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2. rész

Haydn kritikusai és Haydn mint Shakespeare

Az 1760- as és ’70- es években Haydn mûveit egyre nagyobb elismerés fogadta, a

lelkes kórusba azonban jó néhány elutasító hang is vegyült, elsôsorban a német fo-

lyóirat- kultúra északi központjaiból: Berlinbôl, Hamburgból és Lipcsébôl. A kriti-

kusok ritkán voltak olyan magukkal ragadó, szellemes és széles látókörû értelmisé-

giek, mint Shakespeare bírálói, írásaik azonban éppannyira kellemetlenül érintették

Haydnt. Az a tény pedig, hogy ezekrôl a támadásokról a komponistát magasztaló

szerzôk is említést tettek (például a European Magazine 1784- ben, Charles Burney

1789- ben az A General History of Musicban és Ernst Ludwig Gerber 1790- ben a Ton-

künstler- Lexikonban), azt sugallja, hogy a kritikák nagy feltûnést keltettek. Az 1766

és 1776 közötti évtized különösen bôvelkedett efféle kritikákban, melyek hangne-

me az enyhe dorgálástól a frontális támadásig terjedt. Az írások közül jó néhány

a bécsi stílust egészében bélyegzi meg, s Haydn csupán mint annak kiemelkedô

képviselôje szerepel. Ugyanezt a periódust jelöli ki két apologetikus írás: a Wiener

Diarium hosszadalmas cikke a „bécsi zenei ízlés” erényeirôl (1766) és Haydn ön-

életrajzi vázlata (1776). Mindkét szöveg szembeszáll a kritikusokkal, és kertelés

nélkül zengi Haydn dicséretét: az elôbbi „nemzetünk kedvencének” nevezi a zene-

szerzôt, utóbbiban pedig Haydn kijelenti, hogy a „kamarazene- stílusban” csak-

nem valamennyi nációnak sikerült a kedvére tennie – kivéve a berlinieket, akik

„egyik hetilapban az egekig magasztalnak, a következôben 60 öl mélységben a

földhöz vágnak”.1

Érdekes belegondolnunk, hogy ugyanez az évtized volt az elsô, amelyben

Haydn – elôdje, Gregor Joseph Werner halálát követôen, aki öt éven keresztül fel-
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* A tanulmány 1. részét ld. Magyar Zene, LIII/3. (2015. augusztus), 241–260.

1 „[…] der Liebling unserer Nation”. „Von dem wienerischen Geschmack in der Musik”. Wiener Diarium,

1766, No. 84. (18. Weinmonat [Oktober]), Gelehrter Nachrichten, [oldalszám nélkül]; Joseph Haydn

élete dokumentumokban. Szerk. Bartha Dénes és Révész Dorrit. Budapest: Zenemûkiadó, 1961, 54.

Haydn önéletrajzi vázlatának retorikai szempontú elemzése a berlini kritikák visszautasítását a klasz-

szikus szónoklat struktúrájában mint confutatiót (az ellenfelek érveinek cáfolatát) azonosítja; ld. Haydn

and the Classical Variation címû kötetemben: Cambridge: Harvard University Press, 1993, 24.



jebbvalója volt – teljes jogú Kapellmeisterként szolgált; ebben az évtizedben épít-

tetett Esterházy Miklós új palotát az elszigetelt Eszterházán, majd odaköltöztette

udvarát, s hozzákezdett a gazdag színházi élet megteremtéséhez; továbbá erre az

idôszakra esik az úgynevezett Sturm und Drang- stílus, amelynek behatárolása és ér-

telmezése körül máig folyik a tudományos vita (egyetértés mindössze abban mu-

tatkozik, hogy számos idetartozó mû hevesen szenvedélyes, és bôvelkedik az ere-

deti effektusokban).2 Charles Burney A General History of Musicja (1789) találó

visszatekintésben összegzi, miféle nehézségekkel szembesítette a bécsi és a mann-

heimi stílus a különféle kritikusokat:

[Haydn] számtalan szimfóniájának, vonósnégyesének és más hangszeres darabjának,

amelyek oly eredetiek és olyannyira nehezek, megvan az az elônyük, hogy Eszterházán

az ô saját vezetése alatt próbálják és adják elô ôket. […] Az ennyire új és változatos gon-

dolatok kezdetben korántsem örvendtek olyan általános tiszteletnek Németországban,

mint manapság. A birodalom északi részeiben a kritikusok fegyverre kaptak. Egy ham-

burgi barátom pedig 1772- ben így írt nekem: „Haydn, Ditters és Filtz zsenijét, remek

gondolatait és fantáziáját dicsérték, az azonban ellenérzést keltett, hogy összevegyítik a

komolyat a komikussal, különösen mivel az utóbbiból több akad a mûveikben, mint az

elôbbibôl. Ami pedig a szabályokat illeti, azokról kevés fogalmuk van.”3

A szabályok megszegésével kapcsolatos legfôbb ellenvetések közé tartozott

Haydn azon újítása, hogy egyes dallamokat az elsô hegedû és egy mélyebb vonós

hangszer oktávpárhuzamban szólaltatott meg (mintha „apa és fia oktávban éne-

kelve koldulna”4), de felhánytorgatták a „kompozíció hibáit, különösen a ritmus
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2 A Sturm und Drangról mint zenei stílusról és korszakról ld. Barry Brook: „Sturm und Drang and the

Romantic Period in Music”. In: Studies in Romanticism, 9. (1970), 269–284.; Landon: Haydn at Eszter-

háza, 266–283.; R. Larry Todd: „Joseph Haydn and the Sturm und Drang. A Revaluation”, Music Review,

41. (1980), 172–196.; Joel Kolk: „’Sturm und Drang’ and Haydn’s Opera”. In: Haydn Studies. Szerk. Jens

Peter Larsen, Howard Serwer, James Webster. New York: Norton, 1981, 440–450.; Elaine R. Sisman:

„Haydn’s Theater Symphonies”, Journal of the American Musicological Society, 43. (1990), 292–352.;

James Webster: Haydn’s „Farewell” Symphony and the Idea of Classical Style. Through- Composition and Cyclic

Intergration in His Instrumental Music. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

3 „[Haydn’s] innumberable symphonies, quartets, and other instrumental pieces, which are so original

and so difficult, have the advantage of being rehearsed and performed at Esterhasi [sic] under his own

direction. […] Ideas so new and so varied were not at first so universally admired in Germany as at

present. The critics in the northern parts of the empire were up in arms. And a friend at Hamburg

wrote me word in 1772, ’the genius, fine ideas, and fancy of Haydn, Ditters, and Filtz, were praised,

but their mixture of serious and comic was disliked, particularly as there is more of the latter than the

former in their works; and as for rules, they knew but little of them.’” Charles Burney: A General

History of Music. London: Harcourt, Brace, and Co., 1789, vol. 2, 958–959. Idézi: Gretchen Wheelock:

Haydn’s Ingenious Jesting with Art. Contexts of Musical Wit and Humor. New York: Schirmer, 1992, 35.

4 „Vater und Sohn singend in Octaven betteln”. [N. N.:] „Abhandlung vom musikalischen Geschmacke.

In einem Schreiben an einen Freund”. Hamburgische Unterhaltungen, 1. (1766), 54 sk. Idézi Hubert

Unverricht: Geschichte des Streichtrios. Tutzing: Hans Schneider, 1969, 156. A részletet Landon (Haydn

at Eszterháza, 132.) a „minuets in octaves” leírásaként idézi. Johann Adam Hiller ugyanezt a technikát

mint „a második hegedû vagy egy másik mélyebb szólamnak az elsô hegedûvel való visszataszító ok-

távozását” [des widerwärtigen Octavirens der zweyten Violin, oder einer andern tiefern Stimme mit

der ersten Violin] írja le, amely „Hofmann, Hayden, Ditters, Fils, u. s. w.” mûveiben is megfigyelhetô. →



ellen elkövetetteket, és többnyire a kontrapunkt nagy bizonytalanságát is”.5 A stí-

lussal szembeni általánosabb ellenérzés okát retorikai szempontból röviden így fo-

galmazhatjuk meg: a különféle stílusrétegek nem helyénvaló kombinációja, ami

vét az illendôség ellen. Adam Hiller Wöchentliche Nachrichtenjének megfogalmazása

szerint Haydnra jellemzô „a komoly és a komikus, a fennkölt és az alantas stílusok

sajátos keveréke, amely oly gyakran fordul elô együtt, egy és ugyanazon tételben”.

Ezt a nézetet több más szerzô is visszhangozza.6 Számos kollégájához hasonlóan

Hillernek sincsenek ínyére a nagyobb mûvekbe illesztett menüettek, mivel megtö-

rik a hangulatot, s még inkább megbotránkozik, ha ezek a menüettek valamilyen

„tanult” technikával (például kánonikus szerkesztéssel) élnek. A szimfóniák – ér-

velt Johann Abraham Peter Schulz 1774- ben – különösen a nagy, az ünnepélyes és

a fennkölt kifejezésére alkalmasak, tételeik karakterének tehát illeszkednie kell a

mûfaj „méltóságához”.7 A tánc világának megidézése nem felelt meg ennek az el-

várásnak, és Carl Philipp Emanuel Bach, valamint észak- német kortársainak szim-

fóniáiban többnyire nem is találkozunk menüettekkel.

Gretchen Wheelock kutatásai szerint Hiller Musikalische Nachrichten folyóiratá-

ban jelent meg az elsô olyan írás, amely a fenti szempontokat konkrét Haydn- kom-

pozíciókkal (a 17., 29., 28. és 9. szimfóniával, továbbá egy – mint már maga a re-

cenzens is gyanítja – nem Haydntól való szimfóniával) kapcsolatban veti fel, s

Wheelock részletesen bemutatja, pontosan mi vét a helyes stílus ellen.8 Például az

a „nevetséges mód”, ahogyan a 29. szimfónia lassú tételében a dallam megoszlik

az elsô és a második hegedû között (ezt az izgalmasan „kooperatív” vállalkozást

Wheelock szerint a „dallam mint dal” elvének felrúgásaként lehetett értelmezni:

„a dallam széttördelése a motivikus játék során megsérti annak vokális integritá-

sát, s egyúttal – az észak- német normák szerint – kifejezésbeli koherenciáját”9); az
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Ld. [Johann Adam Hiller:] „Zehnte Fortsetzung des Entwurfs einer musikalischen Bibliothek”. Wö-

chentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend, 3. (1768–1769), 103–108., ide: 107. Leopold

Hoffman és Karl Ditters von Dittersdorf Bécsben vagy Bécs közelében mûködött, míg Anton Filtz

Mannheimben. Landon (uott, 154.) számos idevágó kritikai dokumentum részletét idézi.

5 „Die Fehler gegen den Satz, besonders gegen den Rythmus, und meistentheils eine große Unwissen-

heit des Contrapunkts”. Johann Christoph Stockhausen: Critischer Entwurf einer auserlesenen Bibliothek

für die Liebhaber der Philosophie und schönen Wissenschaften. Berlin: Haude und Spener, 1771, 465. Idézi:

Klaus Winkler: „Alter und neuer Musikstil im Streit zwischen den Berlinern und Wienern zur Zeit der

Frühklassik”. Die Musikforschung, 33. (1980), 40. A vád Toeschit, Cannabichot, Filtzet, Pugnanit és

Campionit is éri (Stockhausen triókról és kvartettekrôl ír).

6 „[…] das seltsame Gemisch der Schreibart, des Ernsthaften und Comischen, des Erhabenen und

Niedrigen, das sich so oft in einem und eben demselben Satze beysammen findet”. [Hiller:] Zehnte

Fortsetzung des Entwurfs, 107. Angolul idézi Wheelock: Haydn’s Ingenious Jesting with Art, 43. Stockhau-

sen szerint (ld. Critischer Entwurf…, 465.) még a „csak félig hozzáértôk” („nur halber Kenner”) is fel-

ismerik „az ürességet, a komikus és a komoly, a játékos és a megható furcsa keverékét” („das Leere,

die seltsame Mischung vom comischen und ernsthaften, tändelnden und rührenden”).

7 [Johann Abraham Peter Schulz:] „Symphonie”. In: Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen

Künste. Zweyter Theil, von K bis Z. Leipzig: M. G. Weidmanns Erben und Reich, 1774, 1121–1123.

8 Wheelock: Haydn’s Ingenious Jesting with Art, 40–45.

9 „[…] laughable manner […] melody as song; fragmentation of a tune in motivic play violates its vocal

integrity, and thus, by North German sandards, its expressive coherence”. Uott, 41.



egyes frázisok közötti átfedés világos tonikára érkezés nélkül (a 28. szimfónia

„együgyû” triójában); valamint az illendôség megsértése a komikus és komoly stí-

lusok kontrasztjával a 28. szimfónia Poco Adagiójában (a lépegetô basszus felett a

középregiszterben hallható fôtéma frázisról frázisra utat enged a magas regiszter-

ben staccato megszólaló pontozott ritmusoknak, amelyek késôbb felgyorsulnak).

Ezek a – német földön komolyan vett – vádak még nagyobb feltûnést keltettek

a European Magazine and London Review for October, 1784 lapjain megjelent forró

hangvételû Haydn- életrajzban. Mint tanulmányom elsô szakaszában már említet-

tem, a szerzô Haydn védelmére kelt a vádaskodókkal szemben:

Látjuk, amint Haydn túlszárnyalja valamennyi vetélytársát. S minthogy az irigység so-

sem mulasztja el üldözni az erényt, a németországi mesterek olyannyira féltékenyek let-

tek [Haydn] gyarapodó hírnevére, hogy szervezkedni kezdtek ellene, hogy munkáit becs-

méreljék és kompozícióit nevetségessé tegyék; sôt odáig mentek, hogy írjanak ellene, és

német nyelven számos pamflet jelent meg nyomtatásban, leértékelve ôt a közvélemény

szemében annak hangoztatásával, hogy mûvei túlságosan felületesek, könnyelmûek és

vadak, egyszersmind pedig azzal vádolták [Haydnt], hogy egy új zenei doktrínát talált

fel, egy azon a földön teljesen ismeretlen fajta hangzást vezetve be. Ez utóbbi vélekedé-

sük tökéletesen helytállónak bizonyult: [Haydn] valóban újfajta zenével szolgált, mely a

sajátja és egészen különbözô attól, amelyhez korábban hozzászoktak – „eredeti, mesteri és

gyönyörû”.10

A szerzô szerint maga Carl Philipp Emanuel Bach is kikelt Haydn ellen, aki vi-

szont ellenfelei stílusának kifigurázásával állt bosszút néhány zongoraszonátájá-

ban (Hob. XVI:21–26. és 27–32.; a szöveg konkrétan a 23. szonátát és a 22. máso-

dik tételét említi). Amikor az életrajz a következô esztendôben németül is megje-

lent, Bach egy hamburgi lapnak küldött levelében cáfolta az alaptalan vádakat:

„azt kell hinnem, hogy ez az érdemdús férfiú, akinek a munkái számomra még

mindig nagyon sok örömet szereznek, éppannyira bizonyosan a barátom, mint én

az övé.”11 Hogy Haydn szándékosan utánozta és parodizálta- e Bach és mások stí-

lusát, arról máig folyik a vita.12
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10 „[W]e now behold Haydn outstrip all his competitors. And as envy never fails to pursue merit, the

masters in Germany were so jealous of his rising fame, that they entered into a combination against

him in order to decry his works and ridicule his compositions; nay they even carried it so far as to

write against him; and many pamphlets in the German language appeared in print to depreciate him

in the public esteem, alledging his works were too flighty, trifling, and wild, accusing him at the

same time as the inventor of a new musical doctrine, and introducing a species of sounds totally

unknown to that country. In the last position they were perfectly right: he had indeed introduced a

new species of music: it was his own, totally unlike what they had been used to – original, masterly,

and beautiful.” Ld. An Account of Joseph Haydn…, 252–254. Idézi Brown: Earliest English Biography,

343–344. Fakszimilében közli Landon: Haydn at Eszterháza, 496–497.

11 „[…] muß ich glauben, daß dieser würdige Mann, dessen Arbeiten mir noch immer sehr viel Vergnü-

gen machen, ebenso gewiß mein Freund sei, wie ich der seinige.” Hamburger Unpartheiischer Correspon-

dent, 1785, No. 150. A levelet angol fordításban közli Brown: Earliest English Biography, 345.

12 Ld. A. Peter Brown: „Joseph Haydn and C. P. E. Bach. The Question of Influence”. In: uô: Joseph

Haydn’s Keyboard Music. Sources and Style. Bloomington: Indiana University Press, 1986, 206–229.



Hiller egy figyelemre méltó és kifejezetten színpadi metaforával jellemzi a stí-

lusok vegyítését, kifejezésre juttatván nyilvánvaló ellenszenvét az improvizált bé-

csi komédia közismert szereplôtípusával szemben:

Mennyi versenymûvet, szimfóniát és hasonlót hallunk manapság, amelyek komoly és

pompás hangjaik révén megéreztetik velünk a zene méltóságát; ám hamarább, semmint

hinnénk, elôugrik Hans Wurst, és közönséges tréfálkozásával annál inkább felébreszti

szimpátiánkat, mennél komolyabb volt a megelôzô érzés.13

Hiller tehát egy zenei karaktertípus megidézése helyett egy tényleges vígjátéki

szereplô színpadi belépôjét hallja (vagy magyarázza) bele az instrumentális mûbe.

Homályban marad viszont, hogy a tétel kezdetének „méltóságteljes” karakterét is

meg kívánná- e személyesíteni. Talán arra céloz, hogy a komoly zenét anélkül hall-

gathatjuk, hogy afféle „nézôvé” kellene válnunk – mígnem Hans Wurst kellemet-

len felbukkanásával elkerülhetetlenné válik ez a pozícióváltás? Hiller mindenestre

valamiféle színházi élményre utal, amelynek során a zenei részletek a hangulat

megtörése révén a dráma ágenseivé válnak. Ez pedig – a lekicsinylô nyelvezet elle-

nére is – Haydn egyik legeredetibb újításának mély megértésérôl tanúskodik.14

Hasonló következtetést vonhatunk le egy Haydnnal kapcsolatban megfogalma-

zott, egyébként gyökeresen eltérô kritikából, amely Carl Ludwig Junker (1748–

1797) 1776- ban megjelent Zwanzig Componisten. Eine Skizze címû kötetében olvas-

ható. Junker megjegyzései némileg ellenségesek, jóllehet a szerzô rokonszenvvel

figyeli, hogy „Haydn gyakran vét a kontrapunkt szabályai ellen” (mint megjegyzi,

a szabályok esetenként túlzottan korlátozzák a mûvészt), továbbá elnézô az „oktáv-

menetekkel” is, amelyek véleménye szerint áttekinthetôbbé teszik a zenét. Junker
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13 „Wie viel Concerte, Sinfonien u. d. g. bekommen wir heut zu Tage zu hören, die uns die Würde der Mu-

sik in gesetzten und prächtigen Tönen fühlen lassen; aber ehe man es vermuthet, springt Hans Wurst

mitten darunter, und erregt durch seine pöbelhaften Possen um so vielmehr unser Mitleid, je ernst-

hafter die vorhergegangene Rührung war.” [Johann Adam Hiller:] „Verzeichniß derer im Jahr 1766 in

Italien aufgeführten Singspiele”, Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen, die Musik betreffend, 2.

(1767–1768), 13–14. Angolul idézi Mark Evan Bonds: „Haydn, Laurence Sterne, and the Origins of

Musical Irony”, Journal of the American Musicological Society, 44. (1991), 57–91., ide: 83. Wheelock ki-

válóan összegzi Haydn kritikai fogadtatását a Haydn’s Ingenious Jesting with Art 2. fejezetében.

14 Ez a fajta keverék különösen jól korrelál a komoly színdarabok bécsi elôadói gyakorlatával. Lessing

1763- ban keletkezett, Miss Sara Sampson címû tragédiájának elsô bécsi elôadásain a Hanswurst-

specialista Gottfried Prehauser lépett fel Norton, a szolga szerepében. Valószínûtlennek tûnik, hogy

az improvizáció mestere a szerepét pontosan a leírt szöveg szerint játszotta volna. Ld. Zechmeister:

Wiener Theater, 121. George Lillo The London merchant; with the history of George Barnwell címû melodrá-

májában (1731) pedig, amely Der Kaufmann von London címen hatalmas sikernek bizonyult a német

színpadokon, az 1754- ben és 1759- ben tartott bécsi elôadások alkalmával az eredeti két szolgafigurá-

ját (Lucyt és Bluntot) három hagyományos komikus szereplô helyettesítette: Colombina, „Scapin,

ein Lohnlackey” és „Hanns Wurst, ein Kaufmannsjung”. A komikus szereplôk az elsô felvonást köve-

tôen már nem jelennek meg, a Bécsben 1767- ben színre került új produkcióból pedig teljesen kiiktat-

ták ôket. A darabot fordító és adaptáló Johann Wilhelm Mayberg (Meiperg), Kurz társulatának színé-

sze volt. Ld. Alexander von Weilen: „Der ’Kaufmann von London’ auf deutschen und französischen

Bühnen”. In: Beiträge zur Neueren Philologie. Jakob Schipper zum 19. July 1902 dargebracht. Wien und

Leipzig, 1902, 220–234., ill. Lawrence Marsden Price: „George Barnwell on the German Stage”,

Monatshefte für Deutschen Unterricht, 35. (1943), 205–214.



(csaknem húsz évvel késôbb név nélkül újranyomott) írásának15 jelentôsége a

Haydn és Shakespeare közötti kapcsolat felvetésében rejlik – ez ugyanis az általam

ismert legkorábbi ilyen utalás (eltekintve a Haydn Shakespeare- darabokhoz kom-

ponált zenéjével kapcsolatos adatoktól, amelyekrôl alább még szó lesz). Junker

idevágó megjegyzései a Dittersdorfnak, illetve Haydnnak szentelt két fejezetben

találhatók, és nyelvezetük elüt a korban megszokottól:

Amióta Haydn megváltoztatta vagy újra megadta a bécsi muzsika hangját, az ugyan ka-

rakteresebb, mint valaha, abból a méltóságból viszont, amelyben Wagenseil még megtar-

totta, túlságosan a játékosságba süllyedt. Haydn óta a zene talán éppen azon a változá-

son ment keresztül, amelyen korábban a színház, csakhogy elôbbinek ez bizonnyal ke-

vésbé vált elônyére.

Megnevettetni, bármi áron, ez volt az utóbbi célja – mígnem Sonnenfels panaszok és ja-

vaslatok áradatával járult a trón elé. […] Úgy látszik, a színház világából kitiltott kis ko-

mika a zenemûvészetnél könyörgött bebocsáttatásért; a láthatólag jó kedélyre termett

pap [Haydn?] szíve meglágyult, megragadta a mulatságos szerzetet, s betaszajtotta a

templomába – azóta nevetünk a bécsi zenén.16 […]

Senki sem tagadhatja, hogy az egyedüli uralkodó felfogás (vagy, zenérôl lévén szó, az

egyedüli uralkodó érzés) Haydnnál a szokatlan, a bizarr – amely bármiféle visszafogott-

ság nélkül fejezôdik ki. Akad valaki, aki Haydn Adagiójára akarna hivatkozni? Helyes, hi-

szen komoly, érdeklôdést keltô kedélyrôl van szó, akárcsak egy Shakespeare tragikus ér-

zései esetében.17
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15 „Hayden oft wieder [sic] die Regeln des Contrapunkts fehlt […] Octavengang”. Carl Ludwig Junker:

Zwanzig Componisten. Eine Skizze. Bern: Typographische Gesellschaft, 1776, 67. (Reprintje: Portfeuille

für Musikliebhaber. Leipziger Ostermesse, 1792.) Részleteit angol fordításban közli H. C. Robbins

Landon: Haydn: Chronicle and Works, vol. 3.: Haydn in England 1791–1795. Bloomington: Indiana Uni-

versity Press, 1976, 189–191.; illetve (precízebb fordításban) Gretchen Wheelock: „Wit, Humor, and

the Instrumental Music of Joseph Haydn”. PhD- disszertáció, Yale University, 1979, 100–102.

16 „Seit dem Hayde [sic] den Ton der Wiener Musik geändert, oder neu angegeben hat, ist er zwar

charakteristischer als jemals, aber von der Würde, worinn ihn Wagenseil noch so erhalten hat, zu

sehr bis zur Tändeley herabgesunken. Seit Hayde hat vielleicht die Musik eben die Veränderung er-

litten, die das Theater erlitten hatte, aber die erstere gewiß mit weniger Vortheil. / Lachen zu erre-

gen, seys durch welche Art es wolle, war des letztern Zweck, – Zweck so lange bis ein Sonnenfels

Klagen und Vorschläge für den Thron auszuschütten wagte. […] Das aus dem theatralischen Gebiet

verwiesene komische Mädchen […] scheint die Tonkunst um Aufnahme angefleht zu haben; der

Priester ein Mann der zur Laune geschaffen zu sey schien, wurde erweicht – ergrif das drolligste

Ding, – und stieß sie in seinen Tempel hinein; – und seit dem lachen wir über Wiener Musik.” Jun-

ker: „Ditters”. In: uô: Zwanzig Componisten, 28–36., ide: 28–29.

17 „Das wird niemand in Abrede seyn, daß die einzig herrschende Gesinnung (oder weil von der

Tonkunst die Rede ist) die einzig herrschende Empfindung Haydens abstechend, bizarr sey; – daß sie

sich ohne Zurückhaltung äußre. Will man sich auf Haydens Adagio berufen? – gut denn ists

ernsthafte, intereßirende Laune; wie bey den tragischen Gesinnungen eines Shakespear.” Junker:

„Haydn”. In: Zwanzig Componisten, 55–67., ide: 64. Landon a Laune szót következetesen „caprice”- nak

fordítja, ami kétségkívül a szó egyik lehetséges jelentése – Bonds azonban meggyôzôen érvel egy tá-

gabb értelmezés mellett, „a kifejezés régebbi értelmében, amely az ember – a testnedvek vegyüléke

által meghatározott – általános diszpozícióját jelöli” [older sense of the term, signifying one’s

general disposition as determined by the mixture of bodily humors]. Ld. Bonds: Haydn, Laurence

Sterne, and the Origins of Musical Irony, 61.



Junker tehát nyíltan összekapcsolja Haydn legsajátabb hangulatait mind a ko-

mikus (az 1. pontban), mind a komoly – sôt shakespeare- i – színházzal (a 2. pont-

ban), éreztetve, hogy a színháznak mindig is megvoltak a maga komikus és komoly

vonásai – hiszen az improvizációt betiltó Hanswurst- reform éppenséggel több ko-

mikumot eredményezett a „megírt darabokban”, Shakespeare mûveiben pedig

folyton keveredett a két elem.18 Junker a komikus szereplôt mint „bohócot” sze-

mélyesíti meg, aki a zene templomába tévedve magára vonja a figyelmet. A „sze-

szélyes” jelentés pedig, ami a („bizarr” és „tragikus” összefüggésben használt)

Laune szóban rejlik, egy újfajta ötvözetre utal: egy olyan próteuszi darabra, amely-

nek hallgatásakor a közönségnek nem csupán reagálnia kell a hallottakra, hanem

mintegy „ki kell találnia”, mit is hall. Ráadásul Junker ezeket a gondolatokat a lassú

tételhez kapcsolja, amelyben Haydn legmegragadóbb ötleteivel találkozunk – a szim-

fóniáknak a londoni publikum is éppen a lassúit ismételtette meg a leggyakrab-

ban. Mark Evan Bonds szerint a humor alkalmat nyújt a zeneszerzônek, hogy sze-

mélyében is megjelenjen a mûvében, s a kortársak által Haydn és Laurence Sterne

között vont párhuzamok nyilvánvalóvá teszik a mûvészetek közötti határok átjár-

hatóságát és az „esztétikai illúzió” végét.19 Hiller és Junker megjegyzései meggyô-

zôdésem szerint arra utalnak, hogy Haydn kortársai tudatában voltak annak, hogy

a zeneszerzô színdarabok által inspirált zenét is írt, s hogy az ilyen teátrális ihleté-

sû darabokban a komponista egyes tételeket „jeleneteknek” tekinthet, cselekvô –

néha egymással ellentétben álló – karakterekkel népesítve be (vagy épp szakítva

meg) azokat.

Késôbbi (fôképp angol) szerzôk is párhuzamot vontak Haydn és Shakespeare

között – köztük újságírók és kritikusok, akik a „Haydn a zene Shakespeare- je” frá-

zissal a nagyság automatikus átruházására tesznek kísérletet közönségcsalogató

kampányuk részeként, vagy épp ôszintén hisznek abban, hogy Haydn a maga gaz-

dagságával és erejével a Bárd magaslatán áll. Közülük ketten fogalmaznak nyíltab-

ban, s fejtik ki az analógia bizonyos részleteit. A londoni Morning Chronicle 1791.

március 12- i számában ezt olvashatjuk „korunk elsô zenei géniuszáról”:

Nem csoda, hogy azoknak a lelkeknek a számára, akiket meg tud érinteni a zene, HAYDN

tisztelet, sôt bálványimádás tárgya, hiszen a mi SHAKESPEARE- ünkhöz hasonlóan tetszése

szerint indítja meg és irányítja a szenvedélyeket.20
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18 Junker afféle fekete báránynak számít a Haydn- kutatók szemében – Landon „émelyítô szószátyársá-

gára” („nauseating verbosity”) panaszkodik –, Bellamy Hosler azonban több megértéssel beszél róla

Changing Aesthetic Views of Instrumental Music in Eighteenth- Century Germany címû kötetében: Ann

Arbor: UMI Research Press, 1981, 168–177.

19 Bonds: Haydn, Laurence Sterne, and the Origins of Musical Irony, különösen 69–72.

20 „first musical genius of the age […] It is not wonderful that to souls capable of being touched by

music, HAYDN should be an object of homage, and even of idolatry; for like our SHAKESPEARE, he

moves and governs the passions at his will.” Idézi Landon: Haydn in England, 49. Mozartot néha

ugyancsak Shakespeare- hez hasonlították, de a kritikusok ilyenkor elsôsorban a „szellemek nyelvén”

megszólaló operákra – mindenekelôtt a Don Giovannira – gondoltak. A Don Giovanni temetôi jelenetérôl

egyikük ezt írta: „Úgy tûnik, Mozart Shakespeare- tôl tanulta el a szellemek nyelvét.” [Mozart scheint

die Sprache der Geister von Shakespear abgelernt zu haben.] Dramaturgische Blätter (Frankfurt,



Amikor pedig Haydnt tiszteletbeli doktorrá avatták Oxfordban, a European Ma-

gazine levelezôje a következô szavakkal jellemezte ôt:

[…] ez a zenei Shakespeare – ez a zenei Drawcansir, aki egy kerub énekével is felveszi a

versenyt, és megbabonáz egészen a balladáig terjedô valamennyi árnyalattal – egy olyan

zseni, akinek sokoldalúsága magában foglalja a harmónia minden erejét és a dallam min-

den energiáját, pátoszát és szenvedélyét! Aki képes megrémíteni a mennydörgésével

vagy együtt csicseregni egy madárral!21

Haydn tehát az Originalgenie legmagasabb rendû megvalósulása: nem csupán

Bárd, de egyszersmind kalandor, akinek mûvei valóságos kontinuumot alkotnak a

legemelkedettebbtôl (a kerub éneke) a legegyszerûbbig (ballada), a legtudományo-

sabbtól és legtanultabbtól (harmónia) a legihletettebb, szabályok közé nem szorít-

ható invencióig (dallam), a fenségestôl (mennydörgés) a szépig (madárdal).

Csupán egyetlen, harmadkézbôl származó tudósítást ismerünk, amely szerint

Haydn maga is Shakespeare- hez hasonlította volna magát. A francia fuvolista, Louis

Drouet (1792–1873) egy 1816- ban tett turnéja alkalmával látogatást tett Beethoven-

nél, és sok évvel késôbb, 1858- ban egy hamburgi lapban számolt be találkozásaik-

ról. A cikkben az alábbi részlet idézi fel Haydn és Beethoven egyik beszélgetését:

[Haydn Beethovenhez, aki elsô mûveirôl alkotott ôszinte véleménye felôl érdeklôdött:]

Véleményem szerint az ön mûveiben mindig lesz valami – ha nem is különcködô, de leg-

alábbis szokatlan: az ember gyönyörû dolgokat, sôt csodálatra méltó részleteket talál

majd bennük, viszont itt- ott valami különöset, sötétet, mivel ön maga is kissé baljóslatú

és különös, és a muzsikus stílusa mindig az emberé magáé. Nézze meg az én kompozí-

cióimat. Gyakran talál majd bennük valami joviálisat, mert magam is ilyen vagyok; egy

komoly gondolat mellett egy vidámat lel, akárcsak Shakespeare tragédiáiban.22
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1789). Idézi: Mozart. Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert von Otto Erich Deutsch.

Kassel: Bärenreiter, 1961, 299. További hasonló összevetésekrôl is szót ejt Gernot Gruber: Mozart and

Posterity. Ford. R. S. Furness. Boston: Northeastern University Press, 1991, 87–90. Mi több, 1801- ben

Mozartnak is szemére hányták a tragikus és komikus elemek vegyítését, ld. Johann Karl Friedrich

Triest: „Bemerkung über die Ausbildung der Tonkunst in Deutschland im achtzehnten Jahrhundert.

(Fortsetzung)”, Allgemeine musikalische Zeitung, 3. (1800–1801), 389–401.

