
SCHÖNBERG ÉS KANDINSZKIJ

A XX. század elejének két meghatározó művész-
egyéniségét, Arnold Schönberget és Vaszilij
Kandinszkijt szokatlanul mély és tartós mű-
vészbarátság fűzte össze, amit sokéves leve-
lezésük is dokumentál. A Jelena Hahl-Kock
szerkesztésében 1980-ban megjelent doku-
mentumgyűjtemény, amely a levelezésen kí-
vül színházi kísérleteiket és egyéb művészet-

elméleti írásaikat is közzéteszi, e jellegzetes
kettős mottóval indul:

„Schönberg zenéje új birodalomba vezet
bennünket, ahol a zenei élmények már nem
akusztikaiak, hanem merőben lelkiek. Vele
kezdődik ,a jövő zenéje'." (Kandinszkij,
1911)

„Ön annyira teljes ember, hogy a legcseké

lyebb megrendüléstől is túlárad... Nagyon
büszke vagyok, amiért sikerült elnyernem be-
csülését, és barátsága határtalan örömmel
tölt el." (Schönberg, 1912)

Az alábbiakban a kötet szorosabban szín-
házi vonatkozású anyagaiból adunk váloga-
tást.

ARNOLD SCHONBERG

A SZÍNPADI KOMPOZÍCIÓRÓL
Az alábbiak szövegek csupán, vagyis csak a

zenével együtt válnak teljessé. Ezt azonban nem
azért mondom, hogy több elnézést kérjek szá-
mukra, mint amennyiben zeném részesül. Hiszen
a célul kitűzött végső teljesítmény minősége
független az alkotóelemek minőségétől; ezeknek
csak helyüktől függően, bizonyos értelemben kell
jónak lenniök, és az, aki már az egészet a maga
teljességében is áttekintette, annak nyomait a
legkisebb részletben is felfedezi, és ha a rész nem
állna összhangban az egésszel, azonnal
észrevenné.

Az olvasótól természetesen nem várható el,
hogy egy ismeretlen zenéről fogalmat alkosson
magának; ám éppoly kevéssé várható el a szer-
zőtől, hogy zenéjét effajta elváráshoz alkalmazza.
A szövegírónak a felszínen kell üresen hagynia a
helyet a majdani zene számára, mivel a zene
természeténél fogva a mélybe akar hatolni.
Emiatt aztán a befejezetlenség épp a leginkább
hozzáférhető pontokon válik tökéletlenséggé, és
alighanem ez az oka, hogy azt, aki több művé-
szeti ágban is alkot, ritkán becsülik a maga tel-
jességében többre annál, mint amennyi megbe-
csülést külön-külön az egyes műfajokban kivívott
magának. Ellenkezőleg: aki az egyik fajta
teljesítménnyel elégedetlen, arra következtet,
hogy a másik műfajban elért teljesítmény még
ennél is csekélyebb értékű.

A zeneszerző abban a helyzetben van, hogy
viszonylag higgadtan foglalhat állást szövegéről. A
szöveg elsősorban arra kényszeríti, hogy a
magán- és mássalhangzókat olyan elvek szerint
rendezze el, amelyek egyébként is mérvadóak
volnának számára. Zenéje a szöveg nélkül is hol
lassabb, hol gyorsabb, hol magasabb, hol mé-
lyebb, hol hangosabb, hol halkabb lenne, és az
énekesekkel akkor igazán elégedett, ha szövegét
olyan szépen és pontosan csendítik meg, akár
egy jól elsajátított „doremi"-t.

