
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
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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.



A Férfi, anélkül, hogy bármelyikük elmozdult volna, vagy hogy a Férfi ráné-
zett volna a Nőre, egyszer csak átveszi a poharat. (A Férfi soha nem nézhet
a Nő felé; az előbbi végig előre néz, az utóbbi mindig a háta mögött áll.) A
Férfi, jobb karját kinyújtva, elragadtatással nézi a kezében lévő poharat.
Ekkor egy másodpercre arca mélységesen komoly, már-már szomorú ki-
fejezést ölt, töpreng egy ideig, majd arca ismét felderül, jókedvű elszánás-
sal szájához emeli a poharat, és lassan kiissza.
Ezalatt a Nő fogyatkozó érdeklődéssel figyeli, arca hűvös kifejezést ölt,
nyers mozdulatokkal átrendezi köntöse redőit, és nesztelenül átszalad a
színpad túloldalára, majd megáll a jobb oldali fal közelében, de most is a
Férfi háta mögött.
A Férfi ivás közben lassan néhány lépést tesz előre, bal felé, és nagyjából
középen áll.
Leengedi a poharat tartó kezét, s arcán közöny, sőt időnként ellenséges
érzület tükröződik. Elmerülten, megrendülve, már-már önkívületben álla
helyén

FÉRFI Milyen szép vagy! Milyen boldog vagyok, amiért itt vagy nálam! Is-

mét élek... (Úgy nyújtja ki két karját, mintha a Nő ott állna előtte) Ó, te gyö-
nyörű!...

Időközben a Nő lassan elfordult. Amikor már szembe néz a jobb oldali fal-
lal, arca felderül. Ugyanekkora jobb oldali fal előtt egy Úr jelenik meg, sö-
tétszürke felöltőben, sétabottal, divatos eleganciával öltözve; tetszetős,
előkelő jelenség. A Nő felé nyújtja kezét, az pedig mosolyogva lép felé,
olyan nyugodtan, mintha régi ismerőssel találkoznék. Az Úr gyorsan a kar-
jába kapja, és eltűnik vele a jobb oldali falban.
Mihelyt a Nő rámosolyog az Úrra, a Férfi nyugtalan lesz. Balsejtelmektől
gyötörve néhányszor rángásszerűen elfordítja a fejét. Amikor az Úr a Nő
felé nyújtja kezét, a Férfi bal karja görcsösen megmerevedik, majd amikor
az Úr a karjába emeli a Nőt, feljajdul

FÉRFI Ó jaj... (Ezután néhány lépéssel előbbre, bal felé szalad, és össze-
törve megáll)

Néhány másodperc múlva azonban a Nő gyorsan kilép a bal oldali falból,
és térdre hullik előtte. A Férfi éppen felfelé néz, tehát nem látja, mégis
azonnal észleli jelenlétét; arca felderül. A Nő arca csupa alázat és bocsá-
natkérés

Te édes, te gyönyörű!

A Nő lassan feláll, és a Férfi bal keze után kap, hogy megcsókolja. A Férfi
azonban megelőzi: most ő térdel le, és a Nő keze után nyúl, de nem ér hoz-
zá. Ez alatt a nő arcjátéka ismét változik, s most kissé gunyoros kifejezést
ölt. A Férfi üdvözült boldogsággal néz fel rá, felemeli kezét, és lassan meg-
érinti a Nőét. Mialatt így felemelt kezére meredve üdvözülten térdel, a Nő
gyorsan eltűnik a bal oldali falban.
A Férfi nem bánja, hogy eltűnt, hiszen érintése, vagyis ő maga ott van a saját
kezén, amelyről nem tudja levenni tekintetét. Kis idő múlva határtalan
erőfeszítéssel felemelkedik, s karját a magasba lendítve felágaskodik, óri-
ás gyanánt

Most már örökre az enyém vagy!

VÁLTOZÁS
A színpad sötétbe borul, majd tüstént kivilágosodik. A színpad most már
teljes mélységében és szélességében látható

3. KÉP

Vad, sziklás táj, feketésszürke sziklákkal, melyekből néhány ezüstszürke
fenyő mered ki.
A színpad mélységének mintegy felétől kezdve sziklák állnak, amelyek egy
helyütt kis platóvá nőnek; ezt a platót magas, meredek sziklák övezik,
amelyek jobb és bal oldalt egészen a rivaldáig nyúlnak. A plató elől egy kis-

Vázlat A boldog kézhez

sé, a színpad közepétől valamivel jobbra pedig ferdén és meredeken lejt,
azaz szakadékot kell sejtetni két szikla között; a szakadék pereme jól lát-
ható. Előtte alacsonyabb plató, amely elöl összefügg a magasabbikkal. A
plató mögött, de magasabban annál, két barlang, amelyet egyelőre még
sötétlila vászon takar. A képet csak hátulról és föntről szabad megvilágíta-
ni, úgy hogy a sziklák árnyékot vessenek a máskülönben világos színpad-
ra. Az egész ne természeti képet utánozzon; legyen színek és formák sza-
bad kombinációja. Kezdetben (és csak hátulról) szürkészöld fény hull a
színpadra. Később, amikor a barlangok is megvilágosodnak, elölről hull
majd a sziklákra sárgászöld, a szakadékra pedig sötétkék-sötétlila fény.
Mihelyt a színpad megvilágosodik, látni, aminta Férfi kiemelkedika szaka-
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dékból (ezért szükséges, hogy annak pereme túlemelkedjék a színpad
padlóján). Látszik, hogy nem könnyű feladattal kell megbirkóznia, mégis
minden fáradság nélkül lép ki a szakadékból. Ugyanúgy van öltözve, mint
az első képben, csak most kötelet font dereka köré. Az övszerű kötélen két
török fej lóg, a Férfi maga pedig meztelen, véres kardot tart kezében.
Épp azelőtt, hogy a Férfi felérne, a bal oldali barlang lassan megvilágoso-
dik: a sötétlila fény barnán, vörösön, kéken és zöldön át igen gyorsan hal-
vány, inkább tompa citromsárgába vált.
A barlangban, amely félig szerelő-, félig aranyművesműhelyre emlékez-
tet, néhány munkás dolgozik valósághű munkásöltözetben. (Egyikük re-
szel, egy másika gépnél áll, a harmadik kalapál stb.) A barlang megvilágí-
tása most már mintha a munkaasztalok fölött függő lámpáktól eredne. Al-
konyi hangulat. Középen üllő, mellette súlyos vaskalapács.
Amikor a Férfi felér, a szikla háta mögött a színpad közepe felé indul, majd
megáll, és tűnődve nézi a munkásokat. Nehezen lélegzik; mintha most
születne meg benne egy gondolat. Aztán felderül, és nyugodtan, tárgyila-
gosan szólal meg

FÉRFI Ezt egyszerűbben is lehet!
Odamegy az üllőhöz, ledobja kardját, felvesz a földről egy darab aranyat,
az üllőre helyezi, és jobbjával megragadja a súlyos kalapácsot. Mielőtt

azonban ütésre lendíthetné karját, a munkások felugranak és rá akarják
vetni magukat. Eközben a Férfi, mintha észre sem venné a veszélyt, fel-
emelt bal kezét nézi; ujjhegyeire fentről halványkék fény hull. Először mély
megrendüléssel nézi ujjait, majd arcán tudatos erő ömlik el. A munkások
mozdulatai nem utalhatnak arra, hogy valóban rávetnék magukat, de azért
a szándékot jelezniök kell. Ám mielőtt még erre sor kerülhetne, a Férfi
mindkét kezével megmarkolja a kalapácsot, és könnyeden, lendületesen
készül lesújtani vele. Ahogy a kalapács lezuhan, a munkások arca meg-
dermed az ámulattól: az üllő középen ketté hasadt, s az arany belecsú-
szott a repedésbe.
A Férfi lehajlik, bal kezével kiveszi az aranyat, majd lassan a magasba
emeli. Most derül ki, hogy drágakövekkel kirakott diadémot tart a kezében

(Egyszerűen, minden megrendülés nélkül) Lám, így születik az ékszer!

A munkások arca ismét fenyegetővé válik, majd megvetést tükröz; súg-
nak-búgnak egymás közt, látnivaló, hogy újabb támadásra készülnek a
Férfi ellen. A Férfi nevetve dobja oda nekik az ékességet. Azok rá akarnak
rontani, ő azonban időközben megfordul, és lehajlik kardjáért.
Amint bal kezével megérinti, a barlang ismét elsötétül.
A sötét kelme teljesen eltünteti a műhely minden nyomát.
Mihelyt sötét lesz, szél kerekedik, először csak halkan zizeg, aztán egyre
fenyegetőbbé erősödik.
A szél crescendóját a világítás crescendója kíséri. Először fentről halvány



vöröses fény szivárog a színpadra, amely aztán a barnán át piszkoszöldbe
hajlik, ebből pedig sötét szürkéskékbe, majd lilába. A lilából erős sötétvö-
rös szakad ki, amely egyre világosabb és rikítóbb lesz, ahogyan a vérvö-
rősbe egyre több narancssárga, majd világossárga árnyalat keveredik, míg
végül a rikító sárga fény már megmarad, és minden irányból a második
barlangra vetül. Ez a barlang mára fényjáték kezdetekor nyitva állt, és részt
vesz a crescendóban: a színpad többi részénél valamivel gyengébben, de
ugyanez a fényskála világítja meg belsejét, mígnem végül ugyanolyan sár-
gán ragyog, minta színpad többi része.
A Férfinak úgy kell kifejeznie a fény és a vihar e crescendóját, mintha belőle
magából eredne mindkettő. A halvány rőtszínű fénynél először a kezére
néz, amely aztán lassan, ernyedten lehanyatlik; a piszkoszöld megvilágí-
tásnál szeme izgalmat fejez ki; egyre izgatottabb lesz, végtagjai görcsösen
megfeszülnek, a vérvörösnél reszketve nyújtja ki mindkét karját, szemét
tágra nyitja, s rémülten tátja el száját. A sárga fényben már úgy tetszik,
mintha a fejét mindjárt szétvetné valami.
A Férfi maga elé mered, s nem néz a barlang felé.
Amikor már egészen világos lesz, a vihar elül, és a sárga fény gyorsan át-
vált valamilyen halvány, szelíd kékesbe. Ebben a megvilágításban a bar-
lang egy másodpercig üres, majd balról gyors, könnyed léptekkel a Nő
szökdécsel be, ugyanúgy öltözve, minta második képben, csak most ru-
hájának bal oldali felső része hiányzik, és felső teste egészen a csípőig
meztelen.
Amikor a Nő már túljutott a barlang közepén, megáll, s néhány másodper-
cig fürkészőn körülnéz. Aztán kitárja karját az Úr felé, aki e pillanatban jele-
nik meg a barlang jobb oldalán. Jobbjában tartja a Nő ruhájának hiányzó
részét, és azzal integet.
A férfi időközben egyre mélyebb kétségbeesésbe zuhan. Ujjait karommá
görbíti, karját testéhez szorítja, térde előre, felsőteste hátra hajlik. Amikor az
Úr a rongydarabbal integet, hevesen, lökésszerűen térdre veti magát, majd
négykézlábra zuhan, és így próbál a barlanghoz mászni, ám sikertelenül

(Énekel)
Te... Te az enyém vagy!
Az enyém voltál... Igen, az enyém volt!

Feltápászkodik, és kétségbeesett erőfeszítéssel igyekszik felmászni a
barlanghoz, de nem tud, mert a fal márványszerűen sima.
Az Úr felfigyel az énekére, de ezt csak azzal jelzi, hogy nyugodtan ránéz a
Férfira. Amikor aztán a Férfi ismét megkísérel felkapaszkodni, az Úr nyu-
godt, hűvös mozdulattal odadobja neki a ruhacafatot, majd rezzenéstelen
arccal a legteljesebb közönnyel elvonul.
A színpad azonnal elsötétül, majd rögtön ismét kivilágosodik. Tompa, zöl-
desszürke fény; félhomály. A barlang ismét sötét, mint az elején.
Mihelyt világos lesz, a Nő a barlangból a platóra ugrik, hogy megkeresse a
ruhacafatot. A rongydarab a Férfi közelében hever, így hát odasiet, fel-
emeli, és a teste köré csavarja. A Férfi, a sötétben, fejéta falnak támasztotta,
és hátat fordította Nőnek. Akkor fordul meg, amikor az magára aggatta a
rongydarabot; térdre hullik, és esengve énekli:

Te gyönyörű - maradj velem...!

Térden csúszva próbál közeledni a Nőhöz, de az kisiklik előle, és felszalad
az elöl álló sziklára. A Férfi utána ugrik, majd ismét térden csúszkál tovább.
A Nő azonnal feljebb terem, és a szakadék melletti sziklához szalad. Ami-
kor a platóra ugrik, az (belülről) rikító zöld fényben izzik fel. A szikla csúcsa
most valami hátborzongató, gúnyosan torz pofára emlékeztet, s lassan a
megszólalásig olyan lesz, mint az első kép immár kiegyenesedett mesebeli
szörnyállata. A Férfi közben lenn áll, épp szemben a Nővel, s így mikor a Nő
lábával egész könnyedén megtaszítja a követ, az éppen a Férfira zuhan

VÁLTOZÁS
Ahogy a kő a Férfit maga alá temeti, sötétlesz, és felhangzik az első képből
ismert harsány zene és gúnykacaj

Schönberg: Vörös pillantás (1910)

4. KÉP
Azonnal ismét világos lesz.
Az első képből ismerthelyszín, a Hat férfival s a Hat nővel; arcukat most szür-
késkék fény világítja meg. A mesebeli állatisméta Férfi tarkójába mélyesztet-
te fogát. A Férfi ugyanott hever, ahol a kő és a mesebeli állat egy és ugyanaz

HAT FÉRFI ÉS HAT NŐ (vádlón, szigorúan) Hát újra át kellett élned, amit
már oly sokszor megéltél? Muszáj volt? Hát nem tudsz végre lemondani?
Nem tanulsz végre mértéktartást? Hát nincs benned béke? Még mindig
nincs?!... Azt akarod megragadni, ami, ha eléred; úgyis csak kisiklik a ke-
zedből; pedig hát akárhová mégy, valójában ott van benned és körülötted.
Hát nem érzed, nem hallod, ami benned van? Csak azt tudod elérni, amit
megmarkolsz? Csak azt érzed, amit megérintesz? Csak akkor érzed se-
beidet, ha mára húsod égetik? Csak akkor érzed a fájdalmat, ha már a tes-
ted szaggatja?
Hiába -- te csak kutatsz-keresel tovább!
És kínzod magad!
És nem lelsz nyugalomra!

Az arcukra hulló szürkéskék fénybe most vörös árnyalat keveredik

Ó, te szegény!
Lassan sötét lesz a színpadon, s lehull a függöny

A szöveget Schönberg 1908 és 1910 között írta, a végleges - itt közölt - változat 1926-ban jelent meg. A ze-
nén 1910-ben kezdett dolgozni, s 1918-ban fejezte be
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:

ín- és fényjátékról. Ehhez erős fényfor-
és jó színekre van szükség; a díszletet
megfesteni, hogy fel tudja venni a színe-

Nem vagyok híve az úgynevezett „stilizált"
díszleteknek (egyáltalán miféle stílusról van itt
szó?), és szeretem, ha a díszlet egy jó, gyakorlott
festő kezenyomát viseli magán, olyan festőét,
akinél az egyenes vonal valóban egyenes, és aki
nem a gyermekrajzokból vagy a primitív népek

kell lenniök, mint a hangfekvéseknek. Ha a
nézőnek először egy képrejtvény megfejtésén
kell töprengenie („Hol van a vadász?"),
akkorazene egy része nem hatol el a füléig.
Számára ez ugyan lehet kellemes, számomra
azonban egyáltalán nem kívánatos.
A levelet Schönberg 1930-ban írta Ernst Legalnak, a berlini Kroll-opera
igazgatójának

zínpad és a díszlet felépítésének ezernyi
hajszálpontosan kell követnie utasításai-
rt különben minden felborul. Annak ide-
ket is festettem hozzá, csakhogy ezeket
ő kellett keresnem. Mindenesetre ra-
om hozzá, hogy a terveket megtekintés-
en megkapjam.

Pontosan rögzítenem a színészek
ori helyét és járásait is. Meggyőződésem,
eredményre akarunk jutni, mindezt a

sabban be kell tartani.

Az első és a negyedik jelenetben
tizenkét arc megvilágítása, valamint

tésszerű eltüntetése és újbóli
nása nagyon nehéz; ezt még meg kell
.

A mesebeli állat nagyméretű legyen.
n és Boroszlóban megkísérelték egy
szel játszatni, ez azonban a
lyebb mértékben sem vált be. Különösen
rmadik jelenet végén, ahol a kő világítani

férfira zuhan, majd kiderül, hogy
n nem más, mint ez a meseállat. Először
színész sem volt képes ekkora (mintegy
él-három méteres) ugrásra, továbbá az
em is azonos a zuhanással. Itta
tosabb lenne vissza-térni az én
hoz.

Az első kép végén a függönynek szét
zakadnia. Ez eddig még csak
tőlegesen sem sikerült sehol. Feleségem
javasol, de én azt hiszem, egy ügyes

redőny-húzó zsinórok valamiféle
ciójával is meg tudná oldani.

Ugyancsak az első kép végén „fekete
hullanak alá a Férfira. Eddig erre sem
ég megoldást.

A második képben „a Napot" sem
megoldani; mindenesetre egész mélyen
a!

szem, sikerült összefoglalnom mindazt,
g nehézséget okozott.

erg és Schönberg (1911)

ENDEZŐI UTASÍTÁSOK A BOLDOG
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ját illeti, mert lényegileg persze hogy hordoz je-
lentést -, úgy legyen ez a változat is a szemnek
ves Igazgató úr,
kérdezi, melyek A boldog kéz című filmes

gelevenítésének művészi feltételei? Egyelő-
evés részletről adhatok számot; ezek majd

anyag feldolgozásából adódnak. De azért van
ány általános megjegyzésem.
A zenén semmit sem szabad változtatni!

.Amennyiben a szövegben javításokat vélek
kségesnek, ezeket magam fogom végrehaj-
i; és senkinek nem lehet rá joga, hogy tőlem
neket követeljen.
I. Annyi próbát kell tartani, amennyit
kségesnek ítélek! Ezt előre nem lehet
határozni; egyszerűen addig kell próbálni,

íg olyan jól nem megy, mint a Pierrot
aire!
. A szereposztást minden esetben
em kell jóváhagynom; lehetőleg az eredeti
rep-osztáshoz kell ragaszkodni. De hajlandó
yok rá, hogy esetleg több szereposztást is
gam tanítsak be, illetve a betanítást
yításom alatt a barátaimra bízzam.
. Az előadásokra csak egy általam
y bizalmi embereim által betanított és
ényelt teljes létszámú zenekar vagy pedig
a géporgona beváltja reményeimet) orgona

ldául aeol orgona) kíséretével kerülhet sor; a
yvárosokban azonban csak zenekar jöhet
mításba. Hogy az orgona mikor és milyen
ételekkel használható, azt most még nem
et megmondani, minthogy ez nagymértékben
g az orgonák minőségétől. Ha
gelégedésemre szolgál-nak, nem fogok
ézségeket támasztani. Ellenkezőleg:
enséggel nagyszerű teljesítményt várok
ktől a fenséges basszusokkal és számtalan
tosan rögzített hangszínnel ellátott
gszerektől.
I. A díszlet kivitelezésével
csolatban a következőket gondolom: a
énések már az írói szövegben is
szerűtlenek, s ez a valószerűt-lenség a
változatban (ejnye-bejnye!) bizonyára még
bb érvényesülhet. Épp ez az egyik legfőbb

ok, amiért a vállalkozásra rá-szánom
gam. Ha például a filmen a pohár egyszer
k eltűnik, mintha soha nem is létezett volna,
y mintha egyszerűen megfeledkeztek volna
, nos, ez egészen más hatást kelt, mint a
padon, ahol mesterségesen kell valahogy

gszabadulni tőle. És még ezernyi más dolgot
et a filmen sokkal egyszerűbben megoldani,
t a színpadon, ahol az embernek kényszerű
édeszközökhöz kell folyamodnia.
Legfőbb kívánságom tehát ez esetben épp a2
nkezője annak, mint amire a film általában tö-
szik. Én ugyanis teljes valószerűtlenséget kí-
ok!

