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Megzenésített képek – megfestett zenék

A

zeneirodalomban sok olyan művet találunk, amit a zeneszerző képek ihletésére
komponált. Kevesebbszer találkozunk
ennek a fordítottjával, amikor zeneművek nyomán készülnek képzőművészeti alkotások. Ezek a
megfestett zenék (bár szobor, érem is van ebben
a kategóriában). A művek direkt orvosi vonatkozása kevés, legfeljebb az, hogy mind a képzőművészet, mind a zene élvezete a magasabb
rendű idegrendszer és a psziché sajátos működéséhez kötött. Ez a „magasabb rendű” kifejezés elsősorban anatómiai–élettani fogalomként
értendő, nem jelent sem társadalmi állást vagy
foglalