát vagy cso-

portját idézzük meg, hamarosan materializálódni látjuk szellemtestét. Igaz, talál-

kozunk olyan szóhasználattal, amely a 20. századi zene egészének koktélját bé-

lyegzi úgy, mint Carlo Serra: „a zenei filológia, archivisztika és zenefilozófia ama

keveréke, amit novecentizmusnak nevezünk”.6 Virgilio Bernardoni, a bergamói

egyetem zenetörténész tanára azonban több fórumon és összefüggésben alkalmaz-

za a novecentismo kifejezést olyan értelemben, amely segít megvilágítani Farkas

Ferenc emlékezô sorainak hátterét. Néhány évvel ezelôtt a VeneziaMusica címû

online folyóirat 20. századi zenének szentelt számában reá bízták a Le origini del

Novecentismo italiano címû tanulmány megírását, amely jellemzô módon Raffaele

Pozzi Il Neoclassicismo del Novecento. Un concetto problematico címû tanulmánya után

következik.7 Bernardoni fogalomhasználata pontosan jelzi, amit Farkas – aki nem

történész, hanem tanú – valamelyest elmos: a novecentismo esetében nem kronoló-

giai besorolásról van szó, hanem programról – a „huszadikszázadiasság”, „husza-

dikszázadizmus” jelszavának tudatos megfogalmazásáról. Az itáliai novecentismo

zászlóvivôit már a maguk korában nemzedéknek tekintették: ha Alfredo Casella,

Gian Francesco Malipiero, Ildebrando Pizzetti és Ottorino Respighi „fürtjét” vagy

„raját” (grappolo) a „generazione dell’ottanta” (a nyolcvanas években születettek)
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címke alatt keressük a zenetörténeti irodalomban, sokkal gyorsabban és félreért-

hetetlenebbül találunk rájuk, mint ha holmi zenei „novecento” nyomát ütjük bo-

tunkkal. A nemzedék tagjai kettôs feladat elôtt állottak – mondja Bernardoni és

számos más olasz zenetörténeti kompendium –: tisztázni az olasz zeneszerzés je-

lenének viszonyát egyfelôl az ottocento elhalóban lévô honi hagyományához, mely

szinte kizárólagosan a melodrammában, az operában állott, másfelôl az európai mo-

dernizmushoz, mely a világháború végén diadalmasan belépett a mûvészi és kul-

turális produkció homlokterébe. Tudnivaló, más tisztáznivalók is támadtak hama-

rosan: Európát a nyolcvanasok felnôtté válásával egy idôben kezdték bejárni a mo-

dern média, a tömegkultúra és a totalitarizmus kísértetei. E hatások közepette –

ezek miatt? – az olasz újítók visszavonultak a mérsékelt modernizmus bástyái mö-

gé, eltávolodván azon fôcsapásoktól, melyeket – fejezi be dolgozatát Bernardoni –

„Berg és Webern, Bartók és Stravinsky” nyitott meg a 20. századi zene története

elôtt.

Bernardoni pausál ítélete szerint a nyolcvanas évek olasz zeneszerzô- nemze-

dékének történeti érdeme nagyrészt kimerül a múlttal – az operával – való szem-

befordulásban. Igaztalan verdikt, amelyet egyedül Alfredo Casella életerôs zenéje

elégségesen cáfol – a hangfelvételeket széles körben élvezô hallgatóság tanúsága

szerint. Fôhôsünket, az urat – fiatalurat – Budapestrôl amúgy is vajmi kevéssé ér-

dekelhette a melodrámátlanítás negatív teljesítménye, hiszen magyar operai ha-

gyomány, mellyel szembe lehetett volna fordulni, gyakorlatilag nem létezett. Ami

pedig az ottocentót, a 19. század magyar nemzeti romantikáját illeti, annak medúza-

fejét már az ô születése táján levágta a magyar modernizmus generazione d’ottan-

tája, a nyolcvanas években született magyar újítók nemzedéke. Megjegyzendô,

hogy az olasz muzsikusok sem vártak a tetemrehívással Farkas római látogatásáig.