21 „[…] this musical Shakespeare – this musical Drawcansir, who can equal the strains of a Cherub,

and enchant in all the gradations between those and a ballad – a genius whose versatility compre-

hends all the powers of harmony, and all the energy, pathos, and passion of melody! Who can stun

with thunder, or warble with a bird!” European Magazine and London Review, 15 July 1791. Idézi

Landon: Haydn in England, 93. Wheelock helyesbíti Landon „Drawcausir” olvasatát, tisztázva, hogy

az Oxford English Dictionary szerint Drawcansir „[George] Villiers egy 1672- ben született darabjának

hetvenkedô, indulatos szereplôje, amelynek modellje Dryden volt” [a swachbuckling, impetuous

character in a [George] Villiers play of 1672 modeled after Dryden]. Wheelock: Haydn’s Ingenious

Jesting with Art, 214., 40. jegyzet.

22 „[In] my opinion there will always be something – if not eccentric [Verschrobenes], then at any rate

unusual in your works: one will find beautiful things in them, even admirable passages, but here and

there something peculiar, dark, because you yourself are a little sinister and peculiar, and the style of

the musician is always that of the person himself. Look at my compositions. You will often find

something jovial about them, because that’s the way I am; next to a serious thought you will find a

cheerful one, as in Shakespeare’s tragedies.” Zeitung für Gesangvereine und Liedertafeln. Angol fordításban →



Az elképzelés, miszerint a mûben a személyiség tükrözôdik, eredetileg az étosz

(avagy karakter) retorikus ideájából származik. Arisztotelész a meggyôzés három

fajtáját különböztette meg: az étosz a beszélô személyes tulajdonságaiból vagy ka-

rakterébôl ered, a pátosz a szónoklatra reagáló hallgatóság érzelmeibôl, a logosz pe-

dig a logikus érvelés vagy bizonyítás szavaiból.23 Haydn az elsô zeneszerzôk egyi-

ke, akit ezen kategóriák alapján olyan személyként írtak le, akinek – humorosnak,

napfényesnek érzékelt – karaktere kompozícióiban is testet ölt. Ez a nézôpont per-

sze drasztikusan leegyszerûsíti, sôt meghamisítja a képet.

A Haydn- recepció életciklust idézô természete – amely szembeötlôen emlé-

keztet a 18. századi német Shakespeare- recepció alakváltásaira – végsô soron kárára

vált a komponistának. Amint a kritikusok tudomást vettek népszerûségérôl, Haydn

az illemet lábbal tipró szabályszegôbôl eredeti, érett, komplex, fennkölt és mégis

mindig megközelíthetô mûvésszé lett.24 Sikerének elôfeltételeiben azonban ben-

ne rejlett hírneve késôbbi hanyatlásának csírája is. Egyfelôl elsôbbsége és rendkí-

vüli eredetisége, másfelôl pedig étosza és derûs temperamentuma folytán puszta

„alapítóvá” minôsítették le – mint két ízben is látni fogjuk, a szó szoros értelmé-

ben letaszítva ôt –, s e státuszában már csak abból tengôdhetett el, hogy ô a Bécsi

Klasszikus Triász egyetlen földhözragadt tagja. Amikor az utazásait levelekben

megörökítô komponista, Johann Friedrich Reichardt – aki 1782- ben már Haydn új

érettségét hirdette – 1808- ban Bécsbe látogatott, Haydnt, Mozartot és Beethovent

vonósnégyeseik alapján hasonlította össze. Az építészetbôl kölcsönzött képpel él:

Haydn az elragadó nyári lak, Mozart a palota, Beethoven a dacos torony – s mon-

danunk sem kell: egymást követô lépésekben mindegyik az azt megelôzô tetejére

épült.25 1838- ban Wolfgang Griepenkerl zeneibb ihletésû képpel, egy hármas-

hangzat elemeiként írta le a három komponistát: „Haydn […] az alkotó, az alap-

hang, Mozart szépen középen a szép terc – Beethoven az erôteljes, minden régió-

ba gyorsan szétáradó kvint.”26 Akárcsak Shakespeare, Haydn is tiszteletet paran-

csolt, de már nem számított.
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idézi H. C. Robbins Landon: Haydn: Chronicle and Works, vol. 4.: Haydn. The Years of „The Creation”

1796–1800. Bloomington: Indiana University Press, 1977, 63.

23 Bôvebben ld. alábbi tanulmányomban: „Pathos and the Pathétique. Rhetorical Stance in Beethoven’s

C Minor Sonata, Op. 13”, Beethoven Forum, 3. (1994), 86–87.

24 Ld. a Wheelock által festett helyzetképet a zeneszerzô késôbbi kritikai fogadtatásáról: Haydn’s Ingenious

Jesting with Art, 48–51.

25 Ld. Johann Friedrich Reichardt: Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien. Amsterdam: Kunst-

und Industrie- Comtoir, 1810, 231–232. Magyarul: „Reichardt bizalmas levelei. Második, befejezô

rész: Bécs”. Vál., ford. és közr. Mikusi Balázs, Muzsika, 57/8. (2014. augusztus), 14–19., ide: 16.

26 „Haydn […] ist der Schöpfer, der Grundton, Mozart in schöner Mitte die schöne Terz – Beethoven

die gewaltige, in alle Regionen rasch hinüberströmende Quinte.” Wolfgang Robert Griepenkerl: Das

Musikfest oder die Beethovener. Leipzig: Otto Wigand, 1838, 27. Idézi Gernot Gruber: Mozart und die

Nachwelt. Salzburg: Residenz, 1985, 157.



Haydn és Shakespeare

Hiller és Junker értelmezése szerint Haydn stílusának legeredetibb vonásai a szín-

házból erednek, s e nyugtalanító újítások jellemzésére Hanswurst és Shakespeare

látszólag szöges ellentétben álló figuráját idézték fel. Mindez segít emlékezetünk-

be idézni két egymással összefüggô és meglehetôsen rendkívüli tényt. Az elsô:

Eszterházán – legkésôbb 1769- tôl kezdôdôen – évi hat hónapon át (áprilistól októ-

berig) naponta rendeztek színházi elôadásokat, és Haydn feladata volt a nyitányként

és közzeneként használható darabok felkutatása vagy megkomponálása. A dráma-

rajongó Fényes Miklós a legkiválóbb társulatokat szerzôdtette az improvizált ko-

médiától a fennkölt tragédiákig terjedô repertoár színrevitelére; a színtársulatok

már az udvar Eszterházára költözését megelôzôen is rendszeresen szerepeltek Kis-

martonban. A másik tény pedig: Haydn az elsô zeneszerzô, akinek a nevét össze-

kapcsolták a német színpadokat meghódító elsô nagy Shakespeare- divattal. Amel-

lett hogy I. Esterházy Miklós 1772 és 1777 között Carl Wahr híres társulatát szer-

zôdtette, és Shakespeare tragédiáit (többek között a Hamletet, a Macbethet, az

Otellót és a Lear királyt) állíttatta színpadra, korabeli forrásokból arról is értesü-

lünk, hogy Haydn 1774- ben zenét is komponált a Hamlethez. Ennek a zenének saj-

nos mindmáig semmi nyoma. Valószínû azonban, hogy Haydn ekkortájt keletke-

zett szimfonikus mûveinek jó része vagy eleve színpadi kísérôzenének készült,

vagy legalábbis a késôbbi nyitányként és közzeneként való esetleges hasznosítást

is szem elôtt tartva, s hogy ekkori stílusának erôteljes drámai és retorikus vonása-

it ennek fényében érthetjük meg.27

Haydn egyetlen színházi kísérôzenéje Carl Wahr társulata számára készült

1774- ben, Regnard Le distrait (Il distratto, Der Zerstreute, „A szórakozott”) címû,

1694- ben írott vígjátékához – a nyitányt, a négy közjátékot és a finálét Haydn rög-

tön hattételes szimfóniává alakította, amelyet ma 60- as sorszám alatt ismerünk.

A drámai szempontból hatásos zenei részletek elemzésével tanulmányban foglal-

kozott Robert Green, Gretchen Wheelock és e sorok írója; e helyütt csupán össze-

gezni szeretném, miként követelte a színpadi zene a szabályok megszegését, illet-

ve különféle cselekvô karakterek beiktatását.28 E technikák közé tartozik az oda

nem illô feldolgozás (például az egymást követô – lírai/harcias vagy népi/„egzoti-

kus” – frázisok expresszív összeférhetetlensége, egyes akkordok vagy frázisok

mértéktelen megnyújtása); a dallamok összekulcsolódása; a zenei gondolatok li-

neáris – világos rekapituláció nélküli, új anyaggal záruló – sorozata; a megszokott

tonális és formai felépítés megtörése. Valójában mindezek a várakozásainkat meg-

határozó, konvencionális „szabályokat” sértik meg.
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27 Mindezt bôvebben is kifejtettem Haydn’s Theater Symphonies címû írásomban. A következô szakasz ja-

varészt e tanulmánynak a summázata.

28 Ld. uott, 311–320.; Robert A. Green: „Haydn’s and Regnard’s Il distratto. A Re- examination”, Haydn

Yearbook, 11. (1980), 183–195.; Gretchen Wheelock: Haydn’s Ingenious Jesting with Art. 7. fejezet: „The

Paradox of Distraction”. Jean- François Regnard (1655–1709) darabjai a 18. század folyamán mindvé-

gig megôrizték népszerûségüket.



A színházi dokumentumok azt sugallják, hogy Haydn baráti, de legalábbis szo-

ros munkatársi kapcsolatban állt Carl Wahrral, aki a fennmaradt beszámolók

egyöntetû tanúsága szerint nagyszerû színész volt.29 Wahr Németországban is ját-

szott, sôt Bécsben Joseph Kurz- Bernardonnal is együttmûködött, s végül 1770- ben

vagy ’71- ben hozta létre a maga társulatát (minthogy az a hír járta, hogy sohasem

adott elô improvizált komédiát, Kurzcal való kapcsolatáról rendszerint mélyen

hallgat az irodalom). Egyes források szerint Wahr és Haydn barátok voltak, míg

késôbbi színházi lapok Wahr társulatának zeneigazgatójaként említik Haydnt.30

Az 1775. évi Gotha Theater- Kalender egyenesen úgy tudta, hogy „a társulat számára

Haydn Kapellmeister úr csaknem minden egyes figyelemre méltó darabhoz oda-

illô zenét készít a felvonásközökre”.31 Mi több, a Pressburger Zeitung egy olyan,

1774. július 6- i dátummal megjelent cikket közölt egy Eszterházán tartózkodó tu-

dósító tollából, amely szerint Haydn vagy most készült el Shakespeare Hamletjé-

hez írott kísérôzenéjével, vagy éppen most tervez nekilátni a komponálásnak:

Eszterháza, június 30. Ma elôkelô idegen uraságokat várnak ide. […] Két napon át ma-

radnak majd, és minden itteni látnivalót szemügyre vesznek. […] Ma este német komé-

dia van mûsoron, s a Der Triumph der Freundschaft kerül színre. Aztán szerenád lesz és va-

csora. Holnap [… ] este a L’infidelta delusa címû olasz operát játsszák, a zene Joseph

Haydn Kapellmeister úrtól való. Ez a kiváló zeneszerzô nemrégiben Wahr úr társulata

számára is komponált muzsikát kifejezetten a Der Zerstreute címû vígjátékhoz, amelyet a

hozzáértôk mestermûnek tartanak. Az ember egy zenei- komikus szeszélyben ugyanazt a

szellemet érzékeli, amely Haydn valamennyi munkáját élteti. […] Ettôl a rátermett kom-

ponistától még Shakespeare Hamletjéhez is várnak zenét.32
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29 Wahrról bôvebben ld. Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959,

70–119. passim; ill. Landon: Haydn at Eszterháza, 176. és passim a 2. fejezet 1772- re és 1777- re vonat-

kozó dokumentumaiban. Wahr korai pályájának megítélése vegyes volt: 1770- ben Augsburgban

Romeóként valószínûleg kifütyülték (Schmid: Chronologie des deutschen Theaters, 1775), Bécsben vi-

szont sikert aratott (Theaterjournal für Deutschland, 1779).

30 Theater- Kalender auf das Jahr 1776, Gotha, [1776], 252.: „Wahrische Gesellschaft. Schau- und

Singspiel. Aufenthalt: Esterhaz in Ungarn und Pressburg. Musikdirector H. Haydn fürstl. Esterhazy-

scher Kapellmeister.”

31 „Der Capellmeister Herr Haydn verfertigt der Truppe für fast jedes merkwürdige Stück eine

passende Musik für die Zwischenakte.” Idézi Oscar Teuber: Geschichte des Prager Theaters. Von den An-

fängen des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit. Prag: Haase, 1885, Band 2., 48.

32 „Eszterház vom 30. Junius: Heute werden hier hohe fremde Herrschaften erwartet. […] Sie werden

sich zween Tage aufhalten, und alles hier sehenswürdige in Augenschein nehmen. […] Heute Abend

ist deutsche Komödie, und wird vorgestellt ’Der Triumph der Freundschaft’. Dann ist Nachtmusik

und Tafel. Morgen [… a]uf dem Abend ist italienische Opera ’L’infidelta delusa’. Die Musik ist von

dem Herrn Kapellmeister Joseph Hayden. Dieser vortreffliche Thondichter hat auch kürzlich für die

Schaubühne des Herrn Wahr zum Lustspiele ’Der Zerstreute’ eigene Musik komponirt, welche von

Kennern für ein Meisterstück gehalten wird. Man bemerket derselben in einer musikalisch- komi-

schen Laune den Geist, welcher alle Heydnischen Arbeiten belebt. Er wechselt Kennern zur Bewun-

derung, und den Zuhörern gerade zu zum Vergnügen meisterhaft ab […] Man erwartet noch eigene

Musik zum ’Hamlet’ des Shakespear von diesem geschickten Thonkünstler.” Preßburger Zeitung, 54.

Stück, 6. Julius 1774. Idézi Marianne Pandi und Fritz Schmidt: „Musik zur Zeit Haydns und

Beethovens in der Preßburger Zeitung”, Haydn Yearbook, 8. (1971), 165–293., ide: 170.



A Haydn környezetében elôadott Hamlet azonban igencsak különbözött a mai

közönség számára ismerôs változattól, s ha tökéletesen körül akarjuk járni a

Haydn és Shakespeare közötti – a recepciótörténeti párhuzamoktól a nyílt össze-

hasonlításokon keresztül egészen Haydnak a shakespeare- i „eredetiségrôl” szer-

zett személyes tapasztalataiig ívelô – kapcsolatot, amelynek feltárására ez a tanul-

mány kísérletet tesz, nem a mi Shakespeare- ünket kell magunk elé képzelnünk,

hanem az övét. Az igazság az, hogy egészen a 19. század elejéig – Schlegel fordítá-

sainak elkészültéig – Shakespeare tragédiáit olyan formában ismerték, amely alig

hasonlított az eredetire. A normát – gyakran igen szabad – adaptációk jelentették:

képzeljünk el egy Romeo és Júliát, amely (mint például Christian Felix Weiße 1767-

es változata) Tybalt halála és a címszereplôk házassága után kezdôdik.33 Vagy ve-

gyük példaként a Hamletet.

A Hamlet elsô németországi produkciójához Franz von Heufeld alakította át a

darabot; adaptációját a bécsi Kärntnerthortheaterben mutatták be 1773. január

16- án, ugyanabban a szezonban, amelyben négy további Shakespeare- darab is szín-

re került: a Macbeth (az ifjabb Gottlieb Stephanie átdolgozásában, amelynek kezde-

tén Malcolm és az angol urak már Skóciában vannak), a Romeo és Júlia (Weiße

adaptációjában, amelyet Heufeld még tovább módosított), a Die ländliche Hochzeits-

fest (Christian Moll igen szabad Szentivánéji álom- átirata) és a Die lustigen Aben-

theuer an der Wien (A windsori víg nôk új, bécsi helyszínre és kontextusba helyezett

feldolgozása Joseph Bernard Pelzel tollából).34 A hivatalnok és drámaíró Heufeld

értette a módját, hogyan elégítse ki a közönséget is és a cenzort is. Hamletje nagy

sikert aratott: a szezonban hatszor került színre, s mint „Lieblingsstück” rögzült a

repertoárban.35 A hasonló adaptációk többségénél hûségesebbnek is bizonyult

Shakespeare- hez, mivel a szöveget Wieland prózafordítására alapozta – eltekintve

a Gonzaga meggyilkolásának epizódjától, amely rímes alexandrinusokban szólalt

meg mint „színház a színházban”. Heufeld az uralkodó bécsi ízléshez igazította a

darabot, amely megkövetelte a „hármas egység” betartását, a happy endet, a szerep-

lôk és a halottak csekély létszámát. A teljes cselekvény egyetlen nap alatt játszódik

le Elsinore palotájában és környékén. Az angliai utazáson kívül Heufeld kiiktatja

Rosencrantzot, Fortinbrast, a sírásókat és – ami a legmeglepôbb – Laertest. Mind-

emellett Heufeld megragadja az alkalmat, hogy visszanyesse mind Shakespeare,

mind Wieland szóvirágait: az 1. felvonás 7. jelenetében (ami Shakespeare 1. felvo-

násának 1. jelenete) Horatio „But look, the morn, in russet mantel clad, / Walks

o’er the dew of yon high eastern hill” sorai – amelyek Wielandnál „Der Morgen, in
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33 Ld. Stahl: Shakespeare und das deutsche Theater, 60.

34 Sok más forrás mellett a produkciókról részletesebben szól Heinz Kindermann: „Shakespeares

Tragödien im Spielplan des frühen Burgtheaters”. In: Österreich und die angelsächsische Welt. Hrsg. Otto

Hietsch. Wien: Braumüller, 1961, 457–473.; ill. Stahl: Shakespeare und das deutsche Theater, 73–82. A

megelôzô két évad során a III. Richárd és az Otello került színre. Stephanie késôbb Mozart Szökte-

tésének librettistája lett.

35 Stahl: Shakespeare und das deutsche Theater, 80.; ill. Almanach des Theaters in Wien. [Wien: Kurzböck],

1774 (oldalszám nélkül).



einem roten Mantel eingehüllt, wandelt über jenen emporragenden ostlichen Hügel

durch den Tau” [Arany János magyarításában pedig „De ím, a reggel, öltve bíbo-

rát, / Ott járdal a domb harmatján, keletre”] formában szerepelnek – a lakonikus

Heufeldnél így hangzanak: „Aber seht, der Morgen bricht an.”

Shakespeare elsô felvonásának anyagából épül Heufeld 1. és 2. felvonása

(Laertes hiányából eredôen kiiktatva Polonius, Laertes és Ofélia hármas jelene-

tét), az angol eredeti 2. felvonása pedig Heufeld 3. felvonásának szolgál alapul

(a politikai bonyodalmak és a színészekkel való kötekedés itt elmarad). A leg-

mélyrehatóbb változások Heufeld utolsó két felvonásában történnek, amelyek

összesûrítik és egyúttal teljesen új formába öntik Shakespeare 3., 4. és 5. felvoná-

sát. Ofélia nem ôrül meg, és nem fullad vízbe – egyszerûen csak nyomtalanul

eltûnik, miután Hamlet nyilvánosházba küldi ôt. Ha pedig Ofélia nem hal meg,

fivére pedig még csak nem is létezik, alkalom sem kínálkozik sírásójelenetre, te-

metésre vagy párbajra. A zárójelenetek a következôképpen alakulnak: a király el-

árulja Guildensternnek, hogy Hamletnek meg kell halnia. Miközben az Angliába

készülô Hamletnek mondott pohárköszöntôt halljuk, a királynô tévedésbôl bele-

iszik a hercegnek szánt méregpohárba. Hamlet leszúrja a királyt, s amint a felhá-

borodott dánok rárontanak, a haldokló királyné bevallja, hogy bûnrészes a néhai

uralkodónak, Hamlet atyjának meggyilkolásában. Hamlet elfoglalja a trónt, utol-

só megszólalásakor arra kérve a dánokat, hogy tartsák meg emlékezetükben be-

csületét és jogos követelését.36

A Realzeitung recenzense lelkesen áradozott Heufeld éles kritikai érzékérôl,

amellyel feszesebbre fogta Shakespeare laza és rendezetlen epizodikus szerkeszté-

sét, s büszkén emlegette fel a nyíltszíni gyilkosságok csökkentett számát (három,

az angol eredetiben szereplô nyolc helyett).37 Való igaz, hogy Hamlet karaktere

megszabadult számos ellentmondástól és kételytôl. Heufeld kiiktatta az ironikus

és politikai felhangokat, valamint a kétértelmû szexuális célzásokat, így a címsze-

replô komoly és melankolikus hajlamú fiatalemberré alakult, aki egy családi drá-

mába keveredve eltökélten végrehajtja atyja szellemének parancsát. A bécsi Ham-

let tehát beilleszkedett a német színház „polgári szomorújátékainak” – az ún.

bürgerliches Trauerspieleknek – a sorába.38 Mindazonáltal ez az adaptáció még min-
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36 A Heufeld- féle változat egyetlen modern kiadása: Die erste deutsche Bühnen- Hamlet. Die Bearbeitungen

Heufelds und Schröders. Hrsg. Alexander von Weilen. Wien: Wiener Bibliophilen- Gesellschaft, 1914.

Ld. még Rudolph Genée: Geschichte der Shakespeare’schen Dramen in Deutschland. Leipzig: W. Engel-

mann, 1870. Reprint: Hildesheim: G. Olms, 1969, 230–231.

37 Jóllehet a két megállapítás közül az utóbbit gyakran hivatkozzák, a teljes recenzió csupán egyetlen

modern forrásban férhetô hozzá: Adolf Winds: Hamlet auf der deutschen Bühne bis zur Gegenwart. Berlin:

Gesellschaft für Theatergeschichte, 1909 (Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 12.),

32–34. Ld. még Herbert Foltinek: „Franz von Heufeld und seine Beziehung zur englischen Litera-

tur”. In: Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (1750–1830).