Az egész nem is álomnak, hanem akkordnak
hasson, vagyis a hatás zenei legyen. Egy percig
sem hathat jelképnek, gondolatnak, rejtett jelen-
tések hordozójának; egyes-egyedül a szín- és
formai jelenségek játékával érhet el hatást. Min
ahogy a zene sem hurcol magával mindenféle
értelmeket - legalábbis ami megjelenési formá-

szánt hangzás, és közben - bánom is én! -
érezzen vagy gondoljon bárki olyasmiket, mint
zenehallgatás közben szokott.

Elképzelésem tehát a következő:
Egy festő (1. Kokoschka, 2. Kandinszkij vagy

3. Alfred Roller) tervezze meg a fő jeleneteket.
Utána felállítják a díszletet, és betanulják a játé-
kot. Amikor aztán valamennyi jelenet, a zene
tempóját híven követve, elkészült, akkor felve-
szik, majd a filmet írói szövegem utasításai alap-
ján a festő (esetleg csak másokat irányítva)
kiszínezi. Meggyőződésem azonban, hogy mind
a

A TERVEZETT FILMVÁLTOZATRÓL

Schönberg: Zöld önarckép (1911)1



színek játékakor, mind azokon a helyeken, ahol
erős szín hatásokra van szükség, a puszta színe-
zés nem lesz elegendő. E pontokon az adott jele-
netet még színes reflektorokkal külön is meg kell
majd világítani.

Kérdésesnek érzem továbbá az első és a záró
jelenetet is, amelyekben „csaknem teljes sötét-
ségnek" kell honolnia. Hogy ezt a kinematográf
elő tudja-e állítani, fogalmam sincs, lévén, hogy
„sötét fény" nem létezik. De bizonyára erre is
akad majd megoldás.

Ami a zenét illeti:
A Hat férfinak és a Hat nőnek, valamint a Férfi-

nak természetesen ott kell lenniök, úgy értem,
nekik valóban énekelniök vagy beszélniök kell,
persze a színpad vagy a zenekar mögött, az or-
gonánál vagy másutt; ez majd kialakul.

Természetesen kiemelkedően jó erőket kell
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verbuválni; ez azonban viszonylag nem túl költ-
séges. Úgy értem például, hogy a Hat férfi közül
csak az egyiknek (az elsőnek) kell jó szólóéne-
kesnek lennie, a többieknél elég, hajó kórusta-
gok, és ugyanez vonatkozik a nőkre is.

A Férfit a felvételen olyasvalaki is játszhatja,
akinek nem kell énekelnie; más szóval elsőrangú
színészt kell választani.

Egyebekben ez idő szerint mást nem tudok
mondani. Minden más csak a próbák során
tisztázódik majd.

Még valamit, ami fontos: arra kérem, próbálja
meg egy berlini társulat érdeklődését felkelteni.
Már csak azért is, hogy minden próbát magam
irányíthassak. (...)

A keltezetlen - feltehetően 1913-ban, tehát még a némafilm korában
íródott - levél Emil Hertzkához, Schönberg kiadójához szól. A zenedráma
filmváltozata egyébként nem valósult meg

Mint ahogy kémiai szempontból egy kis hidro-
génnel több, egy kis szénnel kevesebb, avagy az
összetétel és a feszültség módosulása valami-
lyen érdektelen anyagot festékanyaggá vagy
épp robbanóanyaggá alakít, ugyanígy megy ez
végbe a zenében is: a hangsor bármilyen kis
mértékű változása, a hangok másfajta össze-
kapcsolása már elég ahhoz, hogy az addig ártal-
matlan, jelentéktelen hangok színes fényben vil-
lóddzanak, vagy épp azzal fenyegessenek, hogy
egyszerűen szétrobbantják az imént még oly szi-
lárdnak tetsző formát.

Így van ez nemcsak a zenében, hanem min-
den más művészetben, tehát a zenedráma mű-
vészetében is, amely minden más művészetnél
sokkal inkább összetett, és amelyben az egyes
alkotóelemek helyzetének vagy kapcsolódásá-
nak legkisebb változtatása is lényegesen módo-
sítja az egész arculatát; épp ezért kell minden
közreműködőnek a legérzékenyebben és a leg-
tudatosabban munkálkodnia, hogy az alkotó
szándéka maradéktalanul megvalósuljon.
Ha valaki nem rendelkezik mélyreható
ztronómiai ismeretekkel, úgy a legtöbbünk
ámára a nap nagyjából keleten kél fel, a
illagos égbolt pedig szépen mintázott tapéta,
elyen néhány alakzat nagyjából ismerősnek

nik, de az egész lényegében változatlan. Holott
gyon jól tudjuk, hogy a legapróbb változások
amelyeket ész-lelünk, hatalmas mozgásokat

jeznek ki, és mire észleljük őket, talán már
hány ezer évvel korábban lezajlottak. Ha
zben világok pusztultak is el, nekünk legalább
m kellett ezt a szívünkre vennünk:
erencsére túlságosan is nagy a távolság...!
Vegyük most szemügyre emberi, tehát sokkal
ebb távolságról a művészettényeit.

Wagner elbeszélése szerint Spontini önma-
t nevezte a kitartott szextfeltalálójának, és ta-

lmányát oly jelentősnek ítélte, hogy a zene
en túlmenő fejlődését egyszerűen lehetetlen-
k nyilvánította. A maga „nagy forradalma" után

agner idézi ekként szavait - úgy vélte, hogy
ostantól a zenei világmindenség változatlan
arad...
Mára Spontinit alig ismerjük, és el sem tudjuk
pzelni azt a nagy forradalmat, amelyet ez az
ítás jelentett.
Hasonlítsuk most össze azt a nyugalmat,
ellyel két bolygó összeütközését szemléljük,
izgalommal, amely Spontini Vestalis című mű-
nek párizsi ősbemutatóján a kitartott szext
rradalmával szembesülő közönséget
töltötte.
Ámde: mégha meg is volna rá minden okunk,
gy a csillagképek fenyegetését ellenségeseb-

ben szemléljük, minta művészetben bekövetke-
ző változásokat, akkor sem tagadhatjuk, hogy az
utóbbiak, bármily jelentéktelenek legyenek is
ön-magukban, mégiscsak közelebbről
érintenek, mint az előbbiek, még akkor is, ha
jelzéseiket eleinte félreértjük, és csak
évtizedekkel később fogjuk fel. Mégis: olyan
üzenetet sugároznak, amelyek igazságát egy
emberélet időtartamán belül módunk van
felülvizsgálni.

Maradjunk azonban egyelőre annál, hogy e
változásokat önmagukban oly jelentéktelennek
érezzük, hogy ma már el sem tudunk képzelni ki-
tartott szext nélküli zenét; hogy a Haydn és Mo-
zart közötti különbség csak mint az alkotók
személyisége közötti különbség tudatosul
bennünk; hogy a Bach elődei közötti
különbséget szinte el-hanyagolhatónak tartjuk,
és csak a - mondjuk - Wagner és Bach közötti
mélyreható különbséget érzékeljük közvetlenül
és elsöprő erővel.

Ez esetben tegyük fel magunknak a kérdést:
Mi az oka, hogy az ilyen kis változásokat a

kor-társak felforgató erejű újításként élik meg,
forradalomnak keresztelik, és felhevülten
taglalják?

Valójában e jelenség mégiscsak azt bizonyít-
ja, hogy a művészeti alkotáson belül lezajló vál-
tozások hatása egyenértékű a bolygók pályájá-
nak megváltozásával; legalábbis így fest a hely-
zet az emberi tudatban és érzékelőképesség-
ben, amely az új forma mögött új, ismeretlen,
megfoghatatlan lényeget is gyanít, és ez féle-
lemmel tölti el.

És ez az érzés jogosult, mert valóban erről van
szó!

Alapjában véve a zenedráma fejlődésében
minden stílusváltozás ilyen mennyiségi és hely-
zeti változásokon alapul. Ha egy adott korszak a
drámát tolta előtérbe, és ennek függvényében
lazított a megformáláson, megeshet, hogy már a
soron következő korszak is az éneklést tartja a
domináns, a legfőbb elemnek, és megeshet,
hogy ezen továbbra is valamilyen dallamos vagy
koloritos stílust ért; ám ha egy következő korszak
a zene szuverenitásának zálogát a zenekar
szimfonikus kezelésében látja, úgy fölöttébb va-
lószínű, hogy a következőkben már ismét a „ter-
mészethez való visszatérés" minősül egyedül
üdvözítőnek, ilyenkor pedig az „egészséges rea-
lizmus" korszaka már éppúgy küszöbön állhat,
mint a szimbolista anyagkezelésé.

Ennyire változik tehát a megjelenés külső for-
mája - és mégis, az, ami kezdetben a megszo-
kással összeegyeztethetetlennek tűnt, száz év
múlva már annyira elhalványodik, hogy az em-
berek inkább észlelik a hasonlóságokat, sem-
mint a különbségeket.

Ami mármost A boldog kezet illeti: ez a mű jó-
val a háború előtt keletkezett, olyan korszakban,
amikor a realizmus már meghaladottnak tűnt, és
a szimbolizmus is hanyatlásnak indult. Mint ha-
sonló korszakokban szokás, most is úgy tetszett,
hogy a régi eszközök nem életképesek többé, a
kifejezés területei elsorvadtak, az ábrázolás le-
hetőségei kimerültek. Mindenki új képződmé-
nyek, új tartalmak után áhítozott.

Az én szemem előtt akkor már régóta olyan
forma lebegett, amelyről szentül hittem: volta-
képpen az egyetlen, amelynek révén zeneszer-
ző a színpadon kifejezheti magát. Saját belső
használatomra ezt úgy neveztem: a színpad
eszközeivel kell muzsikálni.

BOROSZLÓI BESZÉD



Szándékomat nem könnyű megvilágítani; a
következőkben mindenesetre kísérletet teszek
rá.

Valójában, tisztán és józanul szemlélve a han-
gok csupán a levegő sajátos rezgési módjai, és e
minőségükben tesznek valamilyen hatást az
érintett érzékszervre, vagyis a fülre. Ám sajátos
kapcsolódásuk révén egyszersmind bizonyos
művészi és - ha szabad ezt a szót használnom
- lelki benyomásokat is kiváltanak. Mivel azon-
ban az egyes hang még korántsem rendelkezik e
képességgel, tulajdonképpen fel kell tételez-
nünk, hogy ezek a hatások bizonyos feltételek
között több más anyag közvetítésével is elérhe-
tők, természetesen abban az esetben, ha ezeket
az anyagokat is hangokként kezeljük, vagyis
anyagi lényegük tagadása nélkül s attól függetle-
nül, akár a hangokat, őket is időtartam, magas-
ság, szélesség, erő és még sok más dimenzió
szerint tudjuk mérni, utána pedig formákká és
alakzatokká egyesíteni; továbbá ha képesek va-
gyunk rá, hogy az adott anyag törvényeinél mé-
lyebb törvényszerűségek szerint teremtsünk
kapcsolatot az egyes elemek között - egy olyan
világ törvényei szerint, amelyet az alkotó szer-
kesztett meg szám és mérték után.

Nem állíthatom, hogy azt gondoltam volna:
ezt a szándékot, hogy úgy mondjam, „szárazon"
is meg tudom valósítani. Hiszen a valóságban a
színpad eszközei mégsem nevezhetők hangok-
nak, és igazán merő önkényesség lenne, ha meg
akarnánk szerkeszteni például a mimika skáláját
avagy a fény ritmusát. Efféle kísérletre termé-
szetesen csak olyasvalaki merhet vállalkozni, aki
joggal bízik a maga formaérzékében, és elmond-
hatja: bármilyen természetűek az ábrázolandó
gondolatok, ő maga bizonyosan végig tudja gon-
dolni őket; továbbá bármennyire felháboríthat-
nak is másokat a kifejezendő érzelmek, ő maga
képes irányításukra. Akiben ez az önbizalom
megvan, minden teoretizálás nélkül, nyugodtan
hagyatkozhat a saját képzelőerejére. Ezt a fajta
művészetet, fogalmam sincs, miért, expresszio-
nistának keresztelték el, holott annyi bizonyos,
hogy semmivel sem fejezett ki többet, mint ami
eleve benne volt! Én is találtam nevet számára,
ám ez nem vált népszerűvé: a belső folyamatok
ábrázolásának művészetét láttam benne. Ezt
azonban nem szabad hangosan mondanom,
mert mára mindezt romantikának címkézték, és
kiátkozták. Miközben ugyanis még megközelít-
hetően sem dönthető el, hogy Brahms és Bruck-
ner közül ki a nagyobb zeneszerző; miközben
például Mahler megítélésében még koránt sincs
egyetértés; miközben valójában még az sem
dönthető el, hogy Schiller költői nagysága
valójában felér-e Goethéével - nos,
mindeközben már csalhatatlanul
megállapították, hogy a ro-

Schönberg portréja Bergről (1910)
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mantika korszaka 1918 novemberében véget
ért, és mindaz, ami addig íródott, azóta régesrég
elavult.

A boldog kéz körülbelül 1912-ben keletkezett,
tehát már igencsak avitt. Mindazonáltal néhány

példával mégis szeretném megvilágítani, ho-
gyan képzeltem el ezt a színpadi eszközökkel
történő zenélést.

Az elején fekete alapon tizenkét világos foltot
látnak: a Hat nő és a Hat férfi arcát, vagy inkább a

tekintetüket. Ez része az arcjátéknak, vagyis
színpadi eszköz. Mármost amikor ezt papírra
vetettem, olyan érzésem volt, mintha tekintetek
kó

rusátérzékelném, olyasformán, ahogy általában

a tekinteteket érzékelni szoktuk: mit mondanak

nekünk, s hogyan érzékeljük őket anélkül is,

hogy látnánk őket. A szóban forgó tekintetek

mondanivalóját körülírja továbbá mind a kórus

énekének szövege, mind pedig az arcokra vetülő

színek. Az e gondolatra komponált zene jellege a

koncepció egységéről tanúskodik; az egyes főbb

hangok sokrétűsége ellenére ezt az egész

bevezető tételt egyetlen ostinatószerű akkord
„szögezi" mintegy egy helyre, mint ahogy a te-

kintetek is mereven, mozdulatlanul egy pontra: a

Férfira szegeződnek. A zene ostinatója teszi

egyértelművé, hogy a szóban forgó tekintetek

maguk is ostinatót alkotnak.

Következzék egy másik példa: a világításnak,
a viharnak, valamint a Férfi lelkének crescendó-
ja. Természetesen ezt a folyamatot könnyűszer-
rel lehetne realisztikusan is értelmezni, mintafél-
tékenység és a baljós előérzet kifejeződését. Az
egész azonban ennél mégis sokkal többet jelent,
és fontosnak tartom, hogy rámutassak: milyen
ferde képet kapunk, ha az egyes részleteket
pusztán és egyszerűen szimbolikusan fogjuk fel.
Való igaz, hogy ez a crescendo külső megjelené-

sében a növekvő fájdalom formájának mezét vi-

seli. Ez a mez azonban csak a külső burok, amely
az elhatárolást szolgálja. Ez leginkább abból lát-
ható, hogy a fény, a színek, különösen pedig a
zene korántsem mozognak oly egyenletesen fel-
felé ívelő pályán, mint például a szélgép effektje
vagy egyéb dinamikai elemek. Ez utóbbiak el-
végre kevésbé alkalmasak bonyolultabb fejlődési
pályák bejárására, és éppen ezért korlátozód-

nak az egyenes vonalú, közvetlenül emelkedő
irányú mozgásra. Így egyfelől ők rajzolják ki a fej-
lődés gerincét, másfelől viszont az a rendelteté-
sük, hogy jobban kiemeljék a magasabb rendű
elemeket. A fény és a színek játéka azonban

nemcsak az intenzitás különböző fokozataira
épül, hanem olyan értékekre is, amelyeket csak
a hangmagasságokkal lehet egybevetni. A han-
gokat is könnyű összekapcsolni, feltéve, hogy
valamilyen meghatározó viszonyban állnak egy-
mással. Es ugyanígy a színek köztük is csak ak-
kor teremthetünk kapcsolatot, ha létezik köztük

egy ilyen alapvető viszony.
A döntő szempont itt mégiscsak az, hogy egy,

kétségkívül a cselekményből fakadó lelki folya-

matot ez esetben nemcsak gesztusokkal, moz-
gással és zenével fejezünk ki, hanem színnel és

fénnyel is; és bizonyára nyilvánvaló, hogy a

gesztusok, színek és fények itt hasonlóan van-
nak kezelve, mint egyéb esetekben a hangok,
vagyis hogy általuk zene születik; az egyes fény-
értékekből és színtónusokból pedig úgyszólván
épp olyan figurák és alakzatok keletkeznek, mint
ahogyan a zene szokta létrehozni a maga alak-
zatait, figuráit és motívumait.

További például szolgálnak a fekete fátylak,



amelyek, a rendezői utasítás szerint, az első kép
végén ereszkednek le a Férfira. E mozzanat
alapgondolatát nagyjából mozgalmas sötétség-
nek nevezhetnénk, amely hasonlít a mély akkor-
dokhoz. A sötétségben úgy moccan meg valami,
mint amikor egy sötét, komor akkordon belül
fényváltás megy végbe.

Túl messzire vezetne, ha valamennyi példát fel
akarnám sorolni, amelyek révén fogalmat alkot-
hatnak a színpad eszközeivel történő zenélésről.
Azt hiszem azonban, annyit elmondhatok: min-
den egyes szó, minden gesztus, minden fénysu-
gár, minden jelmez és minden díszlet ezt a célt
szolgálja. Egyikük sem akar másegyebet jelké-
pezni, mint amit máskor a hangok jelképeznek, és
egyik sem akar kevesebb jelentést hordozni, mint
amennyit máskor a hangok hordoznak.

Vaszilij és Nyina Kandinszkij Arnold és Gertrud
Schönberggel

Befejezésül még felelni szeretnék arra a kér-
désre, amelyet sűrűn tesznek fel nekem: mit is
jelent a dráma címe. A boldog kéz a második kép
végén elhangzó szövegre utal: „a Férfi nem bán-
ja, hogy (a Nő) eltűnt, hiszen érintése, vagyis ő
maga ott van a saját kezén, amelyről nem tudja
levenni tekintetét." Ezt az alkalmat talán arra is
kihasználhatom, hogy megmutassam, mit értek
„színpadi eszközökkel történő zenélésen". Itt
ugyanis, hogy úgy mondjam, fogalmakkal zené-
lek. Végtagjaink, tehát a kezünk is, arra valók,
hogy végrehajtsák, kifejezzék akaratunkat, kül-
ső formát adjanak annak, aminek ki kell belőlünk

törnie. A „boldog kéz" kifelé nyilatkozik meg,
jócskán túl jól őrzött belső lényünk határain, és
minél messzebbre nyúl, annál inkább eltávolodik
tőlünk. A „boldog kéz" voltaképpen csak „boldog
ujjhegyeket" jelent, és még tovább menve: a bol-
dog test nem más, mint boldog kéz, mint
megannyi boldog ujjhegy. Az ujjhegyekben rejlő
boldogságról van szó - és te, akiben ott rejlik a
földön-túli, földi dolgok után vágyódsz...?

Annak idején szükségét éreztem, hogy bizo-
nyos pesszimizmust fejezzek ki: a boldog kézről
akartam szólni, amely azt akarja megragadni,
amit ha elér, úgyis kisiklik szorításából.

Boldog az a kéz, amely nem tudja megtartani,
amit ígér!

A szöveg az 1928-as boroszlói bemutató alkalmából íródott


