
M inden művészetnek megvan a maga sajá-
tos nyelve, azaz a csak rá jellemző
eszköztára.

Ennek folytán minden művészet ön-t
magában zárt. Minden művészet önálló élet,
saját birodalom.

Emiatt az egyes művészetek eszközei egy-
mástól teljességgel különböznek. Hangzás,
szín, szó!...

Legmélyebb benső lényegüket tekintve
azonban ezek az eszközök tökéletesen egyfor-
mák: a végső cél kioltja a külső eltéréseket, és
feltárja a belső azonosságot.

Ez a végső cél (felismerés) az emberi lélekben
teljesedik ki, annak finom rezdülései révén.
Ezeknek a végső cél tekintetében azonos fino-
mabb vibrációknak belső mozgása azonban kü-
lönbözik egymástól, és ezáltal meg is különböz-
tethetők.

Az egyes művészi eszközök célja éppen ez a
meghatározhatatlan és mégis meghatározott
lelki folyamat (vibráció).

Minden egyes mű egy meghatározott vibrá-
ciós komplexus elérésére törekszik; maga a mű-
vészet pedig arra, hogy e meghatározott komp-
lexusok végső summázataként a lélek kifino-
modjék.

Ezért a művészet nélkülözhetetlen s egy-
szersmind célra irányuló.

A művész által választott eszköz az önmaga
kifejezésére kényszerülő lelki vibráció anyagi
formája.

Ha ez az eszköz megfelelő, úgy a befogadó
lelkében majdnem azonos vibrációt vált ki.

Ez a második vibráció múlhatatlanul szüksé-
ges, ám egyszersmind meglehetősen bonyolult
dolog. Először is, a befogadó fejlettségi fokától
és pillanatnyi befolyásoktól (például a lélek más
irányú lekötöttségétől) függően egyaránt lehet
erős vagy gyenge. Másodszor, a befogadó e lelki
vibrációja természetszerűleg a lélek egyéb húr-
jait is megrezdíti; ekképp a befogadó „fantáziája"
olyan ösztönzést kap, amely mintegy „tovább
alakítja" a műalkotást. A lélek gyakrabban meg-
rezdülő húrjai a többi húr érintésekor is többnyire
együtt rezegnek azokkal, méghozzá időnként oly
erősen, hogy túlharsogják az eredeti hangzást;
vannak emberek, akiket a „vidám" zene megrí-
kat, s ugyanez ellenkező előjellel is végbe mehet.
Ez az oka, hogy a különböző befogadókra

ugyanaz a mű más és más színezetű hatást tesz.
Az eredeti hangzás azonban ilyenkor sem

semmisül meg, hanem tovább él, és ha
észrevétlenül is, de nyomot hagy a lélekben;
ekképpen idővel minden művet helyesen
„értelmeznek".

Olyan ember tehát, aki a művészetet ne fo-
gadná be, nem létezik. Minden mű és annak
minden egyes eszköze minden emberből kivétel
nél-kül olyan vibrációt vált ki, amely lényegét
tekintve azonos a művészével.

A különböző művészetek egyes eszközeinek
belső, s végül feltáruló identitása szolgált alapul
a kísérlethez, hogy az egyik művészet egy bizo-
nyos hangzását valamely más művészet azonos
hangzásával támogassák, erősítsék, s ezáltal
különösen erőteljes hatást érjenek el. Itt egyér-
telműen hatáseszközről van szó.

Ám ha az egyik művészet (például a zene) va-
lamely eszköze megismétlődik egy másik művé-
szet (például a festészet) azonos eszközében,
ez csak egy esetet, egy lehetőséget jelent. Ha
azonban ezt a lehetőséget belső eszközként is
értékesítik (mint például Szkrjabinnál), akkor az
ellentétek és a bonyolultabb szerkesztés szint-
jén először valamilyen ellenpólussal találkozunk,
majd később egész sor olyan lehetőséggel,
amelyek az együtthatás és az ellenhatás végletei
között helyezkednek el - ez pedig valóban ki-
meríthetetlen anyagot szolgáltat.

