
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.
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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.



A Szellemiről a művészetben című Kandinszkij-könyv címlapja (Mün-
chen, 1912)

Kisvártatva pianissimóban felhangzik az óriások nagyon mély, szöveg nél-
küli éneke, ők maguk pedig nagyon lassan közelednek a rivaldához. Ekkor
balról jobbra gyorsan valamelyest madárra emlékeztető vörös, meghatá-
rozhatatlan lények repülnek át a színpadon; nagyméretű fejük nagyon hal-
ványan emberre emlékeztet. Repülésük visszatükröződik a zenében.
Az óriások tovább énekelnek, egyre halkabban, s egyre homályosabban. A
hátsó domb lassan megnő és egyre világosabb lesz, a végén kifehéredik,
miközben az ég koromfekete lesz.
A színpad mögül felhangzik az előbbi, tompán kongó kórus. Az óriásokat
már nem hallani.
Az előszinpad kék lesz és egyre átláthatatlanabb.
A zenekar versenyre kel a kórussal, majd túlharsogja.
Sűrű kék köd támad, amelyben az egész színpad elvész.

2. kép

A teljes és rikító fehér fény kiszoritja a kék párát. A színpad mélyében minél
nagyobb, egészen kerek, sárgászöld domb emelkedik ki a földből. A háttér
meglehetősen világos ibolyaszínű.

A zene harsány, viharzó, sűrűn ismétlődik benne az a és a h, illetve a h és az
asz, mígnem ezeket az egyes hangokat elnyeli a viharzó hangerő. Hirtelen
teljes csend lesz. Szünet. Ismét felcsendül az a és h hangok panaszos, de
éles és határozott nyöszörgése, meglehetősen hosszú ideig. Aztán ismét
szünet.
Ebben a pillanatban a háttér hirtelen piszkosbarna, a domb pedig piszkos-
zöld lesz, és az utóbbi közepén valami meghatározatlan fekete folt jelenik
meg, hol élesen, hol elmosódottan. Minden ilyen váltásnál a rikító fehér
fény lökésszerűen egyre szürkébb lesz. A domb baloldalán hirtelen nagy
sárga virág jelenik meg; valamelyest nagy, görbe uborkára emlékeztet, és
egyre rikítóbb lesz. A szára hosszú, vékony, s mindössze egyetlen tüskés,
keskeny, oldalra dőlő levél hajt ki a közepéből. Hosszú szünet.
Később a virág teljes csend közepette nagyon lassan jobbról balra himbá-
lódzik; még később ugyanígy kezd mozognia levél is, de a virágtól függet-
lenül. Még később mindkettő együtt, de különböző tempóban kezd ringani,
aztán ismét egymástól elszakadva; a virág mozgását nagyon vékony h
kíséri, a levélét pedig nagyon mély a hang. Aztán ismét egyszerre himbá-
lóznak, mindkét hang kíséretére. A virág erősen megremeg, majd mozdu-
latlanná dermed. A zenében tovább cseng a két hang. Ugyanekkor balról
sok ember jön be, rikító színű, hosszú, formátlan ruhában (egyikük tetőtől
talpig kék, a másik zöld, a harmadik piros stb. csak a sárga hiányzik). Az
emberek igen nagy, fehér virágot tartanak kezükben; a virág hasonlít a
dombon állóra. Az emberek, egymáshoz minél közelebb tapadva,
elhaladnak a domb előtt, majd a színpad jobb oldalán szorosan
egymáshoz simulva megállnak. Egymásba olvadó hangon kezdenek
recitálni:

A virágok mindent, mindent eltakarnak.
Hunyd le a szemed! Hunyd le a szemed!
Nézünk. Látunk.
Ártatlansággal fedjük el a fogantatást.
Nyissátok ki a szemetek!
Elmúlt. Elmúlt.