Arnold Schőnberg (1911)

Túl sok az olyan ember, aki bizonytalan a mű-
alkotás élvezetében, és csak amikor kritikai úton
meggyőzte magát, hogy igenis tud különbséget
tenni, akkor képes elsiklani a jó mellett, hogy vé-
gül az átlagosnál kössön ki. E folyamat következ-
tében ugyan épp az átlagosat lengi illetéktelenül
körül a szokatlanság nimbusza, de ezt a hátrányt



nagymértékben ellensúlyozza a körülmény,
hogy ily módon kiderül: ki az, akitől valójában
idegenek a szellem és a művészet dolgai - ki az,
akinek számára belső szükséglet, hogy mielőtt
élvezni tudna egy műalkotást, először kritikát
gyakoroljon, avagy, hiába talált a műalkotásban
élvezetet, utána még kritikát is akar gyakorolni.
Mint ahogy Liliencron szerelmese egy szép
asszonyokkal teli teremben csak kariatidákat lát,
éppúgy siklik el a jól működő szervezet gondtala-
nul a hiányosságok fölött. Bárcsak a művészet-
ben is így lenne! Bárcsak ne fáradozna annyit
egy állítólagos tudomány, amely hangjegyeinket
nem tudja olvasni és zenei nyelvünket nem érti,
azzal, hogy a lelkünket elemzi; bárcsak ne azt

próbálná kibetűzni a szövegből, ami abban
egyáltalán nem is jelenik meg; bárcsak ne terel-
né el mindezzel a figyelmet a művészi értékről,
és ne helyettesítené a művészi benyomást mű-
értékeléssel és műkritikával; s végül: bárcsak ne
elemezné a mű helyett magát a szerzőt! Ha
mindez nem így volna, akkor a zeneszerzőnek
nem is kellene foglalkoznia azzal, hogy megin-
dokolja, miért is adja ki szövegeit, és nem kellene
letennie a nagyesküt, hogy jobb indokokra most
sem hivatkozhat, mint olyankor, mikor tisztán ze-
nei jellegű alkotásait teszi közzé - más szóval
egyetlen olyan indokot sem tud felhozni, amely
az ilyen faggatózásokkal szemben megállná a
helyét, és magyarázatot szolgáltatna arra a bel-

ső kényszerére, hogy épp a nyilvánosságban
próbáljon elrejtőzni.

A művészet - s ezt bizony nem könnyű meg-
emészteni - a kultúra egyik tényezője, s ezáltal
bárki, aki utána nyúl, bátran ráteheti a kezét, és
lefoglalhatja a közösség számára. Ez az oka,
amiért a műalkotásból közvetlenül kiolvasható
egyéni szemlélet- és gondolkodásmód sem le-
het közömbös a többiek számára - legalábbis
egy ideig. Ha aztán ez már elhalványult, akkor
előtűnnek azok a tulajdonságok, amelyek az
összbenyomást nem változtatják meg, s ezért az
emberek el is siklanak fölöttük. Ekkor jut el a mű-
alkotás oda, hogy bár befolyása elenyésző,
mégis nagy tisztelet övezi. 1926

A BOLDOG KÉZ
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SZEREPLŐK

FÉRFI
NŐ
EGY ÚR
HAT NŐ
HAT FÉRFI

1. KÉP
A nézőtől jobbra és balra.
A színpad csaknem teljesen sötét. Elöl, arccal a földre borulva, fekszik a

Férfi. A hátán macskaszerű mesebeli állat (hiéna, nagy, denevérszerű

szárnyakkal), amely a tarkójába vájja fogát.
A színpadkivágás nagyon kicsi, s valamelyest kerek (lapos ívre hasonlít). A
háttért sötétlila bársonyzárja le. A bársony kis résein zöld fénnyel megvilá-
gított arcok néznek ki: a Hat nő és a Hat férfi.
A világítás gyenge. Az arcokból jóformán csak a szemek láthatók tisztán.
Minden egyebet halványvöröses fátylak borítanak, ám a zöld fényből
ezekre is jut valamennyi