A 19. század olyan kornak bizonyult, amelytől a
belső alkotás távol áll. Az anyagi jelenségek és a
jelenségek anyagi vonatkozásai kerültek a
figyelem központjába, és ebből következően a
belső alkotói erő hanyatlásnak indult, sőt, már-
már végső pusztulás fenyegette.
A fenti egyoldalúságból természetesen további
egyoldalúságoknak is kellett fakadniok. Igy
történt ez a színpadon is.

1. Itt is, mint más területeken,
törvényszerűen került előtérbe az egyes, már
létező (korábban megalkotott) részek aprólékos
kidolgozása, s e részeket kényelmességből
erőteljesen és végér-vényesen elválasztották
egymástól. Így nyilvánult meg az a
specializálódás, amely rögvest fel-üti a fejét,
mihelyt új formák születnek; továbbá

2. A korszellem pozitív jellege csak olyan

kombinált formához vezethetett, amely maga is
pozitív. Az emberek egyszerűen úgy gondolkod-
tak: a kettő több, mint az egy, és így minden ha-
tást a puszta ismétlés révén akartak fokozni. Ami
azonban a belső hatást illeti, ott a helyzet éppen-
séggel visszájára is fordulhat, és az egy gyakran
több a kettőnél. Matematikai szempontból az
1 + 1 = 2 képlet megállja a helyét, a lélek szem-
pontjából azonban az 1 - 1 = 2 is igaz lehet.

ad 1. A materializmus első következménye,
azaz a specializálódás, valamint az egyes ré-
szek ezzel összefüggő további külsődleges ki-
dolgozása révén három színmű-kategória ala-
kult ki és dermedt meg, amelyek közé magas fa-
lakat emeltek:

a) dráma,
b) opera,
c) balett.

a) A 19. század drámája általában többé-ke-
vésbé rafinált és elmélyült módon mond el egy
többé-kevésbé személyes jellegű történetet. Ál-
talában a külső élettel foglalkozik, s az ember lel-
ki életét csak annyiban érinti, amennyiben az a
külső élettel összefügg. Kivétel kevés van, s még
ezek is (például Maeterlinck munkássága, Ibsen
Kísértetek vagy Andrejev Az ember élete című
műve stb.) a külső események bűvkörében áll-
nak. A kozmikus elem úgyszólván teljességgel
eltűnt.

A mai dráma formája a külsődleges történés,
továbbá a cselekmény külsődleges összefüg-
gésrendszere.

b) Az opera olyan dráma, amelyhez fő elem-
ként illesztik a zenét, s ezt a drámarész kifino-
multsága és elmélyültsége módfölött megsínyli. A
két rész egymáshoz kapcsolása merőben kül-
sődleges, azaz a zene vagy illusztrálja (esetleg
felerősíti) a drámai történést, vagy pedig a drá-

mai történést hívják segítségül a zene értelme-
zéséhez.

Ezt a sebezhető pontot észlelte Wagner, és
vállalkozott rá, hogy különböző eszközökkel ki-
küszöbölje. Alapgondolata az volt, hogy az
egyes részek között szerves kapcsolatot létesít,
és ekképp jut el egy monumentális műegész
megalkotásához. (Bele is telt ötven évbe, amíg
elképzelése átjutott az Alpokon.)

Wagner arra törekedett, hogy ugyanazt a kül-
ső mozgást két szubsztanciában ismételje meg, s
így az eszközök erőteljesebbé válnak, és a hatás
monumentális lesz. Elkövetett azonban egy
hibát: azt hitte, hogy valamilyen egyetemes ér-
vényű eszköz áll rendelkezésére, holott ez az
eszköz valójában csak egy a monumentális mű-
vészet más, gyakorta sokkal erőteljesebb lehe-
tőségeinek sorában.

Ha azonban eltekintünk attól, hogy a párhuza-
mos ismétlés csak egyike a lehetséges eszkö-
zöknek, és ez az ismétlés csupán külsődleges,
akkor el kell ismernünk: Wagner új formát adott
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ennek az ismétlésnek, s képessé tette további
fejlődésre. Wagner előtt például a mozgásnak az
operában csak merőben külsődleges és felszí-
nes értelme volt, afféle naiv függeléknek számí-
tott: a mellre szorított kéz fejezte ki a szerelmet, a
kar felemelése az imádságot, a kar kitárása az
erős indulatot és így tovább. Ezek a gyermeteg
formák (amelyek még ma is estéről estére látha-
tók) valamilyen külső összefüggésben voltak az
opera szövegével, amelyhez viszont a zene
szolgált illusztrációul. Wagner közvetlen művé-
szi kapcsolatot teremtett a mozgás és a zenei
ütem között, az előbbit alárendelve az utóbbinak.