Kezdetben mindezt együtt, mintegy extázisban, de tisztán és érthetően
mondják, aztán ugyanezt a szöveget külön-külön ismétlik meg, egymás
után, messze hangzó alt, basszus és szoprán hangon. A „Nézünk. Lá-
tunk"-nál a h, az „Elmúlt. Elmúlt. "-nál az a hang csendül meg. A hangok
időnként rekedten szólnak; néha egy-egy szereplő mintegy megszállottan
üvölt, más hang nazálisan szól, hol lassan, hol őrjöngő gyorsasággal. Az
előbbi esetben az egész színpadot tompa vörös fény teszi homályossá, az
utóbbiban teljes sötétség váltakozik éles kék fénnyel. Végül hirtelen min-
den ólomszürke lesz - a színek eltűnnek. Csak a sárga virág világít még
erősebben.
Fokozatosan megszólal a zenekar, és elfedi a hangokat. A zene nyugtalan-
ná válik, fortissimo és pianissimo között szökdécsel. A fény valamivel vilá-
gosabb lesz, és bizonytalanul felsejlenek az egyes emberek színei. Jobb-
ról balra, nagyon lassan, apró, bizonytalan körvonalú, és meghatározha-
tatlan tónusú zöldesszürke alakok kelnek át a dombon, mereven maguk
elé nézve. Mihelyt az első ilyen apró figura feltűnik, a sárga virág himbálóz-
ni kezd, mintha görcs rázná. Később hirtelen eltűnik, s éppily hirtelen a fe-
hér virágok mind sárgába váltanak.
Az emberek lassan, mintegy álomban, az előszínpadra vonulnak, egyre
inkább eltávolodva egymástól.
A zene elhalkul, ismét az előbbi recitativo hallatszik. (A mondat első felét
együtt mondják, a végét egyetlen, alig érthető hang, s ez váltakozva ismét-
lődik.) Aztán az emberek mintegy elragadtatásban megállnak és megfor-
dulnak. Hirtelen meglátják az apró figurákat, amelyek továbbra is végelát-



hatatlan sorban kelnek át a dombon. Az emberek visszafordulnak, és né-
hány gyors lépéssel az előszínpadra jönnek, ahol ismét megállnak, meg-
fordulnak, és mozdulatlanná dermednek, mint akiket megkötöztek. (E
mozgásokat mintegy vezényszóra kell végrehajtani.) Végül elhajítják a vi-
rágokat, amelyek mintha vérrel volnának megtöltve, kitépik magukat a der-
medtségből, és szorosan egymás mellett az előszínpadra rohannak.
Gyakran - de nem szükségképp egy ütemre - körülnéznek. Hirtelen sötét
lesz

3. kép

A hátsó színpadon két nagy, vörösesbarna szikla látható, az egyik éles,
meredek, a második kerek és nagyobb. A háttér fekete. A sziklák között
áll-nak az első kép óriásai, és hangtalanul suttognak egymással, hol
páron-ként, hol mind együtt, a fejüket összedugva; testük eközben
mozdulatlan marad. Gyors egymásutánban mindenfelől rikitó színű (kék,
piros, lila, zöld) sugarak hullanak a színpadra, gyorsan váltva, ismétlődve.
Majd vala-mennyi sugár középen találkozik, s egybevegyül. Semmi nem
mozdul. Az óriások alig láthatók. Hirtelen eltűnik minden szín. Egy
pillanatra minden fekete lesz. Aztán tompa sárga fény csorog a színpadra,
fokozatosan erősödik, mígnem az egész színpad rikító citromsárga lesz.
Ahogy a fény erősödik, úgy mélyül s hangzik egyre sötétebben a zene
(ez a mozgás olyan, mint amikor a csiga visszahúzódik a házába). E két
mozgás közben a színpadon csak fényt láthatunk; a tárgyak láthatatlanná
válnak. Végül a fény elérte a maga legrikítóbb árnyalatát, a zene pedig
mintegy felolvadt. Ekkor az óriások ismét láthatóvá válnak;
mozdulatlanok, maguk elé merednek. A sziklák eltűntek. A színpadon csak
az óriások láthatók; most egy-mástól távolabb állnak, s mintha még
inkább megnőttek volna. A háttér és a padló fekete. Hosszú szünet.
Hirtelen a színpad mögül éles, szorongással teli tenorhang hallatszik;
nagyon gyorsan, kiáltva ad elő teljesen ért-hetetlen szavakat, amelyekben
gyakran fordul elő az a; például: Kalaszimunafakola! Szünet. Egy
pillanatra sötét lesz.

