
Laki Péter

INFERNO ÉS PARADISO TAMÁS JÁNOS (1936–95)

ORATÓRIUMAIBAN

69

Tamás János neve mindmáig szinte ismeretlen szülôhazájában, pedig gazdag zene-

szerzôi életmûve nagy meglepetéseket tartogat. A húszéves fiatalember, aki 1956-

ban elhagyta az országot, félbeszakítva Farkas Ferencnél éppen hogy megkezdett

zeneakadémiai tanulmányait, a késôbbiekben csak otthon maradt családjával tar-

totta a kapcsolatot, a hazai zeneélettel nem. Zeneszerzôi diplomáját Bernben sze-

rezte meg, ahol Veress Sándor tanítványa volt. 1995- ben bekövetkezett haláláig

Svájcban élt, de ott is kerülte a nagyvárosi fényeket; egy ideig Bielben volt opera-

karmester, majd a Zürich és Bázel között nagyjából félúton fekvô Aarauban tevé-

kenykedett mint középiskolai tanár, zongoramûvész és egy félamatôr zenekar diri-

gense. Mindeközben azonban létrehozott egy mintegy 120 mûbôl álló, rendkívül

impozáns oeuvre- t, melyben – az itt tárgyalandó három oratóriumon kívül – szá-

mos zenekari és vokális mû, valamint bôséges kamarazenei termés vár itthoni fel-

fedezésre.1 Tamás svájci elismertségét bizonyítja, hogy néhány partitúráját a neves

Eulenburg cég adta ki;2 mûvei elhangzottak a rádióban, és több megrendelést is

kapott, 1991- ben maga Paul Sacher rendelt meg nála egy vonóshatost. Zeneszer-

zôi hagyatékát 2011 óta a bázeli Sacher- archívumban ôrzik.3

A Magyarországon keletkezett juveniliákat leszámítva Tamás egész pályája új

hazájához, Svájchoz kötôdik. Ennek ellenére neki is nagyjából ugyanazt a fejlôdési

folyamatot kellett végigjárnia, mint itthoni „harmincas” kortársainak. A feladat

számára is a Bartók–Kodály- hagyomány meghaladása, az ezzel párhuzamosan léte-

zô nyugat- európai tendenciák feldolgozása és kreatív megválaszolása volt. Elsô

Svájcban keletkezett mûvei közül a zenekari Serenade és a fuvolára és vonósegyüt-

tesre írt Kleine ungarische Suite teljesen a magyar 50- es évek divertimentostílusába

illeszkedik. Zeneszerzôi fejlôdése azonban ebbôl a meglehetôsen behatárolt világ-

ból a maga módján lépett ki, elsôdlegesen nem a dodekafónia felé tájékozódva,

amint azt magyarországi pályatársai közül többen is tették. Az 1963- ban készült

egytételes Vonósnégyes még Bartókot folytatja, és bizonyos bartóki toposzok (éjsza-

1 A teljes mûjegyzék megtalálható a http://www.janostamas.ch honlapon. 2016. január 1.

2 Serenade (1958); Kleine ungarische Suite (1961); kórusmûvek.

3 Ld. http://www.paul- sacher- stiftung.ch/de/news/2011/janos„tamas- sammlung.html. 2016. január 1.



ka zenéje, néptánc) jelenléte félreismerhetetlen, ugyanakkor ezeket a toposzokat

Tamás új irányba tágítja ki, gazdagon kidolgozott részletekkel, árnyalt és elôre nem

megjósolható zenei történésekkel.

Az 1965- ben komponált Zongoraverseny, mely Bartók mellett már Stravinsky fe-

lé is nyit, a szerzô halála után 14 évvel, 2009- ben hangzott el elôször; az ôsbemu-

tató felvétele a következô évben jelent meg CD- n.4 A Fanfare lemezmagazin kriti-

kusa kiemelte a hangszerelés eredetiségét és a háromtételes, mintegy húszperces

versenymû lankadatlan energiáját, kifejezve reményét, hogy a darab szélesebb kör-

ben is ismertté válik majd.5

Tamás igazi zeneszerzôi egyénisége azonban igazán csak a hetvenes és nyolc-

vanas években bontakozott ki. Ekkor keletkeztek az olyan, vallomásszerûen sze-

mélyes hangú mûvei, mint a Mosaïque fuvolára, vonósokra és üstdobra (1974), a

Das Gewicht eines Vogels (Egy madár súlya) címû dalciklus (1984)6 vagy a kamaraze-