Hrsg. Herbert Zeman. (Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte 7–9)(1977–1979), 445–462.,

ide: 459.; Haydn Yearbook, 8. (1971), 165–293., ide: 170

38 A 18. századi német tragédiákról (beleértve a polgári szomorújátékokat) ld. Robert R. Heitner:

German Tragedy in the Age of Enlightenment. Berkeley: University of California Press, 1963.



dig közelebb áll Shakespeare- hez, mint az elsô francia Hamlet- produkció, amelyet

Jean- François Ducis állított színpadra 1769- ben. A hármas egység rigorózus betar-

tása mellett Ducis- t mindenekelôtt a francia klasszikus tragédiák méltósága és eré-

nyessége motiválta, amikor a Hamletet „klausztrofób palota- intrikává” egyszerûsí-

tette, amelyben Ofélia Claudius lánya, Claudius viszont nem Hamlet nagybátyja,

hanem hitvány trónbitorló, Gertrúd pedig, aki még nem lett Claudius hitvese, rög-

tön és folyamatosan megbánja, hogy részt vett a király meggyilkolásában.39 Két kí-

sérletet látunk tehát, amelyekben az Originalgenie- t az ízlés törvényeinek próbálják

alávetni, s a bécsi Hamlet semmiképp sem igazodott olyan gondosan a szabályok-

hoz, mint a francia. Az irónia abban rejlik, hogy e megszelídített adaptációkat pon-

tosan abban az idôszakban állították színpadra, amikor Herder és Goethe egyaránt

Shakespeare „vad” zsenijérôl értekezett. Az 1770- es évek végére Schröder – Heu-

feld adaptációjára épülô és sokfelé játszott – változatában mind Laertes, mind a

sírásók visszatértek a Hamletbe, egyetlen darabban állítva egymás mellé az érzé-

kenységet és az otromba szellemességet, a fôhôst azonban továbbra is életben

hagyva a darab végén.

Az eredetiség haydni szabályai

Tanulmányom zárószakaszában néhány zenei példán keresztül próbálom ismét fel-

idézni Haydn „shakespeare- i” vonásait: a magas és a mély, a komoly és a komikus-

szeszélyes egymás mellé állítását, ami a zeneszerzô legmélyebb hajlamából fakad;

a „karakter” és a „szín” színpadi effektusait, amelyekben gazdag színházi tapaszta-

latai tükrözôdnek, valamint a szabályok igen eredeti megszegését. Elsôként az ér-

zelmi egyenetlenség kérdését vizsgálom az 1783- ban vagy ’84- ben keletkezett 80.

szimfónia nyitótételében és az 1797- ben komponált Op. 76 No. 1- es vonósnégyes

fináléjában, amelyek egyaránt izgatott drámával kezdôdnek, és frivol komédiával

végzôdnek, s olyan mûvekkel vetem össze e példákat, amelyekben az egyenetlen-

ség koncentráltabb (egyetlen témán belül feszül) vagy lazább (nem egyes tétele-

ken belül, hanem azok között nyilvánul meg). Ezután három lassú tételt veszek

szemügyre, amelyek szabálytalanságára maga a komponista hívja fel a figyelmet:

két esetben – a C- dúr kvartett (Op. 20 No. 2, 1772) Adagiójában és a 86. szimfónia

(D- dúr, 1786) Largójában – a „Capriccio” cím használatával, egyszer pedig – az

Esz- dúr vonósnégyes (Op. 71 No. 3, 1793) Andante con motójában – egy licenza jel-

zéssel.40 Végül az egy tételen belül megjelenô össze nem illô karakterek elôadás-

beli hatását vizsgálom az Esz- dúr kvartett (Op. 76 No. 6, 1797) menüett- tételében

megszólaló rövidke Alternativo példáján.
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39 Ld. John D. Golder: „’Hamlet’ in France 200 Years Ago”, Shakespeare Survey, 24. (1971), 79–86.

40 Nem tárgyalom e helyütt a korai A- dúr billentyûs triót (Hob. XV:35/i) és az 1765- ben írott egytételes

capricciót (Hob. XVII:1), amelyek eltérô hagyományokhoz kapcsolódnak; ld. Brown: Joseph Haydn’s

Keyboard Music, 221–229.



A 80. szimfónia azon három mû egyike, amelyeket Haydn 1784- ben Eszterhá-

zán komponált, majd rögtön publikált is Bécsben és Londonban. A kezdôütemek

sodró erejét a frázisok szabálytalan hosszúsága is növeli – voltaképpen úgy is fo-

galmazhatnánk, a tétel kezdetén nem is egy téma áll, hanem csupán dühöngô ak-

tivitás, amelyet egy rövid, sóhajszerû késleltetés tagol (1a kotta). Az elsô „kohe-

rens” – vagyis periodizáló – téma már a párhuzamos F- dúr hangnemben jelenik

meg a 25. ütemben, azaz „túl korán”, s egybeolvasztja az elsô „téma” skálaszerû

emelkedését, illetve késleltetését (1b kotta). Az ebben az F- dúr szakaszban megje-

lenô harmóniai és ritmikai kilengések továbblendítik a zenét a trillás zárlatig (53. ü.)

s a kezdôütemekre utaló lezárásig – mígnem az utóbbi éppen abban a pillanatban

szakad meg, amikor a zárógesztus ismétlését várnánk. E ponton egy olyan dalla-

mot hallunk, amelyet Landon „keringôszerû frivolitásként”, Webster pedig „olcsó

dallamként” jellemez.41 Valóban, ez a rövidke „umcacca” tánc, a maga pizzicato

akkordjaival és behízelgô kis éles ritmusaival mintha egy másik darabból kevere-

dett volna ide (1c kotta).
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41 „waltz- like frivolity”. Landon: Haydn at Eszterháza, 566.; „cheap tune”. Webster: Haydn’s „Farewell”

Symphony, 167.

1. kotta. Haydn: 80. szimfónia, 1. tétel: a) fôtéma, b) F- dúr téma, c) „umcacca”- téma

+fafúvók, kürt



A kidolgozási szakaszban ez a dallam játssza a fôszerepet, kétszeri felbukkaná-

sával keretezve a formarészt: elôször Desz- és Esz- dúrban, majd A- és (az expozíció

végérôl már ismerôs) F- dúrban hangzik el. A téma ismétlései között a nyitógondo-

lat kontrapunktikus újrafogalmazása szólal meg. A rekapituláció vélhetô kezdete

voltaképpen ezt az anyagot (128. ü.) formálja terjedelmes domináns orgonapont

feletti visszavezetéssé, s az eredeti F- dúr témából alakítja a „valódi” visszatérést,

D- dúrban. Haydn pikáns hangszeres fantáziájának csodálatos példájaként pedig

az eredendôen vonósokra szánt umcacca- téma minden alkalommal más köntös-

ben jelenik meg: az expozícióban a fuvola kettôzi a hegedûk dallamát, pizzicato kí-
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sérettel; a kidolgozási rész Desz- dúr szakaszában az oboák, Esz- dúrban viszont a

fagottok umcaccáznak; az A- dúr megszólaláskor a fagottokon és az arco vonóso-

kon halljuk az umcaccát, majd F- dúrban a fuvola kettôzi a dallamot; a rekapitulá-

cióban az oboára marad a dallamkettôzés, a kürt és a második hegedû umcaccázik.

Hanswurst báltermi alteregója remekül szórakozik, kiváltképp ebben a környezet-

ben – az umcaccákat Haydn ugyan gyönyörûen újrakomponálta a 97. szimfónia

triójában, csakhogy abban a darabban nincs fülsértô agitato, amely valamilyen teát-

rális meglepetéshez illô, komikus „játék a játékban”- t csinálna belôlük.

A G- dúr vonósnégyes (Op. 76 No. 1) fináléjának kezdetén két dolog adja tud-

tunkra, hogy valami nincs rendjén. Elôször is a tétel g- mollban kezdôdik, jóllehet

az eddig hallott tételek mindegyike dúrban állt, beleértve a menüett trióját is. Má-

sodsorban pedig a drámai unisono frázis a skála 6. és 5. fokát (esz–d) érintve ér vé-

get, s az esz hangon egy teljes ütemen át trillázik mind a négy hangszer – ezt a

gesztust az elôadástól függôen baljóslatúnak vagy épp gúnyosan komolykodónak

is hallhatjuk (2a kotta a 460. oldalon). Mindez arra figyelmezteti a hallgatót, hogy

különösen a dúr- moll váltakozásnak és általában a harmóniák árnyalatainak kell

nagy figyelmet szentelnie, miközben a konktrapuntikus szövet hangsúlyos megje-

lenése egyszersmind a komoly stílus egy különleges fajtáját vetíti elôre. Az expozí-

ció meglepôen kiegyensúlyozatlan, amennyiben a g- moll tematikus terület mind-

össze 17 ütemnyi, a párhuzamos B- dúrban viszont Haydn 55 ütemen keresztül

idôz. Jóllehet valódi „melléktéma” nem tûnik fel, a másodlagos hangnemi terüle-

tet mégis hangsúlyosan tagolja egy távoli kitérés (54–63. ü., b- moll–Desz- dúr egy

esz- moll hetedhangzaton [IV5
6] keresztül). Ez a gesztus a kidolgozási rész hosszú

és különleges enharmonikus szakaszát vetíti elôre, amely B- dúrban zárul. A visz-

szatérés az elôre sejtett ponton G- dúrba modulál (139. ü., a második hangnemi te-

rület kezdete). Semmi sem készít azonban elô a kóda derûs fordulatára (180. ü.,

2b kotta a 461. oldalon), amikor is a kvartetten egy népies hegedûmelódia szólal

meg ritmikus kísérettel: a mélyebb vonósok pengetett akkordokkal támasztják

meg a fôtéma triolás felütésébôl alakuló dallamot. A mollból dúrra világosodó be-

fejezések gyakran emelik magasabb dimenzióba a hallgatót, gyôzedelmes vagy

akár transzcendens fénybe vonva az addig hallottakat. Ezúttal azonban világosan

felismerhetjük a vándormuzsikusok hangját és képét.

A 80. szimfónia és az Op. 76 No. 1- es vonósnégyes nyilvánvalóan eltér a komi-

kus fordulatok gyakoriságában és elhelyezésében. A komédia mindkettôben lezá-

rásként, mint lieto fine jelenik meg; csakhogy az elôbbiben az expozíció vége még

nem hozhat happy endet, bármennyire jelentôs szerepet játszik is a tétel egészében

strukturális és expresszív szempontból egyaránt.42 Utóbbiban viszont ez a gesztus

a tételt és egyúttal az egész kvartettet is egy elvarázsolt régióba emeli, amelyben

szinte látni véljük Monostatost és az állatokat, amint táncra perdülnek Papageno

zenélô dobozának hangjaira.
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42 A zárószakaszokban megjelenô komikus témákról ld. Wye J. Allanbrook: „Mozart’s Tunes and the

Comedy of Closure”. In: On Mozart. Ed. James M. Morris. Cambridge: Cambridge University Press,

1994, 169–186.