4. kép

A színpad bal oldalán ferde, ajtó és ablak nélküli kis épület jelenik meg,
amely igen egyszerű kápolnára emlékeztet. A tető széléből keskeny, ferde
kis torony emelkedik ki, benne kicsiny, repedt harang, amelyből kötél
csüng alá. A kötélalsó végét fehér ingecskébe öltözött, a földön ülő, arcát
a nézők felé fordító kisgyermek húzza, lassan, egyenletesen. Tőle jobbra,
vele egy vonalban kövér, feketébe öltözött férfi áll, arca sápadt, alig kive-
hető. A kápolna piszkosvörös, a toronyrikitóan kék. A harang bádogból ké-
szült. A háttér sima, egyenletes, szürke. A fekete férfi szétterpesztett láb-
bal, kezét csípőre téve áll.

FÉRFI (nagyon hangosan, parancsolóan; a hangja nagyon szép) Csend
legyen!

A gyerek elengedi a kötelet. Sötét lesz

5. kép

A színpadot fokozatosan hideg vörös fény önti el, amely lassan erősödik és
sárgába vált. Epillanatban hátul láthatóvá lesznek az óriások (mint az első
képben). A korábban látott sziklák is ismét megjelennek.
Az óriások ismét súgnak-búgnak (minta harmadik képben). Amikor a fejü-
ket összedugják, a színpad mögül a korábbi sikoly hallatszik, de ezúttal

Kandinszkij: Fekete négyzetben (1923)

gyorsan és röviden. Egy pillanatra sötét lesz. Majd ugyanez a történéssor
megismétlődik (természetesen a zenében is). Amikor kivilágosodik (a fény
fehér és nem vet árnyékot), az óriások ismét suttogni kezdenek, de ezúttal
különféle, ám mindvégig gyenge kézmozdulatokat is tesznek. Időnként
egyikük széttárja karját (de ezt is csak jelzésszerűen), és fejét kissé
oldalra billentve a közönségre néz. Két ízben valamennyi óriás hirtelen leejti
karját, mind valamennyivel nagyobbra nőnek, és mozdulatlanul merednek
a nézőkre. Aztán - akárcsak korábban a sárga virágon - görcsös rángás
fut végig testükön, és ismét suttogni kezdenek, időnként gyengén és
mintegy panaszosan előre nyújtva karjukat. A zene fokozatosan
harsányabb lesz. Az óriások mozdulatlanok. Balról egy sereg ember jön
be, különböző színű trikókba öltözve, hajuk és arcuk a trikóéval
megegyező színre van festve. (Marionettekre emlékeztetnek.) Először
szürke, majd fekete, fehér s végül színes alakok jelennek meg. A
mozgások minden csoporton belül eltérőek: van, aki gyors, egyenes
léptekkel halad, a másik lassan, nehézkesen von-szolja magát, a harmadik
néha vidáman szökdécsel, a negyedik mindegy-re körülnéz, az ötödik
ünnepélyes, színpadias léptekkel, karját összefonva vonul, a hatodik
lábujjhegyen, laposan előre nyújtott tenyérrel jár stb.
A csoportok különböző elhelyezkedésben töltik meg a színpadot. Egyesek
zárt kis csoportot alkotva, mások egymagukban ülnek le, s ugyanígy van,
aki többedmagával, s van, aki egyedül álldogál. Az egész elrendezés nem
lehet sem ,,szép" , sem túlzottan meghatározott, de teljes összevisszaság-
ról sem lehet szó. Az emberek ide-oda néznek, van, aki magasba emeli fe-
jét, van, aki lehajtja vagy épp mélyen lehorgasztja. Pózaikat - mintha
vala-mi tompultság ülne rajtuk - ritkán változtatják. A fény mindvégig fehér
marad. A zene tempója gyakran változik, helyenként maga is tompultnak
hat. Az egyik ilyen tompított zenei pillanatban bal oldalt s eléggé hátul egy
fehér trikós emberbizonytalan, de igen gyors mozdulatokba kezd, hol a
karjával,



Vaszilij Kandinszkij (1912)

hol a lábával. Időnként hosszabban is kitart egy-egy mozdulatot, és né-
hánypillanatra megdermed az adott pózban. Az egész egyfajta táncra em-
lékeztet, csak éppen a tempó is gyakran változik, hol összhangban a zené-
vel, hol elszakadva attól. (Ezt az egyszerű folyamatot különös gonddal kell
kidolgozni, hogy a folytatás kifejező és meglepetésszerű legyen.) A töb-
biek lassanként felfigyelnek a fehértrikósra. Egyesek a nyakukat
nyújtogatják, végül már mind őt nézik. A tánc azonban váratlanul ér véget: a
fehértrikós leül, mintegy ünnepélyes előkészületként kinyújtja fél karját,
majd kö-

nyökben lassan behajlítva a fejéhez közelíti. Az általános feszültség egyre
kifejezéstelibb lesz. A fehértrikós azonban könyökét a térdére támasztja,
és fejét a tenyerébe hajtja. Egy másodpercre sötét lesz. Utána változatla-
nul ugyanezek a csoportok láthatók, ugyanolyan pózokban. Egyes cso-
portokra fentről különböző színű s változó erősségű fény hull, egy nagyobb
ülő csoport például erős vörös, egy álló csoport halványkék megvilágítást
kap, és így tovább. A rikító sárga fény most - a különös élességgel kirajzo-
lódó óriásokon kívül - csak az ülő fehértrikósra összpontosul. Hirtelen el-
tűnik minden szín (csak az óriások maradnak sárgák), és a színpadot fehé-
ren derengő fény tölti be. A zenekarban egyes szinek szólalnak meg, s en-
nek megfelelően különböző pontokon egyes alakok felemelkednek he-
lyükről, ki gyorsan, kapkodva, ki lassan, ünnepélyesen, de közben mind
felfelé néznek. Egyesek állva maradnak, mások újra leülnek. Aztán ismét
úrrá lesz rajtuk az előbbi tompultság, és mozdulatlanná dermednek.
Az óriások sustorognak, de most ők sem mozdulnak, mivel a színpad mö-
gül rövid időre ismét megszólal a tompán kongó kórus.
Ezután a zenekarban ismét különféle színek csendülnek meg. A sziklákon
vörös fény suhan át; az óriások megremegnek. Aztán a fenti megvilágítás
és a remegés váltakozik.
A széleken mozgás támad.
A zenekarban több ízben ismétlődik, egymástól elkülönülve vagy össze-
hangzón, az a és a h, hol nagyon élesen, hol alig hallhatón.
Egyes emberek elhagyják a helyüket, és hol gyors, hol lassú léptekkel más
csoportokhoz csatlakoznak. Az egymagukban állók kettesével vagy hár-
masával összeverődnek, vagy nagyobb csoportokat alkotnak, más, nagy
csoportok széthullanak. Egyesek sietősen, körül-körülnézve kiszaladnak a
színpadról, lassan valamennyi fekete, szürke és fehér alak eltűnik, míg
végül csak a színesek maradnak benn.
Lassanként minden aritmikus mozgásba jön. A zenekarban összevissza-
ság támad. Ismét felhangzik a harmadik képbeli éles kiáltás. Az óriások re-
megnek. A színpadon különböző fények cikáznak át, időnként egymást
keresztezve.
Egész csoportok hagyják el futva a színpadot. Nagy, közös tánc alakul ki
először különböző pontokon, majd apránként szétterjed, s mindenkit ma-
gával sodor. Az emberek szaladnak, ugranak, össze-, majd szétfutnak,
elesnek. Egyesek állnak, de közben gyorsan mozgatják karjukat, mások
csak a lábukat mozgatják, ismét mások csak a fejüket vagy a törzsüket.
Egyesek mindezen mozgások kombinációját hajtják végre. Néha a moz-
gások csoportosak: egyes csoportok végzik ugyanazt a mozgást.
Amikor a zenekarban, a mozgásban és a világításban az összevisszaság a
tetőpontjára hág, abban a pillanatban hirtelen sötétség és csend lesz.
Csak a színpad mélyében láthatók még a sárga óriások, akiket csak lassan
nyel el a sötétség. Mielőtt a sötétség teljessé válnék, a fény még néhány-
szor megremeg, tehát úgy tetszik, mintha az óriások a lámpához hason-
lóan lassan kihunynának.

6. kép

Ennek a képnek a lehető leggyorsabban kell megszületnie.
Tompa, kék háttér, mint az első képben (de fekete szélek nélkül).
A színpad közepén egyetlen halványsárga óriás áll, fehér, homályba vesző
arccal, nagy, kerek, fekete szemmel. A háttér és a padló fekete.
Az óriás a törzse mentén lassan, lefelé fordított tenyérrel felemeli mindkét
karját, s közben egyre magasabb lesz.

Amikor végül eléri a színpad tetejét, és alakja keresztszerű lesz, hirtelen sö-

tétség támad. A zene kifejező, megfelel a színpadon látható történésnek.

Végleges vál tozat, 1912