A nyolcvanasok nemzedékének mûvészete már a novecento elsô évtizedének vé-

gén termôre fordult – és Bernardoni figyelmeztet, hogy az operisták utolsó nagy

generációjának mindig újra törô vezéralakja, Giacomo Puccini a Gianni Schicchivel

s még inkább a Turandottal maga is „novecentista” irányba fordult.8 Midôn Farkas

Ferenc meglátta Rómát, az olasz – és európai – zenetörténet kanyargós 20. száza-

di útjának már a következô fordulójához érkezett. A kor immár nem a 19. század,

hanem a belle époque – a Larousse szerint olaszul is így nevezik –, másképpen a „die

Moderne” avagy a szecesszió, egyszóval az elsô európai avantgárd stílusától való

megszabadulás jelszavát tûzte zászlajára. Ez a jelszó – vagy inkább gyakorlat – ha-

tott a fiatal Farkasra Itáliában: Róma légköre nem a romantikus múltat, hanem a

modernista („komplikált”) avantgárd parancsát helyezte hatályon kívül a fiatal

komponistában.

Mindezzel még nem válaszoltuk meg a kérdést: vajon miért tapadt Farkas em-

lékezetében az olasz zenei neoklasszicizmus irányzatához eltéphetetlenül a „nove-

cento” név, amely – úgy tûnik – a kor és utókor zenetörténeti szóhasználatában

nem szerepelt egyértelmû irányjelzô etikettként? A rejtvény kulcsát a figyelmes ol-
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vasó megtalálja magukban Farkas Ferenc memoárjaiban. Idézzük most az elejét is

annak a korábban már látott szakasznak, mely bevezeti a „novecento” fogalmát:

Életre szóló hatást gyakorolt rám a római környezet. A régi mûvészetekre különösen a

római magyar akadémia képzômûvész lakói irányították rá a figyelmemet: Pátzay Pál,

Molnár C. Pál, Vilt Tibor, Hincz Gyula, Patkó Károly, Aba Novák Vilmos. Nekik köszön-

hetem, hogy a festészet után a szobrászat és építészet szépségeit is sikerült felfedeznem.

Néhány hónapig lázasan látogattam a múzeumokat és nevezetességeket, majd nagy szor-

galommal láttam neki a komponálásnak, az úgynevezett „novecento” neoklasszikus

irányzatát követve, amely közel állott hozzám.

A felsorolt képzômûvészek csoportosulását a kortársi kritika és a késôbbi

mûvészettörténet- írás a „Római iskola” néven tartja számon. Aligha férhet kétség

hozzá, hogy az ifjú zeneszerzô a velük folytatott intenzív esztétikai és mûvészet-

történeti eszmecsere közben ismerkedett meg a novecentóval, mely az 1920- as évek

elején vált mondhatni hivatalosan elismert iskolává és irányzattá – nem a zené-

ben, hanem az olasz képzômûvészetben és irodalomban. Ebben az értelemben a

novecento oly stabil stílusjelzôvé szilárdult, hogy évtizedekkel késôbb a magyar mû-

vészeti lexikonba is bekerült. Az irányzat elnevezése nem képzômûvész, hanem az

esztéta- kritikus Margherita Sarfatti nevéhez fûzôdik, aki 1922- ben toborozta ösz-

sze azt a csoportot, mely 1923- ban jelentkezett elsô kiállításával „Gruppo del

Novecento” néven. A dúsgazdag velencei zsidó családból származó Sarfatti a szo-

cialista mozgalom holdudvarában tûnt föl Mussolinival együtt – akivel viszonya

volt –, és a „ducéval” tartott a fasiszta fordulat után is, egészen 1934- ig, a faji tör-

vények elfogadásáig, amikor Dél- Amerikába emigrált. Addig azonban még két

nagy kiállítást rendezett, melyen részt vett „az olasz képzômûvészet valamennyi

jelentôs alakja” – így Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Gino Severini.9 Az irodalom-

ban a novecento legjelentôsebb képviselôje Massimo Bontempelli volt; ô 1926- ban

folyóiratot is indított ezzel a címmel. A novecento irodalmi és képzômûvészeti

irányzata az I. világháborút követôen a modern mûvészet valamennyi területén

megmutatkozó ritorno all’ordine – „visszatérés a rendhez” – jelszóval jellemezhetô.

Az irányzat elnevezése Jean Cocteau Le rappel à l’ordre címû esszékötetére utal.10

Aki járt Rómában, saját szemével láthatta a visszatérés a rendhez jelszó fasiszta

értelmezését: az Urbs évszázadok során kialakult szerves „rendetlenségét” kegyet-

lenül felszámolták, és halvaszületett „klasszicizáló” épületekkel, többnyire azon-

ban dermesztôen üres felvonulási terekkel cserélték föl. A többi mûvészeti ágban

a visszatérés nem járt együtt pusztítással, és az írók, zeneszerzôk és mûvészek sze-

mélyes politikai álláspontjától függetlenül nem kötôdött egyértelmûen politikai

irányokhoz. Alfredo Casella 1926- ban írt Concerto romanóját az engesztelhetetlen

„ellenállók” fasiszta hódoló mûként bélyegzik meg – mások viszont óva intenek:

ugyanolyan okkal minôsíthetô sztálinista hódoló mûnek Sosztakovics 5. szimfó-
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niája, nem beszélve a Dal az erdôkrôl címû kantátáról. Casella és Respighi zenéjének

helyenkénti monumentális formálását és misztikus hangvételét talán párhuzamba

lehet állítani a képzômûvészet novecentójának erôs hajlamával a szakrális, metafizi-

kus és monumentális megnyilvánulásokra – efféle törekvések dominánsan jelent-

keznek a magyar festészet Római iskolájának egyes képviselôinél is. Mindennek

azonban aligha találni nyomát az ifjú – vagy akár a késôbbi – Farkas Ferencnél.

Ahogy az általa név szerint említett, 1902- es születésû Virgilio Mortarinál sem,

aki tehát nem a nyolcvanas évek generációjához, hanem Farkaséhoz tartozott.

III. Egy úr Velencébôl

E ponton kénytelen vagyok egyes szám elsô személyben betolakodni az elbeszélés-

be, és egy személyes emlékkel bevezetni a harmadik részt. Az 1990- es évek elején

Magyar Képek címmel elôadássorozatot tartottam a Magyar Rádióban az 1940 és

1956 között eltelt sorsdöntô évek magyar zenéjérôl – az elôadások egy része nem-

régiben könyv formában is megjelent.11 A sorozatban jó néhányszor beszéltem

Farkas Ferenc mûveirôl is; többek között rövidített formában újra felolvastam

A bûvös szekrényrôl az 1970- es évek végén elhangzott ismertetésemet. Felolvas-

tam, Farkas Ferenc pedig meghallgatta – és ahogyan én nem hagytam említés nél-

kül A bûvös szekrényt, úgy a Tanár úr sem hagyta említés nélkül az elôadást. Né-

hány nappal késôbb rövid, géppel írott levelet hozott Tôle a posta. Azóta sok idô

telt el, és a lakások és munkahelyek közötti vándorlás közben a levél bizony elkal-

lódott. Tartalma azonban olyan élesen elevenedett meg emlékezetemben, hogy azt

nem foghattam fel másnak, mint a tudattalan egyelôre bizonytalan célú, de határo-

zott felszólításának: reflektálnom kell rá felolvasásomban, legfeljebb „akár hiszik,

akár nem” bevezetést fûzök hozzá. Szerencsére erre nincs szükség: a levél másola-

ta annak rendje és módja szerint lefûzve megtalálható a zeneszerzôi hagyatékban.

A néhai feladó bizonyosan nem veszi rossz néven, ha ideiktatom:

Kedves Tallián Tibor,

meghallgattam rádióelôadását és hálásan köszönöm operámra vonatkozó méltató szavait.

Nem tudom, félreértettem, vagy rosszul értettem azt a megállapítást, hogy a mû azóta fe-

ledésbe ment.

Még abban az évben elôadásra került Kolozsvárott, eredeti rendezésben, eredeti díszle-

tekkel és kosztümökkel, én vezényeltem.

Rövidesen a bemutató után Lukács Miklós Erfurtben [sic] mutatta be, bombatámadások

közepette.

A háború után Plauen, Gera és új fordításban Luzern, Oberhausen és Berlin, kamaravál-

tozatban Zürich és legutóbb Pécs tûzte mûsorra.

Azt hiszem, ez az egyetlen magyar opera, melybôl nem készült lemez.

És – lehet, hogy az írás régebbi keletû – de azóta írtam Márai Sándor verses drámájából

Egy Úr Velencébôl c. két felvonásos operámat, mely tíz évi kényszerû várakozás után ke-
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rült elôadásra az Operában, sajnos, nyolc elôadás után – melybôl négy katasztrofális má-

sodik szereposztásban – elôttem érthetetlen okból lekerült a mûsorról.

Még egyszer köszönettel és szíves üdvözlettel

Farkas Ferenc

Látnivaló, hogy a 90 éves Mester jól emlékezett: A bûvös szekrényrôl mondotta-

kat már hallotta, olyan idôben, amikor a Casanova- opera még nem került színpad-

ra, talán el sem készült. Nyilván nem kerülte el figyelmét az sem, hogy a folyó so-

rozat az 1940- es évek kezdetétôl araszolgatva szemlézi a magyar zenei termést és

intézménytörténetet, és nem áll szándékában elôreugrani férfikoruk delelôjén élô

és alkotó szerzôk akkor még ismeretlen jövôjébe. A kései operánál jobb okkal kér-

hette volna számon, hogy elmaradt az 1949- es balettsiker, a Furfangos diákok ismer-

tetése – e hiányt a Magyar Képek nyomtatott változatában pótoltam. Nem tette, ta-

lán azért, mert ha emlékeztet rá, emlékeztetnie kellett volna a szégyenteljes sajtó-

támadásra is, amelyet a bemutató után tekintélyes és hatalmas kollégája intézett

ellene. Meg aztán a balett az évtizedek során jótállt önmagáért, élt a színpadon, és

él ma is zenekari szvitként, a második opera viszont – hogyan is érezhette volna más-

ként a szerzô – érdemtelenül osztozott a 20. századi magyar operák többségének

sanyarú sorsában. Egyetlen elôadássorozat után a limbusba került; ez az egyetlen

sorozat is keserû ízt hagyott vissza a zeneszerzô szájában egyrészt azzal, hogy az

Opera nem biztosította a bariton fôszerepre ideálisnak tartott énekest, másrészt,

hogy ostoba szokás szerint színre erôltette a gyenge második szereposztást.

Beismerem: a bemutató idején sem történészként, sem kritikusként, de még

egyszerû operalátogatóként sem találkoztam a Schmerzenskind második operával,

melynek címét elôadásom játékosan a szerzôre viszi át: Egy úr Velencébôl. Akkori-

ban rossz viszonyban voltam a kortárs magyar operával, és örültem, hogy a tisztelt

mesternek nem kellett szembesülnie e rosszkedv írott bizonyítékával. Maradjunk

csak a negyvenes évek lírájánál, ahogyan az elsô operában oly tartózkodó szépség-

gel megnyilatkozott! A hetvenöt éves komponista operazenéje biztos archaikus –

gondoltam –, vagy ha modern, annál rosszabb. Meg aztán az opera szövegével

szemben is támadt bennem bizonyos ellenállás már akkor, mikor értesültem a be-

mutatásáról. Erôltetetten blikkfangosnak találtam a címet a regényéhez képest.

A regény címét ugyanis már gyermekként megismertem: házi könyvtárunkban ott

volt a Vendégjáték Bolzanóban is, ama rendkívüli siker tanújaként, amelyet Márai

Sándor 1940- ben megjelent mûve annak idején aratott. A Vendégjáték Szegedy-

Maszák Mihály véleménye szerint „e mûfajban [az írónak] sem legjobb, sem kife-

jezetten gyenge könyvei közé nem sorolható, s ennyiben talán alkalmas annak ki-

derítésére, mi is okozza, hogy Márai tevékenységének mûvészi értékérôl olyannyi-

ra megoszlanak a vélemények”.12 Az én gyermekkori véleményem nem oszlott meg
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a Vendégjátékról; tettem ugyan néhány tétova kísérletet az elolvasására, de az „öm-

lesztett” szöveg néhány bekezdés után elriasztott. Midôn aztán Márai alakja kény-

szerítôen újra megjelent a magyar mûvelôdés láthatárán, az Egy polgár vallomá-

saival kezdtem az ismerkedést, azzal a mûvel, mely Szegedy- Maszák szerint is

„kétségkívül legjelentôsebb munkája”. Nem titkolom, a Casanova- regényre csak

most került sor, azután és azért, mert Farkas Ferenc hozzám írott levelének felbuk-

kanása – elôbb emlék, majd másolat formájában – kategorikus imperatívuszként

hatott rám: nem térhetek ki másodszor is az Egy úr útjából.

Készültem a találkozásra: elolvastam a regényt és Márai abból készült verses

színdarabját, amelyet Farkas rövidítve, de nem változtatva megzenésített. Kijegy-

zeteltem a zeneszerzô Vallomásainak vonatkozó tételeit és passzusait – többek kö-

zött azt az interjút, melyben Farkas az író hozzá intézett levelét idézi; Márai le-

velét, amelybôl kiderül, hogy az opera címét, amelyet nem szeretek, nem a zene-

szerzô adta az operának, hanem az író a színjátéknak, és visszatekintve maga sem

tartotta azt szerencsésnek.13 Elolvastam – helyenként megrendülten – Márai

1943–44- es Naplóját, és igazolva láttam a komponista szavait: Márai legkésôbb

1945- ben valóban tervezte a Vendégjáték témájának feldolgozását verses színjáték

formájában. Arra is találtam nyomot a Naplóban, hogy Márai nagyra becsülte az ak-

koriban szorongatóan veszélyeztetett helyzetben volt írótársát, Heltai Jenôt, kinek

Néma leventéjét a háborús hónapokban vette kézbe, és nagy szeretettel nyilatkozott

róla – Heltai olasz múlttal játszó varázslatos verses színmûvére az Egy úr Velencébôl

olvastán nem lehet nem gondolni.14 Kézbe vettem az opera zongorakivonatát, és

megnéztem a televíziós közvetítés videofelvételét, amelyet a hagyatékból kaptam

meg digitalizált formában. És közben folyton- folyvást az a kérdés nyugtalanított: va-

jon a levél hirtelen felbukkanása emlékezetemben az elôadás eredeti tárgya, a

novecento, illetve az opera kapcsolatára kíván- e figyelmeztetni? Ha igen, indoklás

nem volt mellékelve az üzenethez, azt magamnak kellene megfogalmaznom. Eh-

hez itt és most csak néhány érvet vagy inkább csak észrevételt rögzíthetek az elsô

találkozás – regény- , színmû- és kottaolvasás, zenehallgatás és elkésett operaláto-

gatás – nyomán.

Kezdem a zenei vonatkozásban legközvetlenebbül árulkodó mozzanattal. Be-

szélgetôtársa kérdésére, vajon felhasznál- e olasz zenei elemeket az opera helyszí-

ne, Bolzano jellemzésére, a komponista a bemutató elôtt azt válaszolta:

Áttételesen, tekintettel arra, hogy a darab egy bolzanói vendégfogadóban, álarcosbál alatt

játszódik. Átszûrôdik ezért a gigue, a siciliana, a polonéz, amit könyvében Márai nagyma-

zúrnak nevez. Ezek a stilizált táncok idézik a hangulatot, de más olasz vonatkozása nincs

a zenének.15
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Maga a kérdés persze félinformáltságról tanúskodik: Bozen, Dél-Tirol köz-

pontja a 18. században német város volt. Igaz, hogy Tirol I. világháború utáni erô-

szakos italianizálásának elôrehaladott fázisában erre Márai sem gondolt – Casano-

va titkára, Balbi, valahol a darabban felsóhajt: akkor nyugszik csak meg, ha átlépik

az olasz határt. Farkas az interjúban részben ki is igazítja a kérdést, amennyiben a

zenei couleur locale- t, a 18. századi táncokat nem Itáliához, hanem az álarcosbál

eseményéhez és helyszínéhez, a fogadóhoz kapcsolja. Antiche danze ed arie mint az

opera gerincét képezô tételsor – hát ez persze kompozíciós formaelvként és operai

dramaturgiai eszközként tôrôlmetszett, hamisítatlan novecento. Nem mellékes,

hogy a neoklasszikus fogadós- báljelenetes tánczene nem divertissement- ként vagy

henye balettbetétként ékelôdik a darabba, hanem a drámai feszültség egyik pólu-

sát képviseli a magánszereplôk dialógusának hátterében. Köztudott, hogy ez a ze-

nedrámai technika monumentális 18. századi ôssel bír. Ám az operák operájának

árnyát talán nem csak a báljelenet vetíti a kései utód mûvére – a tragikus sorsú Ko-

mor András recenziója a Nyugat 1940. évi júliusi számában a frissen megjelent re-

gényt egészében a Don Juan újrajátszásának ítélte:

Gondolt- e Márai a mozarti operára, vagy véletlen, hogy a szerzetes Balbi félig- bohóc,

félig- raisonneur szerepében Leporello mosolyát, a gróf beszéd közben egyre magasodó

alakja mögött a Komtur árnyékát érezzük s hogy a döntô, a legsúlyosabb jelenet nála is

maskarában s álarcok mögött játszódik?16

Midôn évtizedekkel késôbb végre Farkas Ferenc kezébe került a regény szín-

mûváltozata, abban örömmel észrevételezhetett néhány üdvös változtatást. Márai

játszhatóvá sûrítette a szerkezetet – a regénybeli szereplôk száma lényegesen na-

gyobb, és a helyszín sem klasszikusan egységes –; a végtelen belsô és külsô mono-

lógokat pedig mondható – rövidítve énekelhetô – versekké alakította. Mi több, az

író néhány ponton kifejezetten „novecentósította”, azaz neoklasszicizálta az alap-

anyagot. A változtatások e körébe tartozik mindenekelôtt a háttérben zajló álar-

cosbál és annak a commedia- keretjátékot alkotó figurái, Pierrot és Pierrette. Balbi

karakterét Márai a színmûben egyértelmû komédiafigurává rajzolja át, és olyan ir-

reális- misztikus betéteket illeszt be, mint a három álarcos nô jelenete – alkalmat

adva Farkasnak, hogy megkomponálja a partitúra legvarázslatosabban „novecen-

tisztikus” részletét. A regényben fiúnak öltözött Franciskát a színdarab grande

dame- má emeli, és az asszony monológját kifejezetten áriásítja, a hozzávaló zene

„megkomponálásával” egyetemben. Mintha tudná, mely régmúlt évszázad alkotta

a „novecento” neoklasszicizmusának legkedveltebb, bár nem kizárólagosan prefe-

rált hivatkozási pontját, Franciska magánbeszédéhez a darab a következô színpadi

leírást fûzi: „amíg Franciska az alkudozás áriáját mondja, messzirôl, tehát a

bálterembôl, a falakon áthangzó, dél- olasz, settecento- zene” szól (kiemelések T. T.).
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Nem tudom, vajon összekapcsolta- e valaha bárki Márait – vagy magát a Ven-

dégjátékot – az olasz irodalmi novecentóval; a regény, hogy úgy mondjam, penetrán-

san olasz légköre azonban még abban az olvasóban is az italianità, az olasz(os)ság

képzetét ébreszti fel, aki csak halvány saját Itália- élményekre emlékezhet, vagy

még azokat is nélkülözi. Hogyne ismert volna rá a maga mitikus, jelenvalóságában

is mindig múltbéli Itáliájára a Vendégjátékban a novecentón nevelkedett Farkas Fe-

renc! Arra az Itáliára, amely a muzsikusok és a közönség tudatában mindig és

mindörökké az operát fogja jelenteni. Itália, az olaszság minden állítással ellentét-

ben az operát jelentette a generazione dell’ottanta mesterei számára is – Malipiero és

Pizzetti egyik színpadi mûvet írta a másik után, nem beszélve a nyolcvanasokhoz

tartozó Zandonairól, aki honi és nemzetközi ismertségét nagyrészt a melodrammá-

nak köszönhette. Az operakomponálás vágya ott élt minden, mégoly hamisítatlan

novecentista szívében; és ha ôszinték akartak lenni magukhoz és közönségükhöz,

be kellett vallaniuk: annál, hogy operájuk a novecento szellemét tükrözze, fonto-

sabb nekik, hogy igazi opera legyen, olasz opera. Tudjuk: a novecento operája sem

szüzsé, sem stílus tekintetében nem korlátozódott Goldoni- , Molière, Gozzi- ko-

médiák all’antica megzenésítésére – vagy éppen az Ezeregy éjszaka kópémeséinek

bábjátékos operai földolgozására. A Bûvös szekrény sikerén felbuzdulva Farkas Fe-

renc már a háborús években új operát akart írni – de úgy sejtjük, valami egészen

mást, mint az elôzô darab. Hogy mennyire mást, az még a Casanova- bemutató

idején is kiviláglott az ingerültségbôl, mellyel elvágta a riporter közhelyes kérdé-

sét, vajon hasonlít- e az Egy úr Velencébôl a Bûvös szekrényre: „egészen más darab –

csattant fel. – Ez sokkal drámaibb, mint a Bûvös szekrény volt. Az vígjáték, ez pe-

dig vérre menô szócsata a szereplôk között.” Vérre menô szócsata, mint a Tosca

második felvonása – tehetjük hozzá, ironikusan, de a valóságnak megfelelôen:

minden modern operadráma olyan szeretne lenni, mint a Tosca második felvonása.

