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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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Al első mű, amelyet tőle hallottam, a Gran Mass volt. Ez megvál
toztatta az életem.

Csak 1978-ban, amikor először látogattam el Magyarországra
'egy kéthónapos ösztöndíjjal, fedeztem föl, hogy "Gran" valójá
ban Esztergom, a latin Strigonium névből. Buszra szálltam, hogy
meglátogassam a várost. Körülsétáltam a katedrálist, amely zár
va volt, mintha használaton kívül volna. Most, 2006-ban újra ott
voltam augusztus 31-én, hogy meghallgassam Tardy László ve
zényletével Liszt Esztergomi miséjét, amelyet a bazilika 1856-os
fölszentelési ünnepén tartott első bemutatásának 150. évforduló
ján adtak elő. A bazilika zsúfolásig megtelt, az egész környéket
szépen restaurálták: egy emlékmű Szent István tiszteletére, turis
tabuszok, különféle szolgáltatások, egy emléktábla II. János Pápa
1991-es látogatásának emlékére. Nagyobb változást aligha lehet
elképzelni - 1978-ban, bárkivel találkoztam, senki sem tett cél
zást rá, hogy akár a leghalványabb esélye lenne annak, hogy be
látható időn belül változás következik be Magyarországon.

Angol példaképem 1972-ben Elgar volt, akinek leghíresebb
műve, legalábbis Angliában, a Gerontius álma című oratórium,
amelyet 1900-ban komponált. A szöveget Newman bíboros írta.
Részt vettem a mű első magyarországi bemutatóján a Bakáts téri
templomban 1999-ben. Végül egyik legrégibb angol barátomat,
aki zongoratanár Londonban, idén szeptember IS-én elvittem az
Operaházba, hogy megnézzük a három Bartók művet. 1973-ban
ő nyerte Londonban a Mozart zongoraversenyt, és az első helye
zés díjával együtt kapta meg azt a lehetőséget, hogy a D-moll
zongoraversenyt eljátszhatta a Queen Elisabeth Hallban.

Mi a kapcsolat ezek között az események, művek, zeneszer
zők között? Két választ adhatok rá: az egyik Richter János kar
mester, a másik a vallás és a zene témája. Richter édesapja a
győri székesegyház kántora volt, János ebben a városban született.
Richter vezényelte Liszt Krisztus oratóriumának premierjét Budapes
ten 1873-ban, ő vezényelte Elgar Gerontius álmának bemutatóját Bir
minghamben 1900-ban, és ő hívta meg Bartókot Manchesterbe
1904-ben, ahol a Kossuth szimfóniát vezényelte. Richter sok oratóriu
mot vezényelt Angliában - köztük természetesen Handel Messi
ását. Szerintem a Messiás, a Krisztus és a Gerontius álma a zenetörté
net három legnagyobb oratóriuma. Handel azonban operakat írt,
Liszt zongoraművész volt, Elgar pedig hegedűtanár, aki az első

nagy angol szimfóniát írta. E három oratórium egyike sem egyhá
zi zene - Handel sohasem vezényelte a Messiást templomban,
hanem mindig egyéb épületekben.

Tévedés volna azt gondolni, hogy némelyik zene valamikép
pen "vallásos", a többi pedig nem. Minden klasszikus európai
zene közös eredetből származik, a középkori latin liturgiából.
1000 tájárt feltalálták a kottaírást, hogy megőrizzék a gregorián
zenét - senki sem tudja, miért. Ennek az új írásformának felta-

940



lálása nagy művészi forradalmat hozott Európa történelmében
- bár a korabeli kulturális dokumentumok nem is utalnak rá.
Szinte titokban ment ez végbe. Pedig ennek eredményeként szü
letett meg a nyugati zene egész lejegyzett anyaga - a középkori
organumtól Bartók műveiig -, ami maradandónak bizonyult.
Azt hiszem, ez a jellegzetessége az, amelyik az európai zenemű
vészetet egyedülállóvá teszi: a zeneszerzőt azonnal a mulandó
ság állapotába helyezi - minden zeneszerző, amikor papíron
zenét szerez, megjelöli saját halálának bekövetkeztét.

Ez a kijelentés talán drámai túlzásnak hangzik, de a zenetör
ténetet olvasva világossá válik, hogya zene igazi alanya annak
halhatatlansága, szemben a zeneszerző elmúlásával. A hang lát
hatatlan, de valóságos. A kottaírás ezt a valóságot ragadja meg
- látni tudjuk. A zenészek nemigen vannak tudatában a térnek
- Bach és Brahms a közönség szemét sohasem gyönyörködtette
volna, csak a fülét. Ha a zene befejeződik, hol van? A 7. század
ban Sevillai Izidor ezt írta: "Ezeknek az énekeknek a hangja, mi
vel az érzékekre hat, átfolyik a múltba, és az emlékezetünkbe
vésődik bele. (. .. ) Ha az ember nem emlékezik a hangokra. azok
elvesznek, mivel nem lehet leírni azokat."

A klasszikus zene írott formájában nem pusztul el, a zene
szerző azonban igen, és sok nagy mű szól erről a kapcsolatról.
Liszt Esztergomi miséjét a 19. század legnagyobb miséjeként kell
számon tartanunk Beethoven óta. Elgar Gerontiusa a léleknek a
halál utáni útjáról szól. Mozart Don Giovannijának pontosan
ugyanez a témája - mivel Don megöl egy apát, maga pedig el
pusztul, ha nem tart bűnbánatot.

És Bartók? A Mandarinnak kétségtelenül ugyanez a témája.
Véleményem szerint a mandarin nem belép, hanem visszatér 
küldetése van. Nem lehet megölni - amíg a lány nem szereti.
Csak akkor kezdenek vérezni a sebei, amikor a lány szerelemre
gyullad iránta. A halála megváltó - a leány számára. Lehet ő

prostituált, amikor a függöny újra felgördül? Bartók balettjében
nincs pornográfia - bár a témája első látásra a szex és a pénz.
Bartók éppen azt állítja, hogy ez nem szerelem - erre tanít ben
nünket a mandarin. Zenei szimbólum ő - ezért "nem halhat
meg".

Newman bíborossal fejezem be, aki igen jól hegedült, és sze
rette Beethovent. A zenéről írva megkérdezte, hogy "a zenei
hangok és azok kombinációja", bár "átmeneti", "nem olyasféle
átmenet-e, mint a lélek és az érzékek világa közi függöny felnyi
tása és leengedése?"
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