Ez a kapcsolódás azonban mégiscsak csu-
pán külsődleges: a mozgás belső hangzása nem
vesz részt a játékban.

Ugyanilyen művészi, ám egyszersmind kül-
sődleges módon rendelte Wagner a zenét is a
szöveg, vagyis a legszélesebb értelemben vett
mozgás alá. Zeneileg ábrázolta a sistergést,
amelyet az izzó vas a vízbe esve hallat, a kala-
pácsütést és még sok egyebet.

Az alárendelésnek ez a megváltozottmódja is
úgy gazdagította az eszközöket, hogy ebből fel-
tétlenül további kombinációknak kellett születni-
ők.

Wagner tehát egyrészt gazdagította egy-egy
eszköz hatását, másfelől viszont csökkentette is
a segédeszköz belső értelmét, vagyis annak me-
rőben művészi értelemben vett belső jelentés-
tartalmát.

Mindezek a formák csupán gépies reproduk-
ciói (nem pedig belső következményei) a cselek-
mény célirányos folyamatainak. Ugyanezt
mondhatjuk el a zene és (a szó széles értelmé-
ben vett) mozgás összekapcsolásáról, vagyis az
egyes szerepek zenei „karakterizálásáról". Ami-
kor egy-egy hős felbukkanásakor makacsul
megismétlődik egy bizonyos zenei motívum, ez
végül elveszíti erejét, és úgy hat a fülre, mint a
szemre egy rég ismert üvegcímke, az érzelem
pedig előbb-utóbb fellázad ugyanannak a for-
mának ily következetesen programmatikus al-
kalmazása ellen. (Ez a programszerűség
egyéb-ként Wagner egész munkásságát áthatja,
s úgy tetszik, nem csupán a művész alkatából
következően; éppúgy az a törekvés is motiválta,
hogy precíz formába öltöztesse az újszerű
alkotói koncepciót - vagyis a 19. század pozitív
szelleme az ő munkásságára is rányomta
bélyegét.)

Végül: a szöveget Wagner vagy az elbeszélés
eszközeként vagy gondolatai kifejezésére hasz-
nálja. Mindamellett e célra nem sikerült megfele-
lő környezetet teremtenie, mivel a zenekar több-
nyire túlharsogja a szót. Az, hogy a szó számos
recitativóban hangzik el, nem kielégítő megol-
dás, ugyanakkor pedig a szakadatlan éneklés
megtörésére irányuló kísérlet eleve hátba tá-
madta az úgynevezett „egységet", miközben a
külső eseményekre sem tudott hatást gyakorolni.

Kandinszkij (Gabriele Münter fametszete)

Azon túl, hogy Wagner, hiába igyekezett szö-
veget (mozgást) teremteni, e téren mégis
benn-ragadt a külsődlegesség régi
hagyományában, figyelmen kívül hagyta azt a
harmadik elemet is, amely ma, egyelőre még
primitív formában, időnként megjelenik: a színt
és az ahhoz kapcsolódó festői formát (a
díszletet).

A mai opera formája a külsődleges történés,
továbbá e történés egyes részeinek és a két esz-
köznek (tudniillik drámának és zenének) merő-
ben külsődleges összefüggése.

c) A balett olyan dráma, amelyet a már leírt is-
mérvek jellemeznek, és tartalma is azonos; csak
épp a dráma itt még többet veszít komolyságá-
ból, mint az operában. Az operában a szerelmen
kívül egyéb térrák is megszólalnak: vallási, poli-
tikai, társadalmi viszonyok alkotják a talajt,



amelyből a lelkesedés, a kétségbeesés, a be-
csület, a gyűlölet és egyéb hasonló érzelmek
ki-hajtanak. A balett beéri a szerelemmel, annak
is gyerekmesébe illő változatával. A zene
mellett igénybe veszi az egyéni és csoportos
mozgásokat is, de mindez belül marad a
külsődleges összefüggések naiv formáján. Mi
több: a gyakorlat-

ban tetszés szerint iktatnak be vagy húznak ki
egyes táncszámokat, s maga az „egész" oly
problematikus, hogy az effajta műveletek még
csak fel sem tűnnek.

A mai balett formája a külsődleges történés,

továbbá az egyes részek és a három eszköz
(dráma, zene és tánc) merőben külsődleges
összefüggések.

ad 2. A materializmus második következmé-

nye, vagyis a pozitív összeadás (1+1=2,

2+1=3) révén csupán olyan kombinációs (il-
letve hatáserősítő) forma jött létre, amely az
eszközök párhuzamosságát feltételezi. Így pél-
dául az erős kedélyhullámzáshoz a zenében
aláhúzás gyanánt rögtön fortissimo társul. Ez a
matematikai elv a hatásformákat is merőben

külsődleges alapra építi.
Mindhárom említett s általam szubsztanciá-

lisnak nevezett forma (dráma - szó, opera -
hangzás, balett - mozgás), valamint az általam
hatáseszközöknek nevezett egyes eszközök
kombinációi külsődleges egységgé szer-
kesztődnek, lévén hogy mind a külsődleges
szükségszerűség principiumábólerednek. Eb-
ből pedig logikusan következik a formák és
eszközök korlátozottsága, egyoldalúsága
(=elszegényedése). Formák és eszközök
egyaránt lassanként ortodoxszá fajulnak, s a
legapróbb változtatás is forradalminak tetszik.

Lépjünk most át a bensőség területére, s az
egész helyzet alapvetően megváltozik.

1. Az egyes elemek külsődleges látszata
hirtelen eltűnik, és a belső érték csendül meg.

2. Kiderül, hogy a belső hangzás megjele-
nésével a külső történés nem csupán mellékes-
sé válhat, hanem a lényeget elhomályosítva ár-
talmassá is.

3. Kellő megvilágításba kerül a külsődleges
összefüggések értéke, vagyis kiderül, hogy
szükségtelenül korlátoznak, a belső hatást pe-
dig gyengítik.

4. Szinte magától ébred fel a belső egység

szükségének érzete, ezt a belső egységet pe-
dig a külső egység hiánya nemcsak elősegíti,
hanem egyenesen meg is teremti.

5. Feltárul a lehetőség, hogy minden egyes
elem megőrizze a maga külső életét, amely kül-
sőleg ellentmondásban van a másik elem külső
életével.

Ha ezeket az elvont felfedezéseket a gya-
korlatba akarjuk átültetni, kiderül, hogy igenis
lehetséges

ad 1. valamely elemnek csupán a belső
hangzását használni eszközül;

ad 2. megszüntetni a külső történést (=cse-
lekményt);

ad 3. miáltal magától hal el a külsődleges
összefüggések, csakúgy, mint

ad 4. a külsődleges egység, és
ad 5. a belső egység számtalan olyan esz-

közt ad a kezünkbe, amelyek eddig egyszerűen
meg sem születhettek.

Itt tehát a belső szükségszerűség válik az
egyedüli forrássá.

Vaszilij Kandinszkij (1911)



Az alább következő kis színpadi kompozíció eb-
ből a forrásból kísérel meríteni.

Három elem szolgál a belső érték külső esz-
közéül:

1.a zenei hang és mozgása;
2.a testi-lelki hangzás és annak embereken

és tárgyakon át kifejeződő mozgása;
3.a színes hang és mozgása (ez sajátságos

színpadi lehetőséget jelent).
A dráma tehát végső soron a néző belső

élményeinek (lelki vibrációinak) komplexusából
jön létre.

ad 1. Az operából annak legfőbb elemét vet-
tem át: a zenét, mint a belső hangzás forrását,
amelyet azonban semmiképpen sem kell külső-
leg a történés alá rendelni.

ad 2. A balettből átvettem a táncot, amely

belső hangzással bíró absztrakt mozgás formá-
jában jelenik meg.

ad 3. A színes hang önálló jelentőséghez jut
s egyenrangú eszközként szerepel.

Mindhárom elem szerepe egyformán fontos;
mindegyik megőrzi külső önállóságát, és alkal-
mazási módjuk is egyforma, azaz a belső célnak
alárendelt.

Így például ha a mozgás hatása olyan kifeje-
ző, hogy a zene erőteljes közreműködése meg-
gyengítené, akkor a zene teljes mértékben
vissza vagy a háttérbe szorulhat. Ha a zene
mozgása erősödik, ezzel egyidejűleg
csökkenhet a táncbeli mozgás, miáltal a
mozgásforma (pozitív és negatív értelemben)
nagyobb belső értékhez jut és így tovább. A két
pólus: együtthatás és el-lenhatás között
számtalan kombináció lehetsé

ges. Grafikailag kifejezve a három elem teljesen
önálló, külsőleg egymástól független utakat jár-
hat be.

A szót - önmagában vagy mondatokká
összekapcsolva - azért alkalmaztam, hogy meg-
szülessen bizonyos „hangulat", amely megtisz-
títja és fogékonnyá teszi a lélek talaját. Az emberi
hang hangzását is a maga tiszta formájában al-
kalmaztam, azaz anélkül, hogy a szó, illetve an-
nak jelentése elhomályosítaná.

Az olvasót arra kérem, hogy A sárga hangzás
című kis kompozíció gyengéit ne az elv, csupán
a szerző számlájára írja.

1911-12

A SÁRGA HANGZÁS
SZÍNPADI KOMPOZICIÓ

KÖZREMŰKÖDŐK

ÖT ÓRIÁS
BIZONYTALAN LÉNYEK
TENORISTA (a színpad mögött)
GYERMEK
FÉRFI
LEBEGŐ RUHÁJÚ EMBEREK
TRIKÓBA ÖLTÖZÖTT EMBEREK
KÓRUS (a színpad mögött)

A zenei részt Thomas von Hartmanntól vettem át

Bevezetés

Néhány bizonytalan zenekari akkord.
Függöny.
A színpadon sötétkék alkony, amely először inkább fehéres színű, majd
később mélysötétkékbe vált. Kis idő múltán a középen kis fény válik látha-
tóvá, amely, ahogy színe elmélyül, lassan élénkebb lesz. Kis idő múltán ze-
nekari zene. Szünet.
A színpad mögött kórus hangzik fel; úgy kell elhelyezni, hogy az ének for-
rása rejtve maradjon. Főleg a basszusok hallatszanak. Az ének egyhangú,
szenvtelen; megszakításait pontok jelzik.

ELŐSZÖR A MÉLY HANGOK
Kőkemény álmok... Es beszélő sziklák...
Göröngyök, melyek kérdései titkokat fejtenek.
Az ég mozgása... Kövek... olvadása... Felfelé
törő láthatatlan... fal...

MAGAS HANGOK
Könny és nevetés... Káromlás és imák...
Öröm és fekete csaták elegye.

MIND
Sötét fény és... sugárzó... napsütés...

(Gyorsan, hirtelen elcsitulva)
Rikítón fénylő árnyék... sötét éjszakában!

A fény eltűnik. Hirtelen sötétség lesz. Hosszabb szünet, majd zenekari be-

vezetés

1. kép

A nézőtől jobbra és balra
A színpadnak itt a lehető legmélyebbnek kell lennie. Egészen hátul széles
zöld domb. A domb mögött sima, tompa, meglehetősen mélykék függöny.
Hamarosan indul a zene, először magas fekvésben, majd gyorsan, hirte-
len, mély fekvésbe megy át. Ugyanekkor, egyidejűleg a zenével, a háttér
sötétkék lesz, képkeretszerű fekete széllel. A színpad mögül szöveg nélküli
kórus hallatszik; gépies, szenvtelen, tompán kongó. A kórus éneke után
teljes csend lesz: se mozgás, se hang. Aztán sötétség.
Később a kép megvilágosodik. Jobbról balra öt (minél nagyobb) rikító sárga
óriást tolnak ki, úgy, mintha közvetlenül a föld fölött lebegnének. Az
óriások egész hátul megállnak egymás mellett, ki magasra húzott, ki le-
horgasztott vállal, különös, homályban maradó sárga arccal.
Nagyon lassan egymás felé fordítják fejüket, és egyszerű karmozgásokat
végeznek.
A zene határozottabb arculatot ölt.


