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A Harmóniától a Végjátékig
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szereplőinek közkinccsé vált művei.
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Lehár, Kálmán meg a többiek, e több száz évet felölelő történet

Y

E

vagy épp az Éljen a magyar! gyorspolkája; és persze Liszt, Bartók, Kodály,
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Csajkovszkij csárdása A hattyúk tavából, Johann Strausstól A cigánybáró
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Mondjuk Brahms egyik magyar tánca, Berlioz Rákóczi-indulója,
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és ne szólna a médiában valami hozzánk kötődő melódia.
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hogy ne játszana valahol magyar együttes vagy szólista a glóbuszon,
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zenei nagyhatalom. Tán nincs is olyan napszak, óra, pillanat,
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Európa közepén, de kétségtelen, Ausztriához és Csehországhoz hasonlóan,
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A földgömbre, a világtérképre nézve Magyarország egy nagyobb pötty
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Harmóniától
a Végjátékig
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Vikár Béla Felsőszentmártonban, 1890-es évek

Amikor 1896-ban, a magyar honfoglalás millenniumi ünnepségeinek
évében, „az utolsó órában” Vikár
Béla, nyomában pedig Bartók Béla
és Kodály Zoltán fonográffal gyűjteni
kezdték a magyar népdalokat, nem
sejthették, hogy Európában úttörő
vállalkozásuknak köszönhetően
a 20. század második felére a kontinens talán legnagyobb és legjelentősebb etnográﬁai anyaga gyűlik össze
Magyarországon. Az évezredes
múltra visszatekintő, Belső-Ázsiából
eredő népi zenei kultúra a honfoglalók útja során türk, bizánci, majd
szláv elemekkel gazdagodva őrizte

meg a kereszténység előtti „ősállapot”
motívumait. Kutatói a rokonságok,
egyezések vizsgálata alapján az ősi
siratókban és a pentaton dallamokban
találták meg a beláthatatlanul messzi
időkbe visszanyúló gyökereket.
Szent István király az államalapítással országát a nyugati kereszténységhez kötötte. Így az egyházi zenében, a gregoriánban is elsősorban
a nyugati hatás érvényesült.
Első megmaradt, neumákkal,
a dallam irányát mutató jelekkel
rögzített emlékeink a 11. századból
valók. A 12. század végén keletkezett
Pray-kódex a középkori vonalrend-

szeres reformkottaírás hazai
alkalmazásának egyik legkorábbi
dokumentuma.
A magyar liturgia és liturgikus
éneklés kétségtelenül a vallási és
zenei kultúránk gyöngyszemei közé
tartozik. A 13. századra kikristályosodott és a 17. századig élő, önálló,
egyedi jegyeket hordozó liturgikus
gyakorlat átalakítva magába foglalja
a frank, az itáliai, a francia és a normann hagyományokat. A magyar
gregorián ezáltal az európai dallami
örökség egyedülálló, máig kutatott,
meglepetéseket tartogató
kincsesbányája.

A Pray-kódex

Tinódi Lantos Sebestyén: Cronica
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A világi zene legfőbb művelői
ez idő tájt a sokat tapasztalt lovagi
költők és dalnokok voltak. Hunyadi
Mátyás, udvarában az itáliai reneszánsz szellemiségét meghonosítva,
kora legkiválóbb tudósait, művészeit
hívta meg és foglalkoztatta Budán,
a 15. század második felében. A nyugat-európai kultúra átvétele, továbbfejlesztése, gazdagítása a török hódításokig tartott. Ugyanakkor az erdélyi
szász Bakfark Bálint (1507–1576)
egész Európában ismert zeneszerzővé
és utazó lantművésszé válhatott.
Kortársa, a krónikás Tinódi Lantos
Sebestyén költő-énekszerző pedig
a hadszíntereken, a várostromok alkalmával szerzett inspirációt hőskölteményeihez és históriás énekeihez.
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A terjeszkedő Oszmán Birodalom
hadai 1526-ban, Mohácsnál vereséget
mértek a magyar király seregére.
A három részre szakadt ország a keresztény Európa és a török császár
birodalma közötti ütközőzóna lett.
Ahogyan minden más művészi terület, úgy a zene is áldozatául esett
az eltérő kultúrák, vallások összecsapásának. Jóllehet a Nyugattal a kapcsolatok meglazultak, a korszak
egyik legjelentősebb zeneszerzője,
az itáliai kora barokk kitűnő mestere,
az opera műfaját megalapozó
Claudio Monteverdi – ha rendhagyó
módon is – eljutott Magyarországra.
A török elleni hadjáratban szerepet
vállaló mantovai herceg, Vincenzo
Gonzaga ifjú udvari muzsikusaként
Esztergom ostromakor és Visegrádnál, a sátortáborokban igyekezett
zenével felüdíteni a küzdelmekben
megfáradtakat, s közben hálaadó
mise komponálásába is kezdett.
A százötven éves török hódoltságot követően, illetve a Rákócziszabadságharcot 1711-ben lezáró
szatmári béke után viszonylag gyorsan felpezsdült a zenei élet, különösen
az egyházi központokban és a főnemesi
kastélyokban. A művészetpártoló főúri
családok közül tán az Esterházyak
tették a legtöbbet a zenéért. Nemcsak
mecénásként, igényes munkaadóként
tűntek ki, közülük többen – igaz, leginkább műkedvelő muzsikusként –
gyakorolták is azt. A kismartoni
Esterházy Pál nádor neve alatt
megjelenő Harmonia caelestis, azaz
4

A fertődi Esterházy-kastély

Harmonia caelestis

Mennyei harmónia című, 1711-ben
kiadott gyűjtemény félszáz kantátája
a fejlődésnek induló hazai barokk
zene élvonalát képviseli.

A „fényes”, „pompakedvelő”
Esterházy Miklós József herceg a magyar Versailles-ként emlegetett eszterházai (fertődi) kastély építtetőjeként
szerzett maradandó hírnevet. Egykor
a kastélyparkban állt az 1768-ban
elkészült, majd leégését követően
1781-ben ünnepélyesen újra megnyitott, négyszáz férőhelyes udvari operaháza, amely Közép-Európa egyik
jelentős zenei központjává vált. Bécs
és Pozsony legfelső köreiből is érkeztek ide vendégek. Eszterháza rangját,
fénykorát persze elsősorban a Kismartonból áttelepült Joseph Haydn
jelenléte garantálta, aki zeneszerző,
karnagy és programszervező szerepkörben 1766 és 1790 között nagyrészt ott élt és dolgozott. Pompakedvelő Miklós igencsak megdolgoztatta
az egyéb munkái mellett is folyamatosan komponáló, zseniális muzsikusát.
Haydn az eszterházai színház vezetőjeként mintegy száz operát tanított be

Joseph Haydn: Baryton-triók
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Patachich Ádám püspök Nagyváradon székesegyházi zenekart szervezett. Vezetésére Joseph Haydn öccsét,
Michaelt kérte fel, aki számos misét,
szimfóniát és versenyművet írt váradi
szolgálati ideje alatt. Utódja a hasonlóan tehetséges osztrák mester,
Carl Ditters von Dittersdorf lett.
A nagy egyházi központokat
nézve, Istvánffy Benedek működése
Győrben a késő barokk és a kora
klasszicista zeneművészet európai
színvonalát biztosította. Pécsen az
osztrák származású Lickl György
(Johann Georg Lickl) karnagy-orgonista a különböző műfajokban otthonosan mozgó, termékeny zeneszerzőként máig hatóan alapozta meg a mediterrán hangulatú város zenei életét.
A korszak kiemelkedő komponistái, előadói közül a 18. század
második felében még kevesen vállalkoztak arra, hogy eljussanak

É

Joseph Haydn

a Habsburg-ház által újra egyesített
Magyar Királyság – Bécstől már távolinak tűnő – nagyobb városaiba.
Még a sokat utazó Mozart család is
visszariadt a poros, kátyús utaktól.
1762 decemberében Wolfgang
Amadeus édesapjával és nővérével
csak Pozsonyig jutott el. Feltételezhető, hogy az alig kéthetes ottani
vendégeskedésük alatt a csodagyerek
a Pálffy-palotában adott házi koncertet a helyi előkelőségeknek.
A 18–19. század fordulóján
a hazai operajátszás fő helyszínei
a vidéki kastélyszínházakból a nagyvárosokba, Pest-Budára és Kolozsvárra
tevődtek át. A német dominanciájú
Pest és Buda zenei, kulturális felzárkózása lassan ment. A Várszínházban
1790-ben rendezték az első magyar
nyelvű színházi előadást. 1793-ban,
„a Híd mellett lévő Nyári Játék-színben” került sor az első magyar dalmű,
Chudy József „szomorú vígoperája”,
a Pikkó herceg és Jutka Perzsi bemutatójára. Ennek mára csak a szövegkönyve maradt meg. A magyar történelmi opera úttörője, Ruzitska József
Béla futása című művének 1822-es
premierjével Kolozsvár büszkélkedhetett.
A budai Várszínház évtizedeken
át – a Pesti Városi Német Színház
1812-es, illetve a Pesti Magyar Színház
1837-es megnyitásáig – a kétnyelvű
város legfontosabb zenei központja is
volt. Itt szólaltak meg először Magyarországon Mozart daljátékai. Többek
között Dittersdorf, Cherubini, Grétry,

T

és vezényelt más szerzőktől. Hetente
két-három operaelőadást és két hangversenyt tartottak a kastélyban. Ami
azonban zenetörténeti szempontból
igazán lényeges: a saját életmű.
Joseph Haydn az Esterházy-család
szolgálatában számtalan kamaradarabot, vonósnégyest és több mint
ötven szimfóniát komponált,
amelyek ifjabb kortársaira, Mozartra
és Beethovenre is hatottak. Tucatnyi
fennmaradt, föllelt – manapság
világszerte egyre többször elhangzó –
olasz nyelvű operájának ősbemutatója Eszterházán volt.

5

Pest-Buda, 1800

Méhul, Boieldieu, később Rossini,
Meyerbeer népszerű művei és
az imént említett Ruzitska operái –
a Béla futása és a Kemény Simon –
szerepeltek a budai kínálatban.
A Várszínház történetéből két
esemény még mindenképpen említést
érdemel. József nádor ﬁatal felesége,
Alexandra Pavlovna meghívására Budára érkezett Haydn, aki – a színházban lezajlott próbákat követően –
1800. március 8-án a palota tróntermében vezényelte A teremtés című
oratóriumát. Ugyanezen év május 7-én
pedig „egy Beethoven nevű híres muzsikus vonta magára mindenki ﬁgyelmetességét a Forte-Pianón való mesterséges jádzása által”.
6

Joseph Haydn: A teremtés című
oratóriumának partitúrája

Közel sem oly erősen, mint
Haydn, de némi érzelmi és szakmai
szállal Beethoven is kötődött
Magyarországhoz; leginkább
a martonvásári székhelyű Brunszvik
családhoz, s különösen Brunszvik
Jozeﬁnhez. Kevésbé számontartott
zenetörténeti tény, hogy a hatalmas,
háromezerötszáz néző befogadására
alkalmas Pesti Városi Német
Színházat 1812. február 9-én
August von Kotzebue két színművével adták át a közönségnek,
az István király, Magyarhon első
jótevője és az Athén romjai kísérőzenéjét pedig Ludwig van Beethoven
komponálta. Beethoven-világpremierek Pesten!

Ludwig van Beethoven: István király, 1812

Beethoven-szonáta Brunszvik Teréznek
szóló ajánlással
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Erkel Ferenc (Canzi Ágoston műve)

Anne de la Grange mint Szilágyi Erzsébet
Erkel Hunyadi László című operájában
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s nem utolsósorban szenvedélyes
sakkjátékos. Jelentősége bizonyos
tekintetben „a legnagyobb magyaréhoz”, Széchenyi Istvánéhoz mérhető.
Zenei nagyhatalommá válásunk
megalapozása terén lényegében
mindent neki köszönhetünk.

T

A 18. század második felében
a cigány- és a népzene frigyéből
bontakozott ki a toborzó jellegű
instrumentális tánczene, a verbunkos, amely a csárdás mellett világszerte a magyar(os) stílus összetéveszthetetlen, karakteres ismertetőjegyévé vált. A reformkor kezdetén,
a romantika századában népzeneként értelmezett verbunkost
a virtuóz zeneszerző-hegedűs
triász, Bihari János, Lavotta János
és Csermák Antal vitte be az európai
műzenébe, termékenyítően hatva
a kor számos komponistájára.
És megjelent Erkel Ferenc
(1810–1893): zeneszerző, zongoraművész, karmester, zeneigazgató,

L

•

A Pesti Magyar Színház, 1838

A

Lavotta János: Szigetvár ostroma
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Erkelnek nem is maradt ideje önfényezésre, tanulmányutakra, hírnevet
szerző külföldi koncertturnékra,
később hasznot hajtó udvariassági
látogatásokra… Az, hogy késői nemzetközi megismertetése és elismertetése még mindig folyamatban van,
részben abból is fakad, hogy az útkereső és úttörő közép- és kelet-európai
zeneköltők többségével ellentétben
végig otthon alkotott. Nem hagyta el
Magyarország területét: Gyulán
(Németgyulán) született, Nagyváradon
és Pozsonyban tanult, Kolozsváron
tanított, Pesten a Német Színház,
majd az 1837-ben megnyílt Magyar
Színház karmestere lett. Hivatása,
küldetése ezután Pest-Budához
kötötte, a kettős város formálódó,
pezsdülő kulturális életének szolgálata lefoglalta az idejét. Tevékenysége
szinte mindenre kiterjedt: a magyar
zenét és a zenei életet igyekezett
nyugat-európai színvonalra emelni,
számtalan művet mutatott be, intézményeket alapított, igazgatott. Közben
lelkesen, néha küszködve komponált,
s még tehetséges ﬁait is a zene szolgálatába állította.
Erkel az útkereső, de kellőképpen invenciózus Bátori Mária (1840)
sikere, a forrongó, szabadságvággyal
átitatott reformkori Magyarországon
páratlan lelkesedést kiváltó Hunyadi
László (1844) és a pályázatnyertes,
az ország mind a mai napig hivatalos
Himnusza után írta meg az idegen,
elnyomó erők ellen protestáló, emblematikus nemzeti operát: a Bánk bánt.
8

Erkel Ferenc: Himnusz, 1844

Először és elsősorban őt is az olasz
és a francia szerzők művei inspirálták. A meyerbeeri nagyoperák forma-

világát idéző Dózsa Györgyöt (1867)
a drámai feszültség tekintetében
erősebb Brankovics György (1874)
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A megnyitó évében a ferences rendi
öltözetben pódiumra lépő szerző közreműködésével itt hangzott el először
Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája
című oratóriuma. Johannes Brahms
1881-ben maga játszott szólistaként
2. (B-dúr) zongoraversenye premierjén.
A budapesti Operaházat igazgató
zseniális karmester, Gustav Mahler
1889-ben itt mutatkozott be zeneszerzőként öttételes I. („Titán”)
szimfóniájával.
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A Pesti Vigadó

É

előadásai, új felvételei, valamint
a Magyar Állami Operaház távoli
országokat is megcélzó turnéi segítik,
hogy értékeinek meggyőző felmutatásával mind szélesebb körben ismerjék
meg a történelmi dalművet.
Erkel Ferenc „teremtményei”
közül mindenképpen említést érdemel
a Filharmóniai Társaság. Az ország
legnagyobb múltra visszatekintő –
kezdetben a Nemzeti Színház, majd
az Operaház muzsikusaiból verbuvált –, máig folyamatosan működő
szimfonikus zenekara 1853. november
20-án, a Nemzeti Múzeum dísztermében tartotta első hangversenyét,
természetesen Erkel vezényletével,
Mozart-, Beethoven-, Mendelssohnés Meyerbeer-művekkel. Az együttes
új otthonát, a pesti Vigadót 1865-ben
Beethoven IX. szimfóniájának
előadásával avatták fel.
A Vigadó számos zenetörténeti
jelentőségű eseménynek adott otthont.
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Erkel Ferenc: Bánk bán, az Operaház előadása New Yorkban, 2018

T

követte. A Mátyás király legendáiból
merítő Sarolta (1862) és az 1848–49-es
forradalmi-szabadságharcos időket
görbe tükörben láttató Névtelen hősök
(1880) Erkel mérsékelt humorérzékéről tanúskodnak. Noha mindvégig
igyekezett ellenállni, végül ő sem
tudta kivonni magát Wagner hatása
alól. Ezt igazolja utolsó operája,
a kissé patetikus, hömpölygő István
király. Eredetileg az 1884. szeptember
27-én átadott budapesti Magyar Királyi Operaház nyitódarabjának szánták, de ősbemutatójára végül csak
a következő év márciusában került
sor. A Ferenc József osztrák császár és
magyar király jelenlétében lezajlott
avató díszelőadás főszereplője azonban így is az idős mester volt: Erkel
saját műveit, a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát,
majd Wagner Lohengrinjének első
felvonását vezényelte.
Manapság is sokan és sokat vitatkoznak Erkel zeneszerzői kvalitásairól,
többször átdolgozott, dramaturgiailag igazított operáinak jelentőségéről,
nemzetközi státuszáról. Annyi azonban bizonyos, hogy a Hunyadi László
és kiváltképp a Bánk bán elképesztő
dallambőségével, zenei szépségeivel,
kikristályosodott „magyarosságával”,
mediterrán mintákat követő, mégis
egyéni hangszerelésével helyet követel
magának a korabeli európai romantikus operatermés remekei között.
Világhírű magyar énekesekkel elkészített, igényes kivitelű ﬁlmváltozatán
túl a Bánk bán különböző variációinak

9

A pesti Vigadó belső terének részlete

A budapesti Zeneakadémia épülete

Liszt Ferenc

Wagner és Liszt közös, Vigadóbeli
koncertjének plakátja, 1875
10

1875. március 10-én a Vigadóban került sor Wagner és Liszt csúcstalálkozójára, a két zseni közös koncertjére. Liszt A strasbourgi katedrális

harangjai című kantátáját komponálta
erre az alkalomra, és Beethoven
Esz-dúr zongoraversenyét adta elő
Richter János vezényletével. Wagner
tetralógiája, A Nibelung gyűrűje részleteit dirigálta a hangversenyen,
amelynek bevételét a leendő bayreuthi
Wagner-színház, a Festspielhaus
építési költségeire fordították.
Ez év, vagyis 1875 másik kardinális eseménye a Zeneakadémia megalapítása volt, amelynek elnökévé
Liszt Ferencet, igazgatójává pedig
Erkel Ferencet választották.
A hazai zenei élethez mind szorosabban és elkötelezettebben kötődő
Liszt Ferenc (1811–1886) Erkel barátja, támogatója, szövetségese volt.
Személyiségét, életfelfogását tekintve
azonban sok mindenben éppen az
ellentéte: ﬁatalon laza, legalábbis
annak tűnő, rendkívüli népszerűségnek örvendő világpolgár.
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Első áttörését egyébként a klasszikus
indiai költő, Kálidásza drámájához írt
Sakuntala-nyitánya hozta meg. Goldmark az irodalomból és a legendák
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Goldmark Károly

M

A

G

Y

A

R

O

R

S

Z

Á

G

R

Ó

L

•

A

H

A

R

M

azonban azt igazolja, hogy Liszt
az opera terén is egyéni hangvételű,
formabontó újító – lehetett volna.
A keszthelyi zsidó kántor ﬁa,
a Bécsben letelepedett és szerény,
szelíd türelemmel karriert építő
Goldmark Károly (1830–1915)
viszont éppen egy színpadi művével
vált igazán híressé. Sába királynője
című bibliai témájú nagyoperájának
a Császári-királyi Udvari Operaházban történő bemutatásáig rögös,
nélkülözésekkel teli út vezetett, de
a gyors világsiker és a vele járó presztízs bőven kárpótolta szerzőt.

É

ciklusok, rapszódiák, oratóriumok,
misék, kórusok, concertók, dalok,
átiratok sorakoznak. Az ő szerzői
leleménye a szimfonikus költemény
programzenei műfaj, amelyet mások
mellett nagy tisztelője, Csajkovszkij
vitt tovább, és Richard Strauss mentett át a 20. század elejének késő
romantikájába. Liszt a legnagyobb
magyar templom, az esztergomi
bazilika felszentelésére írta 1855-ben
az Esztergomi misét. Ferenc József
és Erzsébet magyar királyi párrá
koronázására komponált Koronázási
miséje a budavári Nagyboldogaszszony- (Mátyás-) templomban,
1867-ben szólalt meg először.
Liszt hihetetlenül gazdag, talányos életműve máig kiaknázatlan.
Spektruma a vérbő romantikától
a korunkba mutató „hangtakarékos”,
sokszor elvonatkoztatott, a mögöttes
lényegit mutató, minimalista
zenékig terjed.
Ismert tény, hogy Liszt Ferenc
Cosima lánya Richard Wagner felesége,
majd Wagner halála után a nagymester kultuszát őrző Bayreuth teljhatalmú irányítója lett. Az operával már
gyerekkorában eredménnyel kísérletező és az 1840-es évek elején újra
próbálkozó Liszt e műfajt később
teljesen átengedte a zenedrámákban
kiteljesedő, zseniális német vejének.
A David Trippett cambridge-i zenetörténész által felkutatott, rekonstruált
és 2018-ban Weimarban bemutatott
operatöredék, az olasz nyelvű Byronadaptáció, a Sardanapalo első felvonása

T

Sorsa és művészete a romantika korának kvintesszenciája. Az Esterházyuradalomhoz tartozó Doborjánban
született, Sopronban, Pozsonyban
csodagyerekként induló, Bécsben
tanuló, majd Párizsba költöző zongoravirtuóz, zeneszerző Európát beutazva valóságos hisztériát váltott ki
isteni – ördögi játékával. Menny és
pokol. A női szíveket meghódító
pianista, humanista, mélyen hívő,
de sokat vívódó Liszt gondolkodását
és művészi kifejezésmódját mindvégig meghatározták a test és a lélek
kettősségének, a jó és a rossz küzdelmének kérdései. Érthető, hogy visszatérő témái közé tartozott Dante és az
Isteni színjáték, a Faust-problematika,
a fausti lét ábrázolása.
A korabeli Európa jóformán
minden fontos alkotójával kapcsolatba került. Széles körű irodalmi,
képzőművészei érdeklődése műveiben
is visszaköszönt. Az 1838-as pesti árvízkatasztrófa érzékenyen érintette;
a károk mihamarabbi felszámolása
érdekében számos jótékonysági estet
adott. E tragédiát követően egyre sűrűbben köszönthették itthon barátai,
rajongói, kultúrateremtő társai a bőkezűen adakozó hazaﬁt. Liszt eközben – nem mellékesen – a 19. század
egyik legtermékenyebb zeneszerzőjévé vált. Ideje nagy részét Németország, Itália és Magyarország, főleg
Weimar, Róma és Pest-Buda között
osztotta meg. Hatalmas, több száz
tételt számláló alkotásjegyzékében
zenekari művek, zongoradarabok,
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világából válogatva keresett témákat:
a Merlin az Arthur-mondakörből,
A hadifogoly a görög mitológiából
merít, A házi tücsök Dickens-, a Götz
von Berlichingen Goethe-, a Téli rege
Shakespeare-adaptáció. A szülőföldjéhez töretlenül vonzódó Goldmark
magyar, illetve magyaros témákat is
feldolgozott. Legismertebb és legtöbbet játszott szimfonikus műve,
a Falusi lakodalom és a Hegedűverseny
is tanúskodik e kulturális-érzelmi
kapcsolatról.

Liszt Ferenc és a 17 éves Hubay Jenő
(Hubay Andor rajza)

Hubay Jenő (1858–1937) elsősorban hegedűművészként, a nevével
fémjelzett mesteriskola tanáraként
tett szert világhírnévre. Huber Károly
hegedűvirtuóz, a Nemzeti Színház
koncert- és karmesterének ﬁaként
mondhatni beleszületett a zenébe.
Pesti otthonukban – ahogyan aztán
Hubay Jenő budai rezidenciáján
12

tartott zenedélutánokon, -estéken is –
egymásnak adták a kilincset a kor
kulturális életének meghatározó
hazai és külföldi kiválóságai, köztük
Liszt Ferenc, Richard Wagner,
Goldmark Károly, Camille Saint-Saëns
és Léo Delibes is.
A tehetségét már kilencévesen
közönség előtt bizonyító Hubay Jenőt
Berlinben a magyar származású művész, Joachim József is tanította, akit
minden idők legjobb hegedűseként
emlegetnek. Hubay Liszt tanácsára
Párizsba ment, ahol a pezsgő kulturális élet különböző terein mozogva
széles körű szakmai és baráti kapcsolatokra tett szert. A ﬁnom ízlésű, franciás műveltségű Hubay amellett,
hogy Brüsszelben tanított, koncertező
muzsikusként meghódította Európát.
A Stradivari-tulajdonos művésztanár
a Zeneakadémia hegedűtanszékét,
később az egész intézményt vezette.
Kimagasló tehetségű növendéke volt
Geyer Steﬁ, Vecsey Ferenc, Szigeti
József és Végh Sándor. Hubay termékeny zeneszerzőként is letette a névjegyét. Számtalan hegedűdarab és dal
mellett szimfóniákat és versenyműveket komponált. Kilenc színpadi műve
közül A cremonai hegedűs című édesbús operájára és a Tolsztoj regényéből
írt – Massenet, Puccini és a verizmus
hatását tükröző – Karenina Annájára
külföldön is felﬁgyeltek.
A zenei géniuszok kineveléséhez
inspiráló, művészkeltető aurájú
Pozsonyban született a zongoristaként
már gyerekkorában bemutatkozó

Dohnányi Ernő (1877–1960).
Budapesten, a Magyar Királyi Zeneakadémián érett világszerte ismert
hangszeres művésszé, karmesterré
és zeneszerzővé. Kamara- és zongoraművekkel hívta fel magára a ﬁgyelmet.
C-moll zongoraötösével tanára,
Koessler János, s rajta keresztül
Brahms elismerését is kivívta.

Dohnányi Ernő

Előadóművészként és karmesterként
beutazta Európát. Rövid ideig Bécsben,
majd Berlinben tanított, 1915-ben
hazatérve pedig a fővárosi zenei élet
mindenese lett. 1919 és 1944 között
a Budapesti Filharmóniai Társaság
elnök karnagya volt. Személye garantálta az együttes párját ritkítóan
magas színvonalát, ami nem mellékes, hiszen negyed évszázadon át
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merített, de míg harcostársa a romantikából sarjadt nemzeti stílus jegyében használta fel, hangszerelte és
foglalta keretbe az eredeti népi dallamokat, addig Bartók merész újítóként
elemeire bontotta, majd szintetizálva,
egyetemessé téve vitte be azokat
a kortárs európai zeneirodalomba.
Bármihez nyúlt, bármilyen kifejezési formát választott, abból rendre
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Bartók első jelentősebb kompozíciója, a Kossuth-szimfónia (1903) még
Richard Strauss szimfonikus költeményeinek hatását tükrözi.
Etnográﬁai érdeklődése, gyűjtéseinek
gyümölcse azonban nagyban befolyásolta zeneszerzői irányvonalának,
stílusának alakulását. Kodályhoz
hasonlóan a zenei anyanyelvből

É

Első felesége elmegyógyintézetbe
került; leánya, Emma ﬁatalon hunyt
el. Az ő emlékének szentelte máig legtöbbször játszott, rekviemnek beillő
utolsó, 4. szimfóniáját. Az utóbbi évtizedekben is számos sztárkarmester
tűzte műsorára, vette lemezre Schmidt
zenekari műveit. A Jelenések könyvét
feldolgozó A hétpecsétes könyv című
oratóriuma különösen német nyelvterületen népszerű. Időnként hallható
a Victor Hugo regényéből írt, késő
romantikus operája, a Notre Dame,
amelynek „a legszebb cigányzenének” titulált, magyaros intermezzója
a legismertebb Schmidt-melódia.
Teljes az egyetértés azon a téren,
hogy a 20. század egyik legnagyobb
hatású zeneszerzője Bartók Béla
(1881–1945). A Nagyszentmiklósról
származó, zenei affinitását korán
megmutató ifjú tehetséget Pozsonyban Erkel László gondjaira bízták.
A budapesti Zeneművészeti Főiskolán
Thomán Istvánnál zongorát, Koessler
Jánosnál pedig zeneszerzést tanult.
Európa nagy koncerttermeiben zongoraművészként ünnepelték, miközben formálódott zeneszerzői énje, és
a saját hangját kereste. Bartók tudományos igényességgel gyűjtötte és
jegyezte le a magyar népi dallamokat.
Erdély és a környező népek párhuzamos zenei hagyatékának vizsgálatán
túl népzenénk gyökereit, közel-keleti,
ázsiai kapcsolatait is kutatta. Ennek
kapcsán ismerte meg Kodály Zoltánt,
és a terepmunkát végző két folklorista
életre szóló barátságot kötött.

T

lényegében Dohnányi és az általa
választott igényes – a fontos kortárs
alkotások bemutatásával is számoló –
műsorpolitika határozta meg a hazai
koncertéletet. A 30-as évek elején
a Magyar Rádió Zenei Osztályát
vezette, aztán a Zeneakadémia főigazgatójává nevezték ki. A második
világháború drámai zűrzavarában
Dohnányi családjával elhagyta
Magyarországot. Döntése következményeként 1945 tavaszán távollétében igaztalan vádakkal illeték, és
felkerült a háborús bűnösök listájára.
Új otthont kereső bolyongások után
élete utolsó évtizedét az Amerikai
Egyesült Államokban töltötte. A sokféle zenei műfajt kipróbáló Dohnányi
a szegedi dóm, vagyis a fogadalmi
templom felszentelésére monumentális misét komponált. Máig legnépszerűbb, világszerte leggyakrabban
elhangzó és legtöbbször lemezre vett,
bravúrosan szellemes kompozíciója
a Változatok egy gyermekdalra (1914).
Kamaraművei, zongoraversenyei,
szimfóniái és operái iránt mostanában növekszik az érdeklődés.
Az ugyancsak pozsonyi születésű,
magyar anyanyelvű Schmidt Ferencet
(1874–1939) csellista és zongorista
pályafutása, többfunkciós zenekari
tagsága, pedagógiai, karmesteri és
zeneszerzői munkássága – Goldmarkhoz és Lehárhoz hasonlóan – a bécsiek
közé sorolta. A hivatása téren sikeres
muzsikus békés egyénisége, látszólag
csöndes polgári magánélete mögött
mélységes emberi drámák feszültek.
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A fából faragott királyﬁ
(Bánffy Miklós rajza)

A csodálatos mandarin
(Márk Tivadar rajza)
14

A fából faragott királyﬁ (Oláh Gusztáv díszletterve)

A kékszakállú herceg vára, színpadkép
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kire kiterjesztő, a „zenét demokratizáló” pedagógiai koncepciójának
alapja ugyancsak e közös kincsből
való merítés és a közös éneklés lett.
Célul tűzte ki, hogy már az óvodától
induljon el a kórusénekléssel színesített zenei nevelés, és a gyerekek
tanuljanak meg kottát olvasni, abból
előadni, illetve a hallott egyszerű
dallamokat leírni. Tanítási metódusa
a tapsolásos ritmizálásra és
a „jelbeszédre” épít. A zenei hangsor
(skála) elemeit szótagokkal helyettesítő és kezdő fokon kézjeleket
alkalmazó szolmizálás megkönnyíti
az adott ének, zenei részlet
megértését.

É

A Bartóknál egy évvel ﬁatalabb
Kodály Zoltán (1882–1967), Kecskemét szülötte a budapesti Zeneakadémia zeneszerző szakán ugyancsak
Koessler-tanítvány volt. A magyar
népdal strófa-szerkeze című értekezésével doktorált, hogy aztán Vikár Béla
fonográffelvételeitől ösztönözve
maga is rendszeres és szisztematikus
gyűjtésbe kezdjen. Ezt az úttörő munkát 1905 után Bartók társaságában
folytatta. Zeneszerzőként korán megtalálta egyéni hangját, a népdalok
felhasználásával és feldolgozásával
alakította ki azt a nyelvezetet, amely
világszerte összeforrt a magyar zene
fogalmával. A zeneoktatást minden-
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Kodály Zoltán

T

vitát, indulatot is kiváltó remekművek
születtek. Legyen szó apró zongoradarabokról, kamaraművekről,
zongora- és hegedűversenyekről,
az önvallomásos, „tiszta forrásból
merítő” Cantata profanáról, a nyugtalanító effektusokban bővelkedő
Zenéről vagy az önkéntes száműzetésben, az Egyesült Államokban töltött
utolsó éveinek vívódásait tükröző,
iróniával és honvággyal átitatott
Concertóról...
Kétszereplős balladisztikus misztériumjátéka, A kékszakállú herceg vára
(1911) önálló fejezet az opera egyetemes történetében. Gondolatban
és megvalósításban egyaránt kimeríthetetlen lélektani (zene)dráma.
Az ugyancsak a nő-férﬁ viszony titkait
és visszásságait kibontó táncjátéka,
A fából faragott királyﬁ (1914–1916)
és provokáló, tabukat döntögető
„pantomimje”, A csodálatos mandarin
(1918) a klasszikus balett horizontját
tágította ki.
Nem mellékes tény, hogy
A kékszakállú a magyar nyelv legfőbb
követe minden kontinensen.
Balázs Béla szecessziósan túlburjánzó, gyönyörű szövegét ma már
a vezető operaházakban, koncerttermekben magyarul szólaltatják meg
a legkülönbözőbb nemzetiségű világsztárok. Bartók ﬁlmrendezőket is
inspirált: Stanley Kubrick Ragyogás
című Stephen King-regényadaptációjában például hideglelős háttérzene
lett a Zene húros hangszerekre, ütőkre
és cselesztára sejtelmes adagiója.
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Kodály Zoltán a Székely fonó milánói bemutatójának plakátjával, 1933
16

A világszerte elterjedt Kodály-módszert az UNESCO 2016-ban a szellemi
kulturális örökség részévé nyilvánította.
A zeneköltő Kodály nemcsak
a népi kultúra „tényanyagát” rögzítette, a néplélek mélyére is tekintett.
Szellemes, hangszerelési bravúrokban
bővelkedő daljátéka, a Háry János
(1926; a belőle kivont szvit máig
a legsűrűbben idézett Kodály-darab)
groteszkségével, melankolikus optimizmusával, megható, álmodozó
nagyotmondásával az egyik legőszintébb vallomás a magyar lélekről és
körkép a magyar vidékről. A „bekeretezett” népdalok mesteri operaszínpadra emelését Kodály a Székely fonóval folytatta. A darabot nem sokkal
az ősbemutató után, 1933 januárjában
a milánói Scala is műsorra tűzte.
Az előadást – a pályafutását Budapesten
kiteljesítő, a magyar zenei életben elévülhetetlen érdemeket szerzett olasz
karmester – Sergio Failoni vezényelte.
Kodály zenetörténetet, pedagógiát, népi kultúrát és a gyűjtéseit
egyaránt érintő irodalmi hagyatéka
majdnem annyira gazdag, mint
a zenei munkássága: dalok, kórusművek százai adnak könnyebb-nehezebb
feladatot szólistáknak és különböző
összetételű énekegyütteseknek. Szerzői életművében a zenekari darabok
(Nyári este, Marosszéki táncok, Pávavariációk, Concerto, Szimfónia) mellett
óriási jelentőségűek az oratorikus
művek, köztük is különösen a Pest,
Buda és Óbuda 1873. évi egyesítésének
50. évfordulójára írt Psalmus hungaricus
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Lajtha László
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Weiner Leó

képviselője. A budapesti Zeneakadémia után Lipcsében, Genfben tanult,
aztán Vincent D’Indynél Párizsban,
ahol a zenészek mellett például
Romain Rolland íróval is jó barátságba került. Lajthára a magyar
folklór, a francia kultúra, a századforduló és az impresszionizmus zenei
világa hatott. Ő volt az első magyar
zeneszerző, akit a Francia Akadémia
a tagjai közé választott 1955-ben.
A második világháború után sokrétű
életművét ideológiailag kényesnek
ítélték, ezért annak teljes megismerésére csak az elmúlt évtizedekben nyílt
lehetőség. Elsősorban azzal, hogy
lemezre vették, újra kiadták kilenc
szimfóniáját, szvitjeit, miséit, kamarazenei darabjait, kórusműveit, az osztrák-brit rendező, George Hoellering
Hortobágyához írt ﬁlmzenéjét. (Lajtha
jegyzi Hoellering 1951-es Gyilkosság
a székesegyházban című T. S. Eliotadaptációjának kísérőzenéjét is.)
A spanyol Salvador de Madariaga
francia nyelvű librettójára komponált
neoklasszikus vígoperája, A kék kalap
hangszerelését a Respighi-tanítvány
Farkas Ferenc egészítette ki az 1980-as
évek közepén. Az opera buffa először
a Magyar Rádióban hangzott el, majd
1998-ban a Kolozsvári Magyar Opera
társulata mutatta be. Lajtha ﬁókban
maradt táncjátékát, A négy isten ligetét
a Nemzeti Filharmonikusok tűzték
műsorra: az ógörög témájú, de a nácizmust pellengérre állító darab megkésett
premierjére 2013-ban, a Művészetek
Palotájában került sor.

É

Weiner Leó (1885–1960) a Zeneakadémia zeneszerzést, zeneelméletet,
kamarazenét oktató legendás tanára
konzervatív irányvonalat követő
komponista volt, aki nem hagyott
maga után túlságosan bő termést.
Kamaradarabjai, szellemesen hangszerelt, késő romantikus zenekari
művei, divertimentói ma mégis
a reneszánszukat élik. Különösen
népszerű a Serenade, amelyet
Solti György és Neeme Järvi is
lemezre vett.
Bartók és Kodály munkájának
tevékeny résztvevője, folytatója,
a népzenekutató Lajtha László
(1892–1963) a 20. századi magyar
zene egyik különutas, progresszív

T

(1923) és a Buda 1686-os töröktől
való visszavételéért hálát adó
Budavári Te Deum (1936).
A nagyra becsült, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró Kodályt
1946 után a kommunista rendszer
is tiszteletben tartotta. Tekintélye,
szakmai és emberi hitele megkérdőjelezhetetlen volt. Baráti ismeretség
fűzte kora nagy zenészeihez, akik
között Pablo Casals, Yehudi Menuhin
és Benjamin Britten nevét is számon
tartjuk. A 19. század végének és
a 20. század első felének legnagyobb
karmester géniusza, a kortárs darabokra nyitott Arturo Toscanini több
Kodály-művet is felvett repertoárjába,
sokfelé népszerűsítve azokat.
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Intermezzo. Egy kicsi, de annál
fontosabb, határátlépő kitérő.
A második világháború utáni hazai
kulturális, zenei újjáéledés eredményeinek szemléje előtt még mindenképpen szót érdemel az Osztrák–Magyar
Monarchia egyik sikerterméke:
a bécsi operett. Forradalmát a szeceszsziós századfordulón olyan magyar
szerzők vitték végbe, mint Lehár Ferenc
és Kálmán Imre. Jóllehet premierjeik
többsége az osztrák fővároshoz kötődött, stílus, hangvétel, témaválasztás
szempontjából a magyar, ha tetszik,
a budapesti operett kiteljesítői voltak.
(Velük párhuzamosan itthon Kacsóh
Pongrác, Huszka Jenő és Jacobi Viktor
jeleskedett.)

Lehár Ferenc
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Lehár Ferenc (1870–1948) Komáromban született. Pályafutása a boldog
békeidőkből indult. Egyfajta középeurópai álomtörténet az övé, amely
a Monarchia megannyi városához
kötődött. Először operákkal próbálkozott, de hamar belátta, jobb, ha
kevésbé viharos vizekre evez. Világhódító operettjei még a nagy zeneköltő
példakép Puccini elismerését, mi több,
baráti rokonszenvét is kivívták. Lehár
azon kevés operettszerzők közé tartozik, akiknek igényesen hangszerelt,
invenciózus műveit operaházak is
játsszák, és a legnagyobb operasztárok
éneklik. Elég csak A mosoly országára
és elsődlegesen A víg özvegyre (1905)
utalni, amelyet 2000 óta a New York-i
Metropolitan is visszatérően
műsorára tűz.
A Balaton-parti, siófoki illetőségű
Kálmán Imre (1882–1953) örökzöld
operettjeiben időtlen frissesség: magyaros temperamentum, sajátos hazai
kolorit, a korszak divattáncainak vérpezsdítő ritmusai, érzelmes melódiák...
Első ﬁgyelemfelkeltő műfajkísérleteit,
a Tatárjárást és Az obsitost a budapesti
Vígszínház mutatta be, aztán a pesti
premierek mellett és után jött Bécs,
a messze hangzó diadalok színtere,
majd a tengerentúl. A kérdésre, hogy
melyik az a magyar darab, amelyik
az Egyesült Államoktól Ausztrálián át
a Távol-Keletig ma is mindenhol leveszi
a lábukról a könnyedségre fogékony
hallgatókat, a válasz egyértelmű:
A csárdáskirálynő (1915). Úgy tűnik,
el nem múló reneszánszát éli.

Kálmán Imre

De vissza a racionálisabb valóságba! A háború utáni zeneszerző-nemzedékekből kitűnik a már említett,
„római iskolázottságú” Farkas Ferenc,
a műfajhatárokon átlépő, azokat virtuózan ötvöző Ránki György, valamint
az ihletet főleg a klasszikus és a kortárs
irodalomból merítő Szokolay Sándor,
aki legnagyobb sikerét a García Lorcatragédiából írt Vérnász (1964) című
operájával érte el. Vajda János nemzetközi hírnevét elsősorban a Thomas
Mann kisregényét feldolgozó egyfelvonásosának, a Mario és a varázslónak (1988) köszönheti.
Klasszikus zenei szempontból
szabálytalan, ám a közönség szeretete
és szakmai elismerések tekintetében
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igen gazdag volt a Budapestről elszármazott Rózsa Miklós (1907–1995)
zeneszerzői pályafutása. Legnagyobb
kitüntetése nyilván az a három
Oscar-díj volt, amelyet Hitchcock
Elbűvölve, George Cukor Kettős élet,
illetve William Wyler Ben-Hur című
ﬁlmjének kísérőzenéjéért kapott.
A rövid párizsi útkeresését követően
Londonban a Korda-ﬁvérekkel alkotó, majd Hollywoodban letelepedett
Rózsának köszönhetjük egyebek mellett A bagdadi tolvaj, A dzsungel könyve,
a Quo vadis, a Julius Caesar és az El Cid
zenéjét is. Az életmű azonban még
ennél is színesebb. Rózsa rajongott
honﬁtársaiért, Bartókért és Kodályért;
Nógrád megyében maga is gyűjtött

Richter János

Reiner Frigyes

T

Rózsa Miklós

palóc, tót és cigány dallamokat.
Hegedű-, cselló-, zongora- és brácsaversenye mára lassan beépül a hangszeres szólisták alaprepertoárjába.
Pest-Buda/Budapest – „Kelet Párizsa”, „a Duna gyöngye”, „a fürdők
városa” – nyugodtan lehetne „a karmesterek metropolisza” is. A „világzenére” óriási hatással lévő (sztár-)dirigensek sorát adta a 19. század második
felétől a magyar főváros. A győri születésű, Bécs, Bayreuth és London zenei
életét meghatározó Richter János
(Hans Richter) budapesti működése
külön fejezetet érdemelne. Pesten
látta meg a napvilágot Seidl Antal
(Anton Seidl), Wagner bayreuthi aszszisztense, a Metropolitan Opera és
a New York-i Filharmonikusok sokat
foglalkoztatott karmestere, Dvořák
IX. („Az Újvilágból”) szimfóniája ősbemutatójának dirigense. Budapesten
született Reiner Frigyes (Fritz Reiner),
Széll György (George Szell),
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Rózsa Miklós: Ben-Hur
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Széll György

Ormándy Jenő

Doráti Antal

Ferencsik János

Solti György

Fricsay Ferenc
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Ligeti György Erdélyből indult.
Kolozsváron és Budapesten tanult,
az 1956-os forradalom bukása után
emigrált: Nyugat-Európában, az
Egyesült Államokban élt és tanított.
2006-ban bekövetkezett halála után
sem apadt a művei iránti érdeklődés.
Itthon elsősorban Bartók, Stravinsky,
illetve a magyar költészet, különösen
Weöres Sándor lírája inspirálta.

