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1948 februárjában, a modern szovjet ze-
neművészetet ért megsemmisítő zsdánovi
kritika után küldte el Prokofjev ezt az
önkritikus feljegyzést Tyihon Hrennyikov-
nak, a Zeneszerzők Szövetsége elnöké-
nek. A fordítás németből készült, a „Musik
der Zeit" 1953-as Prokofjev-számában
közölt szöveg alapján

indaz, amit a zene nagy mesterei meg-
alkottak, attól élő és abban rejlik az ereje,
hogy e művek a nép számára érthetőek és
kedvesek voltak. E zeneszerzők nem zár-
kóztak be alkotói laboratóriumukba, ha-

nem a nép közelségében élve, a népből feléjük
áradó ösztönzésből erőt merítve, a nép számára
alkottak.

Íme: a zene klasszikusainak haladó, demok-
ratikus elvei. A nyugati művészetben - így a ze-
nében is - a forma és a művészi eszközök fonto-
sabbá váltak, mint a mondanivaló, amely tartal-
mában elszegényedett, s veszített világosságá-
ból, egyszerűségéből és harmóniájából.

Az egyszerű emberek milliói nem értik a for-
malista torzulásokat. Nekem nem könnyű
levonnom ezt a tanulságot. Én magam sem
vagyok mentes - ahogy mondani szokás - attól
a bűntől, hogy munkám során nyugati áramlatok
hatása alá kerülve, a formalizmus hibájába
estem.

Annak idején, amikor a szovjet zenehallgató
közönség bírálatai elhangzottak Sosztakovics
operájának hibáiról, sokat gondolkodtam saját
zeném művészi stílusáról, és arra a
következtetésre jutottam, hogy nem a helyes
úton jártam. Ennek eredményeképpen
világosabb, tartalmasabb nyelvre törekedtem.
Következő munkáim során, így az Alekszandr
Nyevszkijben, a Pohár-köszöntőben, a Romeo
és Júliában, s ötödik szimfóniámban is azon
voltam, hogy levetkezzem a formalizmus
jegyeit, s úgy tetszik, ez bizonyos fokig sikerült
is.

A melodikus elem jelentőségének kérdését il-
letően sosem voltak kétségeim; mindig szeret-
tem a dallamot, ezt tartom a zene legfontosabb
építőkövének, és olykor sok évig dolgozom mű-
veimen, hogy javítsak minőségükön. A kompo-
nista legnehezebb feladata, hogy olyan dallamo-
kat írjon, amelyek a nem zenész hallgató számá-
ra is befogadhatóak, s ugyanakkor eredetiek.

A szerzőt rengeteg veszély fenyegeti: a trivia-
litás, a banalitás, és az is, hogy olyasvalamit is-
métel, amit előtte már megírtak. Ebből a szem-
pontból bonyolult melódiákat szerezni lényege-

sen könnyebb. Előfordulhat, hogy a zeneköltő
sokáig munkálkodik egy dallamon, s miközben
csiszolgatja, nem veszi észre, hogy amít írt, mes-
terkélt vagy túl bonyolult. A komponálás során
különösen ügyelnie kell, hogy a melódia
egyszerű legyen, de semmiképpen sem olcsó,
édeskés vagy utánzó. Ezt persze mondani
könnyebb, mint megvalósítani. Mindenesetre
teljes igyekezetemmel azon leszek, hogy
jövendő munkáimban ez az elv ne maradjon
puszta recept, hanem valósággá is váljék.

Kétségkívül magam is beleestem az atonali-
tás bűnébe, mindazonáltal ki kell jelentenem,
hogy a tonális zene iránti vonzalom műveimben
már korán megnyilvánult, miután felismertem,
hogy míg a tonális felépítésű zeneművek biztos
alapra rakott házra hasonlítanak, addig az ato-
nális darabok futóhomokra épülnek. Ezenkívül a
tonális és diatonikus zene lényegesen több lehe-
tőséget nyújt, mint az atonális és kromatikus, ami
különösen szembeötlő Schönberg és a Schön-
berg-tanítványok zsákutcájának láttán. Atonális
momentumok az én utóbbi években keletkezett
műveim némelyikében is találhatók. Bár nem
táplálok iránta különösebb rokonszenvet, a
mód-szert mégis alkalmaztam, mégpedig azzal a
céllal, hogy kontraszthatást érjek el, és hogy
még erőteljesebben hangsúlyozzam a tonális
részeket.

Ami operai munkásságomat illeti, gyakran
kaptam szemrehányásokat, amiért a recitativo
túlteng a kantiléna rovására. Szeretem a színhá-
zat és az a véleményem, hogy az operalátogató
joggal számít nemcsak auditív, de vizuális élmé-
nyekre is. Máskülönben nem az operába, hanem
hangversenyre menne. Mármost a színpadi
mozgás inkább a recitativóhoz kötődik, míg a
kantiléna bizonyos fokig mozdulatlanságot felté-
telez. Emlékszem, milyen kínos volt számomra
némely Wagner-opera színpada, ahol majd egy
felvonáson keresztül, teljes órán át senki sem
mozdult. Ez az élmény, a mozdulatlanságtól való
félelem tartott vissza attól, hogy hosszú kantilé-
nákat írjak.

A probléma alapos végiggondolása után arra a
következtetésre jutottam, hogy minden opera-
librettóban vannak passzusok, amelyek feltétle-
nül recitativo után kiáltanak, míg másutt az ária
indokolt; akad azonban olyan rész is, ahol a ze-
neszerző tetszése szerint alkalmazhat ariozót
vagy recitativót. Hadd hozzam fel példaként Tat-
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jana levelét Csajkovszkij Anyeginjéből. Egyálta-
lán nem lett volna nehéz a levél nagy részét reci-
tativo formájában feldolgozni, Csajkovszkij
azonban a kantiléna zenei nyelve mellett döntött,
és az egész levelet egyetlen nagy áriává formál-
ta - aminek még az az előnye is megvan, hogy
miközben előadják, a színpadon is történik vala-
mi, tehát nem csupán a fül, de a szem is élmény-
hez jut. Ebbe az irányba szeretnék magam is el-
indulni új operámban, amely Borisz Polevoj

szovjet író mai témájú regénye, az Egy igaz em-
ber nyomán készül.

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi
Bizottságának a zenéről hozott határozata -
amelyet a nép követelését kifejező dokumen-
tumnak tekintek - különös hangsúllyal utal a po-
lifónia igényére, kivált a kórusokban és együtte-
sekben. Ez valóban nagyon érdekes feladat a
zeneszerzőnek, és igazi élvezet a hallgatónak.
Az Egy igaz ember című operám kettőseiben,

hármasaiban és kontrapunktikus kórusaiban az
északorosz népdalok rendkívül érdekes gyűjte-
ményére támaszkodom. Tiszta melódiarajz és a
lehető legegyszerűbb harmóniai nyelv - ezek a
további elemek, amelyekre operámban törek-
szem. Világos zenei kifejezésre, mely népemnek
érthető és kedves.

Moszkva, 1948. február

Fordította: Kerényi Mária

G É R A R D M O R T I E R

EZER ÉVRE SZÓLÓ KÖVETKEZMÉNYEK
- Megkívánja-e, hogy a rendezők, akiket a
Monnaie-ba szerződtet, eleve meggyőzzék önt
elképzelésük helyességéről, vagy szabad kezet
ad nekik?
 Attól függ, kiről van szó. Akiben

megbízom - és többnyire csak ilyeneket
szerződtetek -, az szabad kezet kap. Az előadás
csak akkor működőképes, ha a házban
mindenki hisz benne, és úgy gondolom, az
általunk kedvelt nagy rendezők egyszersmind
ahhoz is értenek, hogy nagy szavak nélkül,
éppen szándékaik határtalan pontosságával és
erejével mindenkit meg-győzzenek.
 Előfordult, hogy éppen a meggyőződés

hiánya miatt lemondott egy már előrehaladott
állapotban lévő produkcióról?

- Az ember a makettek bemutatásakor győ-
ződik meg róla, működik-e majd az adott
produkció vagy sem. Ha ekkor kétségek fognak
el, és utána nem hajtanak végre bizonyos
változtatásokat, akkor már tudom, hogy kudarc
lesz a dologból. Ez mindig be is következett,
csak ne kérdezze, mely produkciókra gondolok!
Előfordult azonban, hogy valóban leállítottam
produkciót, mégpedig tavaly a Jenufát, amikor a
kelet-németországi rendező két heti munka
után meg-mutatta a díszletét: jégtáblákon
imbolygó zene-kart képzelt, és a jégtáblák hol
összetorlódtak, hol minden irányba szétcsúsztak
volna. Ez zenei szempontból elfogadhatatlan
volt!