nekarra komponált Ballade (1989). Élete utolsó éveiben egyre inkább elsötétült a

hangja. A Sacher rendelésére készült vonósszextett (Wartender Frühling, Várakozó

tavasz, 1991) a Vonósnégyes egytételes formatervét újítja fel, olyan stiláris eszkö-

zökkel, amelyek a hatvanas években még nem álltak a rendelkezésére, és az érzel-

mek végletes sarkításával: a tetôpont kétségbeesettebb, mint valaha, és a rákövet-

kezô összeomlás szinte megsemmisítô hatást kelt.

A kései korszak termésébôl feltétlenül említést érdemel a Prédikátor könyve

nyomán írott, tragikus Es ist Zeit (Eljött az idô) szavalókórusra és angolkürtre,

(1995), valamint a Postskriptum énekhangra és fúvósötösre (1995), melynek szöve-

gét a zeneszerzô Anne Frank naplójából vette. A naplóból mindössze néhány sort

használt fel, egyetlen rövid meditációt a boldogságról, mely nem a külsôdleges,

hanem a bensô dolgokban rejlik. Tamás utolsó befejezett mûve egy Konzertstück

két trombitára, üstdobra és vonószenekarra, amely szintén a vad kitörések és elfoj-

tott szorongások skáláját járja be.

Tamás életmûvének gerincét három nagyszabású oratóriuma alkotja, mely a

hetvenes, nyolcvanas, illetve kilencvenes években keletkezett. Bár a három mûvet

a szerzô nem tekintette egybefüggô ciklusnak, mégis egyfajta trilógiának tekinthe-

tôk, mivel mindhárom oratórium vallásos motívumok által közelít meg univerzá-

lis témákat. Mindegyik esetben feltûnôen nagy szerepet játszik a tagadás vagy két-

kedés, mely szinte a fonákjáról ábrázolja az utolsó vacsorát, az özönvizet, és még

az isteni jóság dicséretéig is csak az emberi gonoszság kíméletlen ábrázolásán ke-

resztül jut el. A kórus és a zenekar mellett mindhárom mûben csak egyetlen szó-

lista szerepel: Tamás számára nem az volt fontos, hogy különbözô szereplôk között
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4 János Tamás: Piano Concerto. Early Piano Works. Tomas Dratva, zongora. Basel Chamber Orchestra, vez.

Paul Goodwin. Oehms 750, 2010.

5 Peter Burwasser: „Tamás, Piano Concerto, Lichtspiel, Improvisations, Eisblumen”. Fanfare. Idézve:

http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album„id=481811. 2016. január 1.

6 Ezt az Erika Burhart svájci költônô verseire komponált ciklust Kurt Widmer és Jean- Jacques Dünki

mutatta be 1984- ben.



operaszerû dialógushelyzeteket teremtsen, hanem az, hogy egy központi alak és

környezete állandóan változó viszonyát ábrázolja. Mondhatni, a három mû egy-

máshoz való viszonya valamilyen módon a pokol, purgatórium és paradicsom hár-

masságát tükrözi.

Az elsô oratórium, a Das infernalische Abendmahl (A pokoli úrvacsora) Georg

Heym (1887–1912), a német expresszionizmus korán elhunyt nagy költôjének szö-

vegére készült 1972- ben. A költeményben egy Istenhez hasonlatos fôhôs, aki ma-

ga is a poklok kínját szenvedi, az alvilág elátkozott lelkeit a fájdalom bizarr ünne-

pére hívja meg. Heym drámai szövege Tamást egyik legmerészebb, experimentális

partitúrája megírására ihlette. A máig elôadatlan mû grafikus notációjával, aleato-

rikus szakaszaival, a sok egyéni vonós szólam mikropolifóniájával és sok különle-

ges hangszeres és vokális effektusával a hetvenes évek avantgárdjának szellemé-

bôl táplálkozik. Ezeket a stíluseszközöket a zeneszerzô mind az expresszionista ki-

fejezés szolgálatába állította; az egész darab szinte egyetlen sikolya a félelemnek és

borzadálynak. Tamásra valószínûleg hatott Penderecki Hirosima- gyászéneke (1961),

Ligeti Requiemje (1965) vagy éppen Erhard Karkoschka Das Schriftbild der neuen Musik

címû elméleti munkája (1966).

A szólista szerepét, melyben egy meghatározott hangmagasságú ének váltako-

zik Sprechgesanggal, deklamációval és suttogással, férfi vagy nôi elôadó egyaránt tol-

mácsolhatja. Tamás szövegmegzenésítésére jellemzô, hogy egyes szavakat olykor ki-

szakít a környezetébôl, egyes fonémákat a szavaktól, vagy éppen egyetlen apró mó-

dosítással megváltoztatja egy- egy szó értelmét. Így lesz például a Traum- ból (álom)

Raum (tér); a Qualen- ból (kínok) Quallen (medúzák), Alle (mind), Aal (angolna) stb.

Ez a technika, mely, mint látni fogjuk, a második oratóriumban is visszatér majd,

sokkal több, mint egyszerû szójáték: a szóasszociációk mindegyike további érzelmi

dimenziókkal gazdagítja a mûvet. Máskor a kórus egy- egy kulcsszóból egyes hango-

kat emel ki, például a Gram (búbánat) egyes betûit, melyek mind önálló életre kel-

nek a kórusszólamokban, ezzel adva külön nyomatékot a szó jelentésének.

Még a pokol közepén is felmerül azonban a békének és nyugalomnak legalább

a vágyképe. A paradicsomnak mint távoli emléknek a puszta említésére egy „Pas-

torale” feliratú, idillikus szakasz válaszol, melyhez Tamás a partitúrában az alábbi

megjegyzést fûzte:

A „Paradicsom” szó hallatára valamennyi hangszeres és énekes halkan improvizálni

kezd, mindenki magának, de mégis együtt. Halkan, mert ennek a szakasznak meditatív a

jellege, és távoli, elsüllyedt emlékeket vagy megsejtett képzettársításokat kell ébreszte-

nie. (Aki csak képes rá, az hallgasson bele a saját lelkébe, hogy ott keresse azt, ami elve-

szett. Milyen kollektív lelki kép fog ebbôl létrejönni? Csönd? Rendezettség? Káosz? Har-

mónia? Boldogság? Semmi?)

A „Semmi” szó után csillag következik, majd a lap alján ezt olvassuk: „Ha sem-

mi sem jön létre, akkor folytassuk a 107. ütemtôl! De ha valami mégis létrejön,

különösen ha még szép is, akkor ez a szakasz tetszôlegesen sokáig tarthat…”

Ennek az önmagunkba belehallgató szakasznak nem kevésbé rendkívüli folyta-

tása van. A kórus pianissimóban belekezd az „Ein’ feste Burg” (Erôs vár a mi Iste-
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nünk) kezdetû korálba, amely természetesen Tamás saját betoldása. A korál azon-

ban közvetlenül a „Gott” (Isten) szó elôtt hirtelen félbeszakad, és az utolsó han-

got a cseleszta erôteljes sforzatója helyettesíti. A keresztény Isten nevét ebben a

kontextusban ki sem szabad mondani!

Ami ezután következik, az könnyen egy újabb csoportos improvizációnak tûn-

het, bár a szerzô ezúttal minden hangot pontosan lejegyzett. A szöveg a keresz-

ténységet a görög mitológiával cseréli fel: a szenvedô, de egyúttal vigasztalást ho-

zó fôhôs pánsíppal szenderíti álomra a kárhozott lelkeket. Ebben a pillanatban a

szóló énekszólamban és a fafúvókban elôbb öt, majd hat, végül pedig kilenc gazda-

gon díszített dallam szólal meg egyszerre. Az elôadói utasítás parlando, és valóban:

a gazdagon díszített dallamok mindegyike eredeti magyar népdal, melyet Tamás

különbözô nyomtatott népdalgyûjteményekbôl vett át. A szólista egyenesen a Bar-

tók 1. vonósnégyesébôl is ismert Romlott testem a bokorba… egy variánsát énekli,

elôször szöveg nélkül, majd Heym szavaira. Tamás aleatorikusan, minden össze-

hangolás nélkül helyezte egymás fölé a népdalokat; közben a vonósok a népdalok

töredékmotívumait játsszák. Az egyes szólamokat persze lehetetlen kihallani a

sûrû polifon szövetbôl, de nem is ez a lényeg, hanem az a csillogó hangszônyeg,

amellyel Tamás a békét, a megnyugvást érzékelteti. Figyelemre méltó azonban,

hogy a zeneszerzô ezt a hatást éppen elrejtett magyar népdalok használatával éri

el. Túlzás volna- e ebben Tamásnak az emigrációban háttérbe szorított, de nagyon

is jelen levô magyar identitástudatának a szimbólumát látni? (1. kotta)

A „Pastorale” után az eddig metrum nélküli zenét szabályos 3/4- es ütemek

váltják fel; mintha bölcsôdalt hallanánk, melyben az alvilági lelkek álomra hajtják

a fejüket. Bár az álom éppenséggel nem „édes” (Heym szövege itt is nyugtalanító

költôi képekkel van tele), a mû – a partitúra utasítása szerint – a „végtelen nyuga-

lom” érzetével ér véget.

A második oratórium, a Noahs Tochter (Noé leánya) 1986- ban keletkezett, Claudia

Storz (sz. 1948) svájci írónô Tamás számára írott szövegére, szoprán szólóra, nar-

rátorra, kórusra és zenekarra. Mint A pokoli úrvacsora esetében, itt is az ellenkezô-

jére fordul valami: ezúttal a bibliai özönvíz története válik az újrainterpretálás tár-

gyává. Noé névtelen lánya, aki a Bibliában nem szerepel, nem hajlandó beszállni a

bárkába, nem hajlandó megmenekülni. Egyrészt úgy érzi, semmivel sem jobb,

mint azok, akiket Isten halálra ítélt, és nem jár neki a kivételezettség, másrészt pe-

dig tudja, hogy a világ az özönvíz után sem lesz jó, és megmenekülni ezért nem is

érdemes. A két érv látszólag ellentmondásban van egymással, mert hiszen ha a vi-

lág az özönvíz után sem lesz jó, akkor Noé lánya olyan adományt utasít vissza,

amely amúgysem ér semmit. Az ellentmondás akkor kezd feloldódni, amikor vilá-

gossá válik, hogy az özönvíz tulajdonképpen a modern világra vonatkozó allegó-

ria: a holokauszt túlélôi közül sokan küzdenek az úgynevezett survivor’s guilttel,

úgy érezvén, hogy semmivel sem voltak jobbak, mint azok, akik elpusztultak, és

számukra a túlélés a katasztrofális veszteségek után nem több számûzetésnél.

A librettó szerint: „A föld üres lesz és sivár, és ahol emberek vannak, ott háború is

lesz.” Noé lánya számára így a boldogság eleve nem létezik mint választási lehetô-

ség: azt kell választania, amit etikailag helyesnek tart.
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Az említett ellentmondást igazából azonban csak Tamás zenéje oldja fel. A Lány

szerepének a zenére volt szüksége, hogy meggyôzôen hathasson, és a zene karak-

terváltásai révén a hôsnô jellemfejlôdésének leszünk tanúi. Elsô megszólalásakor

a Lány hangja szomorú- lírai, ezt váltja fel késôbb a keserû fájdalom. A darab záró-

szakaszában a Lány megismétli ugyanazokat a szavakat, amelyeket elôször hallot-

tunk tôle, de immár nem szomorúan és líraian, hanem heves szenvedéllyel, a le-

mondás helyett az aktív ellenállás hangján.

A katasztrófán és annak túlélésén kívül az oratórium másik fôtémája a bárka-

építés mint alkotómunka és a külsô szemlélôk értetlensége. A mû egyik csúcs-

pontja az a kétszer is elhangzó kórustétel, melyben a sorsáról még mit sem sejtô

nép figyeli Noét, amint az dolgozik, és tudatlanságában kigúnyolja ôt. Noé maga

nem jelenik meg az oratóriumban mint szereplô; a fiait megszemélyesítô férfikar

veszi védelmébe a bárkaépítôt a gúnyolódókkal szemben: „El a kezekkel Noétól!

Mit tudtok ti az ô nagy mûvérôl? Feladatot kapott, senki nem tudja, kitôl. Hangot

hall: valami újnak kell jönnie.” A „kell” szót (muss!) Tamás erôsen kihangsúlyozta;

legyen ez az új jó vagy rossz, elkerülni nem lehet.

A gúnykórus meghatározott hangmagasságok nélkül mint suttogó- , majd

szavalókórus indul. A deklamációban feltûnik egy jellegzetes variációs technika,

amely különösen fontos volt Tamás számára: a Was tut er? (Mit csinál ô?) kérdés-

ben elôször a három szó váltakozva kap erôs sforzato hangsúlyt, amely nemcsak

a kérdés értelmét módosítja, hanem érdekes ritmuspolifóniát is teremt. A pokoli

úrvacsorához hasonlóan megjelennek a szóvariációk is, bár azzal a humoros ha-

tást keltô különbséggel, hogy az eljárás inkább hangulatfestô, vagy indulatszava-

kat, mintsem új jelentéshordozókat eredményez: Ding (dolog) – Dong; Frau (fele-

ség) – Au! A hangsúlyok és szavak variálásában Tamás valójában a zenei motivi-

kus munka verbális megfelelôjét fejlesztette ki. A kórus „Lírai közjátékában”

(Lyrischer Zwischengesang) jelenik meg közvetlenül a bibliai történetnek a mai

idôkre való alkalmazása, nevezetesen a bárkába szállás mint emigráció. Egy 6/8-

os ritmusú, barcarolaszerû szakaszban arról énekelnek a bárka utasai, hogy a

magukkal hozott állatok révén megpróbálnak valamit átmenteni a régi otthon

megszokott békességébôl. Ez azonban csak illúzió, mert egy nap ki kell majd

szállniuk a bárkából és szembe kell nézniük egy üres és sivár tájjal, ahol csak új

háborúknak lesznek kitéve. Tamás egészen odáig ment ennek a reménytelen

jövônek a lefestésében, hogy az Aussteigen! (Kiszállni!) szót brutális fortissimó-

val zenésítette meg, szinte az auschwitzi táborôrök üvöltözését idézve. A darab

„Lírai epilógussal” (Lyrischer Abgesang) csendül ki, ahol az Aussteigen nem

fenyegetôen, hanem gyengéden szól, és a vigaszt a neuer Pfad (új ösvény) új vol-

tában találják meg a menekülôk (2. kotta).

A pokoli úrvacsora és Noé leánya között óriási a stiláris különbség. A nyolcvanas

évekre Tamás szakított az avantgardista kísérletezéssel; ô maga „mérsékelten mo-

dern”- nek minôsítette második oratóriumának a zenei nyelvét. Természetesen,

mivel ezt a darabot nem az íróasztalfióknak, hanem konkrét elôadóknak írta, szá-

mításba kellett vennie a rendelezésére álló erôket. A Lány szerepét Rosmarie

Hofmann énekelte, aki többek között René Jacobsszal és Helmuth Rillinggel vett
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lemezre barokk zenét,7 de a többi közremûködô helybéli volt, a kórus Tamás kö-

zépiskolájának növendékeibôl került ki. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért az

1988. januári ôsbemutató, mint Tamás egy újságkritika hátára feljegyezte, „óriási,

döbbenetes siker” volt”.8

Az 1993- ban keletkezett harmadik oratóriumban, a Die Stimmen der Erdében

(A Föld hangjai) Tamás végre minden fenntartás nélkül megkomponálta azt a „nagy

békét”, amelynek vágyképe már A pokoli úrvacsorában felsejlett, és amely a Noé

leányában is csak igen korlátozottan valósulhatott meg. Még itt is hangsúlyozza

azonban, hogy ennek a békének kemény lelki küzdelem az ára. A szöveget ezúttal

Mikhail Naimy (Nu’aime, vagy Nu’ayma, 1889–1988) libanoni keresztény írótól

vette. Mint közeli barátja, Khalil Gibran, A próféta címû könyv népszerû szerzôje,

Naimy is erôsen a vallási miszticizmus hatása alatt állt. A Tamás által megzenésí-

tett szöveg német fordításban 1990- ben jelent meg.9

A Noé leányához hasonlóan ez az oratórium is három részre tagolódik. Az elsô

a világ szépségét dicsôíti; a második arról szól, hogy a jó és a rossz emberi cseleke-

detek egyaránt a nyelv segítségével valósulnak meg, és a nyelv, ha a gonosz szolgá-

latába áll, elpusztíthatja a világot. A harmadik rész tablói az Istenbe vetett biza-

lomról szólnak, és Isten követérôl, a Halálról, melynek fenyegetô rémképét csak a

hit és a szeretet tudja eloszlatni. A mû az életigenlés és a szeretet diadalával jut a

tetôpontjára; ezt rövid, meditatív kóda követi, melyben a lélek végre eléri az áhí-

tott békét.