É

tanított be és szólaltatott meg (például
kuriózumnak számító Richard Straussés Schönberg-műveket, köztük az
általa befejezett Mózes és Áront),
amely korábban nem hangzott el
itthon.
A 20. század vége és az ezredforduló a magyar zene újabb fénykorát
hozta Ligeti György, Kurtág György
és Eötvös Péter hármasával.
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Kocsis Zoltán

T

Hans Swarowsky, Ormándy Jenő
(Eugene Ormandy), Sebestyén György
(Georges Sébastian), Doráti Antal,
Ferencsik János, Solti György
(Sir Georg Solti), Fricsay Ferenc,
Kertész István, Peskó Zoltán,
Joó Árpád, Fischer Ádám és Iván…
A minden idők legjelentősebb
zongoraművészei között nyilvántartott, komponálással is foglalkozó
Kocsis Zoltán karmesterként,
a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójaként közel húsz éven át,
1997-től 2016-ban bekövetkezett
korai haláláig gazdagította, bővítette
a hazai klasszikus zenei repertoárt.
A kiváló Liszt-, Debussy-, Bartók-interpretátor sok olyan nagyszabású,
különösen nehéz és igényes darabot

•

A

Peskó Zoltán
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Stockholmban bemutatott, majd
néhányszor átdolgozott Le Grand
Macabre (A nagy kaszás) című operáját Michel de Ghelderode abszurd
drámája, valamint Brueghel és Bosch
festményeinek groteszk fantáziavilága ihlette. Ironikus haláltánc-parafrázisa időről időre feltűnik a világ
nagy operaházainak, koncerttermeinek kínálatában.

A Székelyudvarhelyen született
Eötvös Pétert tizennégy évesen
Kodály ajánlására vették fel a budapesti Zeneakadémia különleges tehetségei közé. Pályáját a Vígszínház
zenei vezetőjeként kezdte; 1961-től
számos színpadi és ﬁlmzenét írt.
A színház közelsége, a szépirodalom,
a dráma szeretete hamar kijelölte
a leendő operaszerző útját.
Eötvös Péter

Ligeti György

A folytonosan kísérletező komponista
Nyugatra kerülve nagy feltűnést keltett az elektroakusztikus Artikulationnal, az Atmosphères című zenekari
darabjával, a Lux aeterna kórusmű
kánonjaival és annak nagyzenekari
párjával, a Lontanóval. Ligeti – mindenféle műfajt érintő, szólistákat
és a legkülönbözőbb zenei formációkat foglalkoztató – életművének
egyik vitathatatlan csúcspontja
a Requiem (1965). Rendkívüliségét
a kifejezőerő, a gyászmise „határtalanítása” és a kortárs művészetre tett
hatás biztosítja. Zenei univerzumának
népszerűsítéséhez Stanley Kubrick is
hozzájárult, aki 2001: Űrodüsszeia
című kultuszﬁlmjében több kompozícióját is felhasználta kísérőzeneként.
Ligeti korszakos jelentőségű, 1978-ban,
22

Eötvös előbb a Stockhausen Ensemble
tagjaként, majd Pierre Boulez meghívására Párizsban az Ensemble InterContemporain zenei vezetőjeként
került a kortárs zene meghatározóinak élvonalába. Két rövidebb lélegzetű kamaraopera tanulságaival
felvértezve tett eleget Kent Nagano
felkérésének: az 1998-ban, Lyonban
bemutatott Csehov-feldolgozása,
A három nővér hozta meg számára
a nagyszínházi áttörést.
A 2004 óta ismét Magyarországon élő Eötvös Péter karmester, pedagógus, ifjú művészek patronálója – és
egyike korunk világszerte legkeresettebb és legsokoldalúbb zeneszerzőinek.
Valamennyi műfajban alkot. Univerzális, többféle zenei nyelven megszólaló komponista. Jól ismert naprakész, nyitott világirodalmi érdeklődéséről is, távol-keleti klasszikusok és
aktuális kortársak egyaránt inspirálják. Stílus tekintetében besorolhatatlan. Nem véletlenül, hiszen vallja:
minden téma más hangzásvilágot igényel. Gyakran emlegeti: „Nem nekem
van stílusom, hanem a darabnak,
amit komponálok.” A kipróbált, sokfelé előadott művek mellett évről
évre szólalnak meg új Eötvös-darabok a világ legjelentősebb zenei központjaiban. Alessando Baricco Vértelenül című regényének felhasználásával, mesterien kidolgozott koncepcióval írta meg Bartók Kékszakállújának
méltó párdarabját. Következő operájának irodalmi alapja a norvég
Jon Fosse regénye, a Trilógia…

Fin de partie, azaz A játszma
vége/Végjáték. 2018. november 15.:
a kilencvenkét éves Kurtág György
francia nyelvű szövegkönyvre komponált operájának ősbemutatója
a milánói Scalában! E patinás itáliai
dalszínház először adott otthont
magyar komponista premierjének.
A Lugosról elszármazott, világszerte
respektált zeneszerző-doyen ráadásul
eddig nem írt színpadi művet. Alkotói útja, módszere semmiben sem
hasonlított a műfajban jártas Eötvös

Péteréhez. Azt gondolhatnánk, hogy
a rövid kompozíciókban, kisformákban spekuláló, „minimalista” Kurtágnak e bő kétórás műve az egész
korábbi életművével szemben áll.
Ám koránt sincs így. Csak kivárta
az időt, hogy megérjen benne Samuel
Beckett 1957-es drámájának elementáris hatású élménye. (Annak idején
Ligeti György hívta fel a darabra
Kurtág ﬁgyelmét Párizsban.) Az évtizedekig érlelődő terv és a hosszú,
gondos munkafolyamat eredménye
Kurtág György
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Kurtág György: Fin de partie című művének bemutatója a milánói Scalában, 2018

pedig egy életművet összegző főmű
lett. Nem is csak találkozása, hanem
szimbiózisa két művészeti ágnak:
a kortárs (abszurd) drámának és
az azt közvetítő, erősítő kortárs
zenének. Jóval túl a szavakon.
Négy ﬁgura, egy főszereplő, avantgárd monológok, intim idegenség,
emlékfoszlányok,
24

takarékos zenei gondolatátvitel,
csöndek, nyugtalanító kimondatlanság… Lehet még újat, valami mást is
mondani a zenével? Kurtág képes rá.
A szakma korszakos, meghatározó
műnek ítéli. Az idős mester személyesen nem tudott jelen lenni a milánói
premieren, de a hírek szerint lelkes.
Állítólag azt is felvetette, hogy

folytatja a munkát, bővíti az operát,
még megkomponálja a dráma egyik
általa eddig kihagyott jelenetét.
Közben mind több helyen veszik
tervbe a nyilvánosságtól visszavonult
magyar alkotó rezignált apokalipszisvíziójának bemutatóját.
Modern ellentmondás: úgy tűnik,
ez a Végjáték örök érték lesz.
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