Amelynek tragikus dialógusa egyébként ugyancsak beszûrôdô settecento zeneün-

nep kulisszái elôtt bontakozik ki, és vezet el a nyíltszíni gyilkosságig. A Vendégjáték

áradó pszichoprózában kibontakozó, „véres”, de mégis ironikus magándrámája

nem 18. századi, hanem 1900 körüli operamodelleket idéz. A Don Juan- utalás re-

gisztrálása után ebben az irányban tágította értelmezését Komor András is: „Mert

[Márai] regénye, rokokó fogadó- díszletével, kulcslyukon leselkedô nôi kórusával,

nagy énekszámaival, szabályos opera.” Mint potenciális librettóforrás a Bolzanó-

ban játszódó „regény [mely] az én nemzedékem számára nagyon népszerû volt”

(Farkas) a fiatal magyar zeneszerzô szemében ideáltipikusan testesíthette meg az

olasz operát, amilyennek lennie kell: ottocento a novecentóban.

Kérdezhetjük: ha Márai bele is egyezett volna, hogy operaszöveget szabjanak a

regénybôl, mihez kezdett volna a „vérre menô szócsatákkal” az ifjú magyar nove-

centista annak idején; abban a korban, amelyben – mint olvastuk – a zenében „szo-

lid, jól nevelt irányzatok terjedtek el”? Jobban illett volna a zenei korállapothoz,

ha Farkasnak már 1960- ban kezébe kerül a frissen elkészült Márai- darab – párba

állhatott volna Szônyi Erzsébet Firenzei tragédiájával. Az opera kritikai fogadtatása

szempontjából aligha lett volna kedvezô, ha közvetlenül a megkomponálás után

(1979/1980) színre kerül: a fiatalabb nemzedék heroikus- tragikus operapassiói-
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nak korában udvarias formulákba csomagolt értetlenség – tartok tôle: a jelen szer-

zô mint operakritikus értetlensége is – vette volna körül e hôsök nélküli polgári

házassági tragikomédiát. Amikor aztán végre bemutatták, az utcán és parlament-

ben zajló hideg polgárháború tragikomédiája teljes egészében lefoglalta a közön-

ség figyelmét.

A bemutató idején megjelent nyilatkozatok egyike furcsa módon azt a benyo-

mást kelti, mintha magát a zeneszerzôt is zavarba hozta volna az egy évtizede pa-

pírra vetett opera. Úgy kezdi, mintha mentegetôzne: „A szerzônek nagyon nehéz

a saját zenéjérôl nyilatkoznia. Tíz év elôtti hangvételem érzôdik rajta. Talán ma

másképpen írnám meg…” Aztán hirtelen „hangvételt” cserél, mintha rádöbben-

ne, éppen ô, a komponista nem határolódhat el a mû stílusától: „…de vállalom

minden hangját, és bár azt mondtam, hogy másképpen írnám, paradox módon ma

sem írnám meg másként”.17 Illetéktelenségünk tudatában csak óvatosan kísérel-

hetjük meg értelmezni Farkas dodonai szavait saját hallgatói reakciói alapján. Az,

amitôl bizonyos mértékig distanciálódott, nem vitatható formai, dramaturgiai

vagy technikai megoldás vagy egyenesen hiba. A szöveg- metrum kíméletlen tiszte-

letben tartását, a klasszikus skandálást példának okáért, ami olykor lefékezi, kalo-

dába kényszeríti a zenét, Farkas tíz évvel a komponálás után is magától értôdônek

tekintette – az elôadás rendezôje a híradónak úgy közvetítette a zeneszerzô sze-

rény szavait: nem operát, hanem zenés drámai dialógust komponált. A „tíz év

elôtti hangvétel” nem jelenthet mást, mint a hangrendszer, hangközkészlet és har-

mónia használatát, amit a 20. század poszttonális körülményei között a stílus

meghatározó tényezôjének tekintünk. Ha a dikció klasszicizál is, a harmónia és a

dallamosság nyelvezete határozottan novecentista, nem a fogalom neoklasszikus-

olasz értelmében, hanem az 1970- es évekében. A magyar opera neoavantgárd kor-

szaka az Egy úr Velencében hangvételére is ráütötte bélyegét – Farkas ugyan nem al-

kalmazott szélsôséges technikákat, de nem is engedett a neoklasszikus szépség

csábításának. 1991- ben talán már kissé sajnálta, hogy 1980- ban olyan szigorú volt