Az expresszív összeférhetetlenség lokálisan is megfigyelhetô, például a lírai és

indulószerû anyagot kombináló témákban. A tételek némelyike egyértelmûen

színházi eredetû, mint a 60. („Il distratto”, „Der Zerstreute”) szimfónia Andantéja,

mások pedig gyaníthatóan azok, mint például a 65. szimfónia Adagiója (3. kotta a

462. oldalon) vagy akár a 28. szimfónia lassúja is (amelyben mind a dallam, mind a

fanfár a vonósokon szólal meg).43

Az efféle tématípusban a zene mintha egy olyan jelenetet vagy szituációt teste-

sítene meg, amelyben a karakterek konfliktusba vagy intrikába keverednek egy-

mással. A késôbbi feldolgozás azonban elkülönítheti a karaktereket, vagy épp to-

vább bonyolíthatja a viszonyukat. A 65. szimfóniában például a kezdeti összefér-

hetetlenséget egy unisono figura megjelenése mérgesíti el (21–24. ü.), amely nem

csupán elválasztja egymástól a téma egyes darabjait (28–31. ü.), hanem a visszaté-

résben immár teljesen szétbontja a két tagot. A 82. („Medve”) szimfóniában a té-

ma intonációs gazdagságából eredôen a nagyszabású nyitógesztus (1–4. ü.), a zá-

ró fanfár (8–20. ü.) és a finom menüett „középrész” (5–8. ü.) kerül egymással

konfliktusba.44 Végül pedig akadnak teljes egészükben antitézisként megkompo-

nált tételek is, mint például Haydn váltakozva egy- egy dúr, illetve moll témát fel-

dolgozó variációsorozatai, amelyekben a hangszerelés, a textúra, az affektus és a

dinamika mind olyan mérvû ellentétet teremthet, amely túlmutat a két hangnem-

tôl eredendôen várhatón.45

Haydn jellegzetes és eredeti stíluskontrasztjai nem csupán egy- egy téma, de a

teljes tétel szintjén is érvényesülhetnek. A nagyon eltérô stílusrétegeket képviselô

tételek zavarba ejtô egymás mellé állítása végsô soron nem csupán az illendôség-

gel kapcsolatos kérdéseket vet fel, hanem a ciklus egészének a jelentését is megkér-

dôjelezi. A német kritikusok számára persze csaknem bármilyen menüett bosszan-

tóan derûs, a komoly hangulatot aláásó betolakodónak tûnhetett. A G- dúr vonós-

négyesben (Op. 33 No. 5) a sûrû motivikus szövésû nyitótételt az elsô hegedû

szenvedélyes, cadenzát is tartalmazó g- moll áriája követi. A még komolyabb foly-

tatás ígéretét azonban hirtelen szertefoszlatja a Scherzo a maga sziporkázó hemio-

láival, kizökkentô szüneteivel és mindegyre halogatott zárlataival. Hogy 1782- ben

a kritika ezt még mindig Hanswurst oda nem illô beugrásának tekinthette, vagy

éppenséggel a „deviáns stílus”46 komikus mintapéldájának, nyitott kérdés.

Jóllehet a „capriccio” és a „fantázia” terminusokat az improvizatív elôadással

való kapcsolatuk miatt már régóta szokás volt rokonítani, csupán a „capriccio” szó
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43 Másutt felvetettem, hogy a 64. „Tempora mutantur” és a 65. szimfónia összefügghet Haydn színházi

megbízásaival, akár éppen a Hamlettel is. Ld. Sisman: Haydn’s Theater Symphonies, 326–330.

44 Az e témában megbúvó különféle karakterekrôl ld. korábbi kötetemet: Mozart: The „Jupiter” Sympho-

ny. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 47–48.

45 Az egy dúr és egy moll témát váltogató variációsorozatok antitézisként való értelmezésérôl ld. Haydn

and the Classical Variation címû kötetemet (158–162.), valamint Tom Beghin tanulmányát: „Haydn as

Orator. A Rhetorical Analysis of His Keyboard Sonata in D Major, Hob. XVI:42”. In: Haydn and His

World. Ed. Elaine Sisman. Princeton: Princeton University Press, 1997, 201–254.

46 „deviant manners”. Wheelock: Haydn’s Ingenious Jesting with Art, 111.



definícióban bukkannak fel olyan szavak, mint a „bizarrerie” vagy a „Laune” (hu-

mor, szeszély).47 S csupán a fantáziát tárgyaló szövegekben különíthetôk el a

phantasia mint retorikai figura – vagyis egy hiányzó tárgyról alkotott élénk kép –
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47 Elôbbi terminus Pierre- Louis Ginguené „Fantaisie” szócikkében fordul elô az Encyclopédie méthodique:

Musique címû kötetben. Éd. Nicolas- Étienne Framery et al. Paris: 1792–1818. Reprint: New York: Da

Capo Press, 1971, I., 547.; utóbbi Heinrich Christoph Koch Musikalisches Lexikonjának „Capriccio”

szócikkében jelenik meg: Frankfurt am Main: August Hermann der Jüngere, 1802, 305.

2. kotta. G- dúr vonósnégyes (Op. 76 No. 1), finálé: a) tételkezdet, b) kóda



elemei.48 Sem a „capriccio”, sem a „fantázia” nem gyakori nagyobb mûvek egyik

tételének címeként, s Haydn is csak ritkán használja a két terminust.49

Az Op. 20 No. 2- es vonósnégyes Capricciója emelkedett hangvételû, komplex,

nyitott végû tétel c- mollban (4. kotta a 464–465. oldalon). Többnyire scenaként em-

legetik, arra utalva, hogy recitativo- és ariosojellegû deklamáló részek is vannak

benne a dallamközpontú szakasz mellett, mely utóbbi az elôzmények folytán

„áriának” hat. A tétel két nagy szakaszra osztható, amelyek mindegyike csaknem

azonos félzárlattal végzôdik a c- moll dominánsán, csakhogy ez a két egység nem

egyszerûen egy „recitativo” és egy „ária” vagy egy „deklamáló” és egy „lírai” sza-

kasz szembeállítását jelenti. Ha ez volna a helyzet – amint például a Le midi eseté-

ben –, Haydnnak nem is kellene élnie a „capriccio” megjelöléssel. Ehelyett azon-

ban az elsô szakaszban a határozott accompagnato akkordok után szerteindázó,
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48 A fantázia irodalma túlságosan bôséges, hogysem itt idézhetnénk; vö. Elaine R. Sisman: „After the

Heroic Style. Fantasia and the ’Characteristic’ Sonatas of 1809”, Beethoven Forum, 6. (1998), 67–96.

49 A szóló billentyûs hangszerre írott mûvek között egy- egy capriccio, ill. fantázia akad (Hob. XVII:1 és

4). Az elôbbi terminus három tétel élén szerepel (az imént említett kettôn kívül a Hob. XV:35 számú

A- dúr trióban), és egyetlen „fantázia” tételmegjelöléssel találkozunk (az Op. 76 No. 6- os Esz- dúr vo-

nósnégyes Adagiójában). Levelezésében Haydn alkalmanként mint „capricciót” említi a Hob. XVII:4-

es fantáziát.



3. kotta. 65. szimfónia, 2. tétel



kvázi- improvizatív hegedûszólók következnek, amelyekben sem az artikulációt

(az autográfban gondosan jelölt legatók, staccatók és kötôívcsoportok szerepel-

nek), sem az – emlékezetes módon ff- tól pp- ig terjedô – dinamikát, sem pedig a kí-

sérô hangszerek számát és belépéseit nem lehet elôre kiszámítani. Az improviza-

tív írásmód meglehetôsen eltér Haydn más hangszeres recitativóitól, amelyek sok-

kal szolgaibban utánozzák a vokális modelleket, mint például a 7. („Le midi”)

szimfónia (1761), az Op. 9 No. 2- es és Op. 17 No. 5- ös vonósnégyesek és a Hob.

II:17 Divertimento lassú tételei vagy a Concertante (Hob. I:105) fináléja.50 Nem

csupán a melodikus fôszereplô „hangjának” tónusa változik folyamatosan, mind

regiszterét, mind függetlenségének fokát tekintve, de idônként mintha több

versengô vagy éppen együttmûködô hangot hallanánk; a színpad benépesült, és a

beszélôk hol erre fordulnak, hol arra. A fizikai gesztus érzete kitapintható, még ha

absztrakt módon jelenik is meg.

A tétel egyik „legszabadabb”, legkevésbé szabályok közé szorított vonása,

hogy mindkét fele csupán a dominánsig tud eljutni. A deklamáló félben ez egy

olyan harmóniasor révén történik, amelynek basszusa elôbb kromatikusan emel-

kedik (a–b–h–c, 14–22. ü.), aztán visszaereszkedik a cselló arioso témájának g- moll

megszólaltatására (26. ü.). Az Esz- dúr, „ária” szakaszban laza háromtagúság figyel-

hetô meg: 4 ütem az I. fokig, 4 ütem a domináns hangnembeli félzárlatig, 4 ütem

a dominánsbeli egészzárlatig, amelyet cadenza, majd zárlat követ (46–50. ü.).

Ezen a ponton a deklamáció retorikája kerekedik felül, és az ária nyitódallamának

hátralévô kétszeri, kétütemnyi ismétlését – az f- mollból Esz- dúr felé haladó szek-

venciát – maguk alá gyûrik az unisono skálamenetek.51 Az ária még közel sem ér-

ne véget, amikor erre kényszerül: befejezô félzárlata (63. ü.), amely a korábbi sza-

kaszzáró félzárlatra (33. ü.) rímel, arra csábít, hogy a sántikáló menüettet az ária

deklamáló folytatásának halljuk.52 Mint Junker fogalmazott, „az egyedüli uralko-

dó felfogás […] bármiféle visszafogottság nélkül fejezôdik ki.” A tétel szeszélyes-

sége paradox módon éppen hogy aláhúzza expresszív értékeinek komolyságát.

A „Párizsi”- ak közé tartozó 86. szimfónia Largója egészen rendkívüli tétel,

nem utolsósorban azért, mivel indító tematikus gesztusához „napfelkelte” dina-

mika társul, dallami és dinamikai csúcspontján pedig egy késleltetés is (5. kotta

a 466. oldalon). Egyúttal pedig azon nagyon kevés lassú tétel egyikérôl van szó,

amelynek nyitóütemei a lassú bevezetések retorikáját – s különösen Haydn 92.

(„Oxford”) szimfóniájának (1789) indítását – idézik fel. A „capriccio” megneve-

zést alighanem a 25–28. ütemek elôkészítetlen, sokkoló forte kitérése (és annak a

47. és a 85. ütemben hallható utóhatása) indokolja, valamint a fôtéma különbözô
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50 A hangszeres recitativo különbözô típusairól ld. David Charlton: „Instrumental Recitative. A Study

in Morphology and Context, 1700–1808”, Comparative Criticism. A Yearbook 3. (1982), 149–168.

51 Janet M. Levy az unisono textúrát az „authoritative control” jeleként értelmezi; ld. „Texture as a Sign

in Classic and Early Romantic Music”, Journal of the American Musicological Society, 35. (1982), 482–

531., ide: 507.

52 Webster az egész kvartettet átkomponáltként értelmezi, amely a fúgált finálé mint kulmináció felé

halad; ld. Haydn’s „Farewell” Symphony, 296–300.
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4. kotta. C- dúr vonósnégyes (Op. 20 No. 2), 2. tétel: a) 1. szakasz, b) 2. szakasz



hangnemekben és kiszámíthatatlan pillanatokban felbukkanó ismétlései, s persze

a fenti két vonásból eredô, meglehetôsen eltorzult szonátastruktúra. Feltûnô,

hogy Haydn legtöbb capricciónak vagy fantáziának címkézett mûve egyetlen dalla-

mot ismételget különbözô hangnemekben, s az egyes megszólalások közötti idôt

töltelékjellegûnek, átmenetinek vagy epizódszerûnek mondható anyag tölti ki;

mindennek meglepô következménye a konvencionális formai minták leépülése.

