
ütemes dobbanása az ivók döngölt földjén, a farbacsípett szolgá
lók kéjes sikkantásai, a bortól edzett torok ércessége, az izzadt
keresztes lovagok ledobott páncéljának robaja, és az a szilajság,
amely este érkezik, éjszaka tobzódik, majd másnap tovább áll,
mintha helyhez és nem személyhez lenne kötve az evilág sársza
ga. Harsányságával farsangi, üzenetével mégis nagyböjti szöveg,
amelyből Orff műve az utóbbit már nem fogja fel. Talán hihet
jük, hogy élvezettársadalmunk vagabundjai egy más napon ki
hallják a zaj mögül egy kolostor harangjának szelíd hangját és
odaszegődnek amellé, aki a mennyből a porba jött értük.

MÁTHÉ ANDREA Zene-szó-kép-tánc
Esztéta A zene bennem valahogy összekapcsolódik az irodalommal, illetve

más művészeti ágakkal. Talán, mert korai-korábbi találkozásaim
számos zeneművel az irodalmon, a táncon vagy egy-egy festmé
nyen keresztül történtek meg. Ma már ez egyre kevésbé fordul elő,

ezek az összefüggések mégis meghatározóak maradtak a zenével
való kapcsolatomban. Egyébként is nagyon érdekel az a szövevé
nyes hálózat, amelyik évszázadokon át, művészeti ágakon keresztül
összefonja a művészetben előforduló hasonló vagy azonos témákat
(toposzokat) különféle feldolgozásokban és különböző, egymástól
eltérő interpretációkban. Gondolok például a mitológiai témák so
kaságára, egyben Purcell Dido és Aeneasára, ami a kedvenc barokk
operám. A régi hangszerek közül a viola da gamba hangját szere
tem, a festményeken pedig a lantot szoktam hamar észrevenni, ta
lán sokrétű szimbolikája miatt. Kedvelem Bartolomeo Veneto Nő

lanttal című festményét, és a talányos Holbein képet, A követeket,
ahol a perspektíva-játékkal rejtett koponya fölött elhelyezkedő lant
talányossága valahogy mindig elgondolkodtat. Az irodalmi-zenei
párhuzamok közül eszembe jut, hogy az Egyfaun délutánját kedve
lem Mallarmé verseként is, Debussy zenéjeként is. Dumas Kaméliás
hölgyéhez Verdi Traviatája vezetett el. Nietzsche Zarathustrájának 01
vasásakor már kerestem Richard Strauss zenéjét: emlékszem kíván
csiságomra, ami abból eredt, 'vajon milyen lehet egy filozófiai
szövegre írt zenemű?' Tetszenek az olyan játékok is, amilyen például
Robert Browning Egy Galuppi toccáta című verse, ahol egy valóságos
szerzőnek tulajdonított, de fiktív, a költő által kitalált zenemű a vers
témája. Szeretem Bartók Kékszakállúját, a rá írt koreográfiát, és Balázs
Béla történetét is - érdekes ennek a motívumnak ívelése százado
kon át (nem csak) az európai kultúrában.

Hasonlóan a Don Juan toposzhoz, amely bár a drámairoda
lom számos feldolgozásában megszületett, például Moliere-ében

938



PAUL MERRICK

Zenetudós

is, mégis - méltán - a zene, Mozart Don Giovannija tette is
mertté és híressé. Ráadásul ehhez kapcsolódik a filozófiatörténet
egyik legérdekesebb zenei elemzése: Soren Kierkegaardé. Felejt
hetetlen, ahogya Vagy-vagyban leírja azt az élményét, amint az
előcsarnokból hallgatja az opera nyitányát. De persze, nem ezért
szeretem hallgatni magam is. A Don Giovanmban számos olyan
ária, cavatina, dal is van, amit külön-külön is többször meghall
gatok, köztük van Zerlina és Don Giovanni kettőse az első fel
vonásból, a híres La ci darem la mana. Zenéjének elragadó ereje
egyszerre vígjáték és tragédia, hazugság és igazság, valóság és
képzelet, félelem és odaadás, ami Chopin átiratában (op. 2) is
nagyon jól áttűnik. Mindaz egy két perces duettben, amiről el
méleteket írtak Platóntól kezdve Ficinón, Stendhalon át Roland
Barthes-ig.

Egészen más módon és más oldalról, mégis emberi dimenzió
iban egybekapcsolódik a Mozart-kettős számomra Bach egy rö
vid áriájával, a Máté passió "Erbarme dich" kezdetű könyörgésé
vel. Azok közé a darabok közé tartozik, ami maga A Zene, A
Muzsika. A Létről, az emberi mélységről és magasságról. Azt a
pillanatot idézi, amikor az ember ráismer önmagára, elveszti ár
tatlanságát, ami itt azt jelenti: minden önmagáról alkotott illúzi
óját. Az összetörtségnek abból az ürességéből szól a könyörgés,
esedezés, amely meghalad minden belátható emberi dimenziót:
elnyel, hogy utat nyisson a bűnbánat felé, de egyben maga is
mély megbánás. Ráadásul nem a bűnös énekli, hanem érte szó
laltatja meg a gyönyörű alt szóló. Benne van ebben a helyzetben
és ebben az áriában az, amit ember a tudáson túl megérezhet
magáról és legfontosabb viszonyairól: önmaga, a másik ember és
Isten el nem szakítható kapcsolatáról.

Úgy gondolom, azok a zenék vonzanak leginkább, amelyek
ezt a kölcsönös egybekapcsolódást, egymásba fonódást fel tud
ják idézni bennem.

Zene
1972-ben az angliai Readingben éltem. Kórusra és orgonára meg
komponáltam a mise állandó részeit az Angol Vértanúk templo
mának. A pap, O'Donnell atya azt kérte, legyen egyszerű, hogy
majd az egész közösség tudja énekelni. És persze legyen szent
zene. A zeneszerzők közül példának rögtön a legmeglepöbb jelöl
tet választottam - Liszt Ferencet, akinek egyházi zenéjét oxfordi
diákéveimtől kezdve gyűjtöttem. Abban az időben Qualiton leme
zeken jelentek meg Liszt miséi, oratóriumai, zsoltárai és motettái.
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