– ne feledjük, 1988- ban bemutatták Vajda János Mario és a varázslóját, és az idôs –

de nem agg – komponistában felrémlett: Franciska Schlussgesangjában gátlástala-

nabbul hódolhatott volna posztmodern szépségeszményeknek. A nyilatkozat para-

doxonának második fele – „ma sem írnám meg másként” – annyit közöl: az érzel-

mes és groteszk anyagok egymás közötti arányaival, a deklamáció és dallami kitá-

rulás szerves összehangolásával, az opera kifejezési ambitusával (a nem túl sok és

nem túl kevés között), az idôvonal megtervezésével, a szereplôk jellemzésével, ko-

média és tragédia chiaroscurójának kialakításával, az egész mû üzenetével most is

egyetért – más eszközökkel ugyanerre a célra törekednék, ha késôbb dolgozza ki.

Újra csak az örök operát komponálná meg, amely újra meg újra végigvezeti hôseit

és hallgatóit a valóság prózájából az érzelmek költészetéig vezetô, hullámzó zenei

úton.
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Így, ahogy van, az Egy úr Velencében, ez a közvetlen dramaturgiájú és mégis ar-

tisztikus opera nem szûkölködik zenei meggyôzô erô híján. A novecento jellegzetes

farkasferenci impassibilitéjából mindkét felvonásban sikerrel emelkedik fel – ha

nem is „az érzelmek tobzódásáig” (Farkas), de – az érzelmek intenzív kifejezéséig,

hogy aztán jókedvû fintorral tegye megint idézôjelbe az emóciókat és hordozóju-

kat, az embert. A komponista nyilatkozatával ellentétben magam úgy látom: az

opera nem szorult rá, hogy akár születése, akár bemutatója idején bárki másképpen

írja meg. Még ha Farkas Ferencnek is hívták volna az illetôt.

A B S T R A C T

TIBOR TALLIÁN

A GENTLEMAN FROM BUDAPEST

Ferenc Farkas and the Novecento

Ferenc Farkas, born in 1905, studied composition at the Budapest Music Academy

from 1922 to 1927. Although he was not a pupil of Zoltán Kodály, Farkas, like

most Hungarian composers of his generation, was strongly influenced by the

national folkloristic avant- garde ideas of Bartók and Kodály, who had by then

reached the zenith of their careers. Therefore the two- year scholarship to Ottorino

Respighi’s master class at the Accademia di Santa Cecilia offered Farkas a wel-

come opportunity to broaden his stylistic horizons. In Rome Farkas got to know

the specific Italian variant of post-World War I neoclassicism which taught him

„how to avoid writing unnecessarily complicated music, and how to express

himself fluently, simply and clearly.” In his memoirs Farkas referred to the neo-

classicist music of Alfredo Casella and Virgilio Mortari (but not that of his teacher

Respighi) as „the so- called Novecento,” a term denoting stylistic developments in

Italian art and literature of the Mussolini era but as a rule not used for music. The

source of Farkas’s terminology may have been his close association with Hunga-

rian painters and sculptors then staying at the Accademia d’Ungheria in Rome,

who followed the new Italian artistic trends and are known in Hungarian art

history as the Roman School. Following his return to Budapest Farkas strove to „re-

Hungarianize” his style without ever sacrificing Italianate formal clarity and trans-

parency. Guest Performance in Bolzano, an opera composed in 1980 to words by Sándor

Márai and premiered in 1991, can be considered as a monument to Farkas’s life-

long intimate relationship with Italy and Italian art.

Tibor Tallián (b. 1946), studied musicology at the Liszt Academy of Music, Budapest and at the

University of Vienna. Since 1972 he has been a researcher at the Institute of Musicology of the Hunga-

rian Academy of Sciences. Between 1998 and 2011 he was the director of this institute. He is Professor

of Musicology at the Liszt Academy of Music and – since 2011 – Editor in Chief of Studia Musicologica.

His main research areas are the life and work of Béla Bartók and the history of 19th- and 20th- century

Hungarian music with a special emphasis on opera as a genre and a cultural institution. He initiated

in 1998 the complete critical edition of Ferenc Erkel’s operas.
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