HAT NŐ És HAT FÉRFI (nagyon halkan, mélységes együttérzéssel) Csitt!
Ó, hallgass, te nyughatatlan! Hiszen tudod; hiszen tudtad is; és mégis
vak vagy? Hát nem tudsz végre nyugalomra találni? Milyen gyakran volt
ez már így! És most mégis, most ismét? Hiszen tudod, hogy mindig
ugyanaz történik, és a vége is mindig ugyanaz. Hát muszáj mindig
bele-vetned magad? Nem akarsz végre belenyugodni? Higgy a
valóságnak; olyan, amilyen, és nem más. Mindig csak az álomnak
hiszel; vágyaidat újra meg újra az elérhetetlenre függeszted; újra meg
újra átengeded magad érzékeid csábításának, holott azok neme világról
valók, a világ-űrben bolyonganak - s lám, mégis földi boldogságra
törnek. Földi boldogság! Ó, te szegény! Földi boldogság! Te, akiben ott
rejlik a földöntúli, a földi után sóvárogsz! És mindig elbuksz! Ó, te
szegény!

Eltűnnek (a rések elsötétülnek), s velük együtt a mesebeli állat is eltűnik.
Egy ideig minden néma és mozdulatlan. Aztán a Férfira lassan fekete ár-
nyak (fátylak) ereszkednek le.
Hirtelen a színpad mögött harsány, vidám, közönséges zene szólal meg,
amely a hangszerek viharzó ujjongásával ér véget. A színpadi zene végső
akkordjába valamilyen embertömeg éles gúnykacaja hasít.

Ugyanebben a pillanatban a Férfi erőteljes lendülettel feláll, s mögötte hir-
telen szétszakad a színpadot lezáró sötét fal.
A Férfi egyenesen áll. Nagyon vastag, pokrócszerű anyagból készült pisz-
kos-sárgásbarna zakót visel, fekete nadrágja a bal lábszárán csak valami-
vel a térde alá ér, az alatt szét van rongyolódva. Ingje félig nyitott; melle ki-
látszik alóla. Lábán nincs harisnya, csak szakadt cipő, az egyikből meztelen
lábfeje is kilátszik, a boka közelében nagy, nyitott sebbel, amelyet mintha
szög okozott volna. Arcát és mellét számos, részben vérző, részben be-
hegedt sebhely torzítja el. Haja egészen rövidre van nyírva.
Egy másodpercig lehorgasztott fejjel áll, majd mélységes megrendüléssel
szólal meg

FÉRFI (énekel) Igen, igen, igen!

VÁLTOZÁS

A színpad ugyanekkor megvilágosodik, és átalakul

2. KÉP
A színpadkivágás most valamivel nagyobb, mélyebb és szélesebb lett. A
háttérben az égboltra emlékeztető világoskék vászon. Lenn, balra, a vilá-
gosbarna földhöz közel másfél méter átmérőjű köralakú kivágás, amelyen

át rikítósárga napfény hatol a színpadra. Ez az egyetlen fényforrás, ám

rendkívül intenzív. Az oldalfalakat halvány sárgászöld, dús redőkben le-

omló vásznak alkotják

FÉRFI (énekel) Ó, virágzás! Ó, vágyakozás!

Mögötte, balról, az oldalfal egyik redöjéből szép fiatal Nő lép elő;

halványlila, redőkben leomló ruhát visel, hajában sárga és vörös rózsák;
törékeny, finom jelenség. A Férfi (anélkül, hogy megfordulna) megremeg.
A Nő né-hány apró lépést tesz, mintegy a színpad szélességének

egynegyedéig, majd megáll, és kimondhatatlan részvéttel nézi a Férfit

FÉRFI Ó, te! Te jóságos! Milyen szép vagy! Milyen jóleső érzés látni, hall-
gatni téged, beszélni veled! Ó, hogy tudsz mosolyogni! Hogy nevet a
szemed! Milyen gyönyörű a lelked!

A Nő jobb kezébe poharat vesz, és csuklóig köntöse redöibe burkolt jobb

karját kinyújtva megkínálja a Férfit. A pohárra fentről lilaszenű fény hull.

Elragadtatástól terhes szünet.