A 86. szimfónia G- dúr Largójában az expozíció két témát vonultat fel a tonikai

hangnemben (1a és 1b); ezek közül a második modulál, és a 20. ütemben a mel-

léktéma szerepét is betölti. A domináns hangnem leszállított VI. fokán következô

álzárlat valamelyest gyengíti a következô ütem forte kitörése keltette meglepetést,

majd a ritmikus akkordok visszavezetnek a tonikára (29–32. ü.). A nyitótéma visz-
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szatérése ennélfogva nem csupán az expozíció ismétlésének, hanem egyszersmind

rondószerû visszatérésnek is hat, álzárlata azonban már a kidolgozást jelzi elôre,

amint a téma azonnali, a- moll ismétlése is. Ezen a ponton egy második álzárlat

a finálé egy hasonló helyét elôlegezi Beethoven Kilencedikjébôl, amikor a cselló és

a basszus az elsô tétel felidézését készíti elô. A 86. szimfóniában a földöntúli Cisz-

dúr akkord egy mélyenszántó, késleltetésekkel teli, tanult stílusú fisz- moll sza-

kaszt vezet be (41–46. ü.), amelynek fuvola- ellenszólama a Teremtés „Káosz”- áig

tekint elôre (6. kotta). A kitörés visszatérése meggyorsítja a nyitótéma e- moll, majd

G- dúr visszatérését, mely utóbbi már a rekapituláció kezdetét jelzi. A kidolgozást

tehát a fôtéma megszólalásai keretezik, éppen úgy, ahogyan a 80. szimfónia elsô

tételében az umcaccás dallam elhangzásai szolgálnak keretül. Csakhogy az 1b és 2

témák G- dúr visszatérése után az 1a bukkan fel a- mollban, újra és egészében fel-

idézve 1b- t és 2- t is. Ez talán egy második rekapituláció volna? A lényeg, hogy az

efféle körben forgás szeszélyes és zavarba ejtô benyomást kelt, hogy a végered-

mény a szonáta, a rondó és talán egyúttal a strofikus forma hibridje, s hogy a

komplikációk egyszerûen a megszokott harmóniai feloldás elkerülésébôl adódnak.

Haydn tudtunkra adja, hogy az Op. 71 No. 3- as kvartett Andante con moto té-

telében párhuzamos oktávok fordulnak elô. Az ütem fölé írt „licenza” felirattal jel-

zi, hogy szándékosan áthágott egy olyan szabályt, amelynek megsértésére hallása
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5. kotta. 86. szimfónia, 2. tétel



6. kotta. 86. szimfónia, 2. tétel, kidolgozás

Téma a-mollban

Tanult stílus

Kitörés



feljogosítja (7. kotta). A helyet különösen érdekessé teszi, hogy hasonló címkével

el nem látott oktávpárhuzamok a tétel csaknem valamennyi visszatérésében elô-

fordulnak, beleértve a minorékat is, amelyek nem követik szorosan a témát.

Mindemellett Haydn azáltal hogy mindjárt az elején bevallja hibáját, és erényt ko-

vácsol belôle – azaz retorikai figurává teszi azt –, eltereli a figyelmet a tétel rendkívül

furcsa struktúrájáról (frázisok, zárlatok, variációk) és textúráiról. Ebben a hatrészes

formában (A B A A1 B1 A2) az erôteljes és kifejezô moll (B) szakaszok inkább a dúr

téma variációi, semmint egymáséi, és belsô zárlataik sem esnek egybe. Közülük a má-

sodik (B1) sokkalta kontrapunktikusabb, mint az elsô, s egyúttal elôkészíti a téma

textúrájának a záró szakaszban bekövetkezô transzformációját: ebben a rendkívül ma-

gas regiszterbe helyezett variációban nem csupán a dallam, hanem a textúra vala-

mennyi eleme tizenhatod- mozgásúvá gyorsul. A téma dallamának és textúrájának fel-

oldása (8. kotta a 470–471. oldalon), végül pedig struktúrájának széttördelése révén ez

az éteri s mégis bizarr szakasz a téma utolsó, kódaszerû visszatérését készíti elô,

amelyben az A dallam a B- bôl vett kontrapunktikus elemekkel áll szemben.

Utolsó példám az Op. 76 No. 6- os vonósnégyes menüettjének „Alternativo”

feliratú triószakasza. A kvartett valamennyi tétele ismétlésen alapul; mindenek-

elôtt díszítés nélküli, viszont a témát új kontrapunktikus, harmóniai és karakter-

környezetbe helyezô ismétléseken, és bizonyos értelemben igazságtalan eljárás

volna csupán az egyik vagy a másik szólamra koncentrálnunk.53 Az Alternativo

LIII. évfolyam, 4. szám, 2015. november M a g y a r  Z e n e468

7. kotta. Esz- dúr vonósnégyes (Op. 71 No. 3), 2. tétel



azonban világosabb képet ad a színészek együttes „játékáról”, mint bármely más

tétel. A falrengetôen banális témát, egy Esz- dúr skálát a játékosok kézrôl kézre

adják, szigorúan elôírt rendben (9. kotta a 472. oldalon): elôször ereszkedô skálát

hallunk a csellón, aztán sorra az egyre magasabb szólamokon, majd emelkedô ská-

lamenetet megint csak a csellón kezdve és így tovább. Ezután a hangszerek sor-

rendje megváltozik: ereszkedô skálák következnek az elsô hegedûn, majd egyre

mélyebben, aztán emelkedô skálamenetek, ugyancsak a hegedûk indításával. Vé-

gül visszatér az eredeti rend: ereszkedô, majd emelkedô skálák, elôbb a csellón

majd szép sorjában a többi hangszeren, egészen az elsô hegedûig.

A tétel eredetisége nem csupán az alapjául szolgáló tervbôl ered, hanem az ön-

magában véve zárt témából is, amely a rákövetkezô ellenpontokat is zárttá teszi, el-

lentétben a kánon vagy a fúga folyamatos retorikájával. Az ellenszólamok a skála

minden egyes megszólalásakor új meg új formát öltenek, a válaszok virtuális szín-

házát teremtve meg. Ezek a válaszok az iskolás kontrapunktgyakorlattól (a legelsô

belépés, 64. ü.) a kidolgozott kíséretig (89. ü.), a teljesen új tánctól (113. ü., 10a

kotta a 473. oldalon) egy fúgált stílusú kontraszubjektumig terjednek (128. ü., az

egyedüli alkalom, amikor a skála megállás nélkül halad tovább valamilyen új anyag-

ra, 10b kotta a 473. oldalon). A vállalkozások mindegyike egyszersmind együttmûkö-

désre épül, hiszen az egymást követô megszólalásoknak is illeniük kell egymáshoz.

Valahányszor a skálamenetek új sorozata kezdôdik, az elsô hangszer elôször egye-

dül játszik, ezáltal látszólag az invenció új pillanatát harangozva be – azt a pillana-

tot, amelyben a zseni uralkodik, és törvényt szab a mûvészetnek. Haydn tehát

egyik utolsó kvartettjében az invenció eszményképeként és egyszersmind színházi

emberként jelenik meg, a csoportos improvizáció apró jeleneteit keltve életre, ame-

lyek során minden egyes résztvevô újjáteremti a hozzá kerülô téma kontextusát.

Amint az 1790- es évek kritikusai Shakespeare- ben a mûvészi tökélyt és a ma-

gasrendû mesterségbeli tudást csodálták, úgy tekintette Haydnt ugyanez a kor

egyszerre zseninek és a mûvészet szolgájának. Az együttmûködô invenciónak az

Op. 76 No. 6- os triójában látott jelenete emlékeztetôül szolgálhat számunkra.

Haydnnak az Esz- dúr skála „színpadra állítási” lehetôségeinek feltérképezésében

megnyilvánuló eredetisége William Duff az eredeti zsenirôl írott tanulmányának

(1767) következô sorait juttatja eszünkbe: „Az ’eredeti’ szóval, amikor a zsenire

alkalmazzuk, az emberi szellemnek arra a veleszületett és alapvetô képességére

utalunk, amellyel minden témában valami újat és szokatlant fedez fel.”54 Mi több,

az 1780- as évektôl fogva Haydnról az a vélekedés alakult ki, hogy a kontrapunkt-

nak olyan kiváló mestere, aki a fogásait tetszés szerint el is tudja leplezni. Miután

korai éveiben gyakorta rendreutasították a szabályok megsértése miatt, a zene-
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53 Mindezt bôvebben tárgyaltam a Haydn and the Classical Variation kötet 178–185. oldalain.

54 „[…] by the word original, when applied to genius, we mean that Native and Radical power which

the mind possesses, of discovering something New and Uncommon in every subject.” William Duff:

An Essay on Original Genius. London: E. and C. Dilly, 1767. Reprint: ed. John L. Mahoney. Gainesville:

Scholars’ Facsimiles & Reprints, 1964, 86. Idézi: Historisches Wörterbuch der Philosophi, Band 6. Hrsg.

Joachim Ritter, Karlfried Gründer. Basel: Schwabe, 1984, 1374.



szerzônek bizonyára nagy örömére szolgált, amikor Esz- dúr zongoratriójának (Hob.

XV:30) egy 1799- ben megjelent recenziójában „Haydn közismert, tanult stílusát”

emlegették, hozzátéve, hogy „Haydn érti a módját, hogyan kell az ilyen mûvészi

tételeknek – amelyeket egyesek igaztalanul hajlamosak üres, iskolás mûvészieske-

désnek vélni – tetszetôs külsôt adni.”55 A kortársak meggyôzôdése szerint Haydn
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55 „Haydn’s bekannte, gelehrte Manier […] Haydn besitzt […] die Geschicklichkeit, solchen künstli-

chen Sätzen, die manche mit Unrecht für leere Kunststückchen der Schule halten möchten, einen Ge-

fälligen Anstrich zu geben.” Allgemeine musikalische Zeitung 1 (1799), 599–602, ide: 600–601.

8. kotta. Esz- dúr vonósnégyes (Op. 71 No. 3), 2. tétel: a 2. mollvariáció (B1)

és az utolsó dúrvariáció (A2)



– akárcsak Shakespeare – birtokában volt a stílusok, technikák és érzelmek teljes

palettájának a köznapitól az emelkedettig, a természetestôl a tanultig, a széptôl a

fenségesig. Nem meglepô, hogy a zeneszerzô maga is igyekezett fenntartani ezt a

pozíciót életrajzíróinak elmondott szavaiban. Az imázs összhangban volt a való-

sággal, s ezt nála jobban senki sem tudta.

Mikusi Balázs fordítása
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9. kotta. Esz- dúr vonósnégyes (Op. 76 No. 6), 3. tétel, Alternativo
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10. kotta. Esz- dúr vonósnégyes (Op. 76 No. 6), 3. tétel: a) táncos ellenszólam,

b) kontraszubjektum



A B S T R A C T

ELAINE SISMAN

HAYDN, SHAKESPEARE, AND THE RULES OF ORIGINALITY

This essay explores the discourse around Haydn’s famous statement that in his

isolation at Eszterháza he “had to become original.” Considering the relationship

of originality to rules and to genius in 18th- century thought leads to the reception

history of the arch- original Shakespeare in Germany and Austria. Haydn’s critics

not infrequently compared him to Shakespeare, especially in stylistic mixtures of

comic and serious elements, and in his role as composer for visiting theatrical

troupes Haydn’s name was linked with productions of Shakespeare, even Hamlet.

Finally, the theatrical rhetoric and heterogeneous topical play associated with

originality are explored in several string quartets and symphonies that help to

recover the “Shakespearean” Haydn.
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