A Monnaie-ban azonban általában soha nem
kárhoztatjuk a rendezőket, amiért túl messzire
mennek; mindig igyekszünk megérteni őket,
mégha meghökkentő dolgokat kérnek is. Amikor
Karl-Ernst Herrmann a Cosi fan tuttéhoz egy
százharminchat méter szélesés tizenhárom mé-
ter magas vásznat kért - nos, ilyenkor az opera-
házak általában nemet mondanak, de mi mind-
nyájan hittünk benne, hogy az ötlet fantasztiku-
san izgalmas, és addig törtük a fejünket, amíg

megtaláltuk a megoldást, egyfajta hengerrend-
szert, amelynek segítségével ezt a vásznat fel le-
hetett göngyölíteni és ki lehetett bontani. De soha
nem hívnék meg például egy Ken Russellt, mert
tudom, hogy az ő dramaturgiai koncepciójának
semmi köze nem lenne a műhöz, egyszerűen új
áldozati bárányt látna benne fantáziája oltárán.
Én azt szeretem, ha megrendítenek, nem pedig,
ha sokkíroznak.
 Tudom, most majd csapdát szimatol, de

egyszer azt mondta: szíve szerint a Monnaie-
ban évente csak két-három új bemutatót szeret-
ne tartani. Azt jelenti-e ez, hogy vannak olyan
bemutatói is, amelyek nem felelnek meg saját
magas igényeinek? Meddig hajlandó leereszteni
a mércét?
 A dolgok változnak. Három évvel ezelőttig

valóban voltak olyan bemutatóink, amelyek alat-
ta maradtak a Monnaie színvonalának. Például
soha többé nem mutatok be Puccinit: a Toscát
meg a Bohéméletet azért adattam elő, hogy ki-
elégítsek bizonyos közönségigényt, de úgy gon-
dolom, ezeknek a műveknek már nincs semmi
mondanivalójuk.
 Mégis, miért nem tarthat kevesebb bemu-

tatót? Talán az énekesek miatt, akiket nem lehet
hosszabb időre helyhez kötni?
 Igenis, meg nemis. Ha egy művet a végte-

lenségig műsoron tartanak, az árt a szükséges
koncentrációnak. A mi bőségre berendezkedett
világunkban elfelejtették, hogy a műalkotás nem
szokványos fogyasztási cikk. Amikor Wagner a
Tristant komponálta, bizonyára nem úgy képzel-
te, hogy művét évente száz-százötven alkalom-
mal kell előadni. A Parsifal pedig olyan szellemi
koncentrációt, olyan odaadást követel, hogy le-
hetetlen egy hónapon át játszani.

- A Parsifal talán szélsőséges példa...
 A Traviatára ugyanez vonatkozik! Ha egy

Traviata-előadás olyan koncentrált, mint a mi

énk, tudom, hogy kilenc előadás után Lella Cu-
berli már nem bírja tovább. Fizikailag talán még
igen, de szellemileg-lelkileg semmiképpen. Azt
hiszem, ez alapvető különbség a prózai színé-
szekhez képest; szívesen elbeszélgetnék erről a
rendezőkkel, mindenesetre azt tapasztaltam,
hogy a Schaubühnében, Patrice Chéreau-nál
Nanterre-ben vagy Mnouchkine-nál a produkci-
ók a negyvenedik előadáson is éppoly tökélete-
sek, mint a bemutatón. Az operával más a hely-
zet.
 A közönségigény azonban nagyobb, mint

korábban. Mit tud tenni azokért a csalódott
nézőkért, akik nem jutnak be például a
Traviatához?
 Erre két válaszom van. Egyfelől azok, aki-

ket az előadás valóban érdekel, előbb-utóbb be-
jutnak rá. Bérletük van, vagy időben megveszik a
jegyet, felkészülnek. Azok nem jutnak be, akik az
operát vagy a színházat puszta szórakozásnak
nézik, akik azért akarnak elmenni, mert ez a di-
vat, mert „erről beszélnek az emberek" stb.;
ezekért igazán nem kár. Ők tiltakoznak a leghar-
sányabban, de nem ők az igazi operabarátok.
Még nem találkoztam olyan igazi opera- vagy
színházbaráttal, akinek végül ne sikerült volna
megnéznie, amit meg akart nézni.

Másfelől van egy meggyőződésem, amelyet
egyesek perveznek tartanak, szerintem viszont
nagyon is idealista és feltétlenül aktuális. Az,
hogy korunk bizonyos művészi termékei nem
közfogyasztásra valók, és nem állnak a végte-
lenségig mindenki rendelkezésére, szerintem ki-
tűnő dolog. Nagyon jó, ha az emberek felismerik:
az operát nem lehet úgy megvásárolni, mint egy
csomag kekszet a szupermarketben, az opera
olyasmi, amit valóban őszintén, szívből kell kí-
vánni, és az, aki láthatja, szerencsésnek tudhat-
ja magát. Sőt még azt sem tagadom, hogy örü-
lök, ha egy előadássorozat után ezer ember bú-
sul, mert nem juthatott be: legalább elgondol-