A szöveg természetesen fontos inspirációt jelentett, de Tamás nem hagyatko-

zott teljesen rá: az oratóriumban igen nagy szerephez jutnak a tisztán hangszeres

közjátékok, vagy szöveg nélkül, csak az a magánhangzóra énekelt részek. Sokszor

éppen a legfontosabb dolgokat nem lehet szavakkal kifejezni: Tamás a „Föld szim-

fóniáját” szöveg nélküli, eksztatikus táncként komponálta meg, ahol a szólista

tiszta kvintjei és kvartjai a kórus kromatikus akkordjaival és az üstdob erôteljes

ritmusaival vegyülnek. Ugyancsak szöveg nélkül reagál a zene arra a kórustételre,

amely Szent Pál híres szavait parafrazeálva10 azt mondja ki, hogy minden emberi

cselekvés hiábavaló, mely nem a szeretetbôl fakad. Egy gyászos hangulatú, a mély

csôharang által kísért angolkürtszóló siratja a félresiklott ambíciókat; „fáradtan,

szomorúan, monotonul” lépnek be rögtön utána a rézfúvók.

Stiláris tekintetben a mû a Noé leányának „mérsékelt modern”- ségét folytatja,

telített kromatikus harmóniavilágával, melyet Tamás a legkülönbözôbb hangula-

tok kifejezésére tudott használni. A mû indítása félreismerhetetlenül Kodály Psal-

mus Hungaricusára utal. Mint a Psalmusban, itt is tenor az egyetlen szólista, aki az

egyénnek az Istenhez való viszonyát jeleníti meg; a kórus ehhez az „én”- perspektí-
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7 Diszkográfiáját ld. http://www.bach- cantatas.com/Bio/Hoffmann- Rosmarie.htm, ahol a mûvésznô

nevét helytelenül két f- fel írták.

8 Édesanyjának írott levél, dátum nélkül.

9 Zwiegespräch beim Sonnenuntergang. Olten–Freiburg: Walter, 1990.

10 „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc vagyok

vagy pengô cimbalom.” 1 Kor. 13:1.



vához teszi hozzá a közösség hangját. A korábbi évek avantgárd stílusának a nyo-

mai itt- ott felbukkannak A Föld hangjaiban, például akkor, amikor egyes hangszerek

meghatározatlan hangmagasságokat játszanak pontos ritmusban, egyfajta korláto-

zott aleatorikával. Ezek a pillanatok jellemzô módon mindig a negatív helyzetek-

hez – a nyelvhez mint kétélû kardhoz vagy a mû csúcspontját alkotó hazugságkó-

rushoz – kapcsolódnak.

A Lüge (hazugság) szó Naimy szövegében egyetlenegyszer fordul elô. Miután

az író felsorolja mindazt a jót, amelyet a szavak lehetôvé tesznek, így folytatja: Und

mit Worten lüge ich (És szavakkal hazudok). Tamás ezt az egyetlen rövid mondatot

a darab egyik leghosszabb szakaszává bôvítette, ahol a szó nem kevesebb, mint

harmincnyolcszor hangzik el, deklamálva, kiáltva avagy suttogva. Csak énekelve

nem hangzik el egyszer sem, mivel a hazugságnak nem lehet dallama. Megbotrán-

kozva, dühvel vagy éppen undorral mondják ki; egyszer „kívülrôl” pellengérezik

ki, másszor „belülrôl”, magának a hazug embernek a szemszögébôl. Az elôadói

utasítások között szerepel a „csalárd” (verlogen), a „hamis” (falsch) és az „édeskés”

(süsslich). Tamás saját szavaival is kiegészítette a hazugság jelentéskörét: így olyan

szavakat is hallunk, mint Hass (gyûlölet), Verleumdung (rágalom), vagy Hetzen (uszí-

tás), Heucheln (képmutatás) és Spott (gúny). Lehetséges volna, hogy az elsô kettô

a Varázsfuvola I. felvonásbeli kvintettjének tudatalatti reminiszcenciája?

Bekämen doch die Lügner alle

Ein solches Schloss vor ihren Mund!

Statt Hass, Verleumdung, schwarzer Galle

Bestünde Lieb und Bruderbund.

Csak éppen itt már nem Papageno ártalmatlan füllentésérôl van szó, hanem

olyan valótlanságokról, amelyek romba dönthetik a világot. Ezért még a zenekari

hangszerek is hisztérikusan szólnak: éles hangsúlyaik a partitúra utasítása szerint

olyanok, mint az „ostorcsapások” (3. kotta a 78. oldalon).

Valóban a hazugság volna a legnagyobb bûn, amelyet az emberiség elkövet-

het? Az oratóriumban sok szó esik háborús pusztításról, de ezeket a szövegeket a

szólista nagyrészt egyszerû hangon recitálja, csupán a klarinét és a basszusklarinét

kíséretével, nem mentesen a drámai feszültségtôl, de mégsem azzal a sodró ener-

giával, amelyet a hazugság említése váltott ki Tamásból. Úgy tûnik, hogy a zene-

szerzô, aki egész életében az igazságot kereste, a hazugságban mint az igazság prin-

cípiumának tagadásában találta meg korunk valamennyi rákfenéjének a gyökerét.

Utolsó oratóriumában Tamás arra tett kísérletet, hogy a hazugság leleplezése

után visszataláljon Istenhez, és a szeretet mint legnagyobb hatalom által gyôzze le

a sötétséget. Akinek a lelkében ott van Isten és a szeretet, az nem fogja a nyelvet

hazugsággal bemocskolni. Tamás világéletében küzdött ezért a hitért, és öngyilkos-

sága bizonyítja, hogy nem volt képes tartósan a magáévá tenni. De annyi legalább

megadatott neki, hogy mélyen megrázó formában kifejezést adjon ezeknek az

örök kérdéseknek, mindennek ellenére és dacára optimista választ adva rájuk.
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3. kotta. Részlet a Die Stimmen der Erde címû oratóriumból



A B S T R A C T

PÉTER LAKI

INFERNO AND PARADISO IN THE ORATORIOS

OF JÁNOS TAMÁS (1936–95)

János Tamás, born in Budapest, emigrated to Switzerland in 1956 and developed

an active career there as composer, conductor, pianist and teacher. He composed

more than 120 works in all genres: orchestral, vocal, chamber. His entire compo-

sitional Nachlass is currently preserved at the Paul Sacher Archives in Basel.

Tamás’s catalog includes three large- scale oratorios on religious themes,

which not only illustrate the evolution of his style but also transmit his personal

philosophy about good and evil, and give evidence of an existential struggle for

genuine moral values.

The first oratorio, Das infernalische Abendmahl (1972), is based on an expres-

sionist poem by Georg Heym; the second, Noahs Tochter (1986), is a setting of a

libretto written for Tamás by Swiss writer Claudia Storz. The third, Die Stimmen

der Erde (1993), is an adaptation of writings by the Lebanese Christian author

Mikhail Naimy. In each work, the argument proceeds through a series of inver-

sions where a traditional event or idea is interpreted in an utterly non- traditional

way. The Last Supper is turned into a horrific vision of suffering; Noah is given a

daughter who refuses to enter the Ark and questions the whole idea of salvation;

and the evil actions of humankind constantly threaten to destroy God’s creation.

Yet in each case, negativity is overcome: the damned souls in Hell fall asleep and

enjoy a respite from their pain; the necessity of the ‘new path’ humanity has to

take outweighs the objections of Noah’s daughter; and a vision of boundless love

triumphs over all adversity in the last oratorio.

Das infernalische Abendmahl, which remains unperformed to this day, is an

experimental score with graphic notation and many avantgardistic effects. In the

last two oratorios, Tamás returned to a more traditional way of writing, yet he

always speaks in a very personal voice that deserves to be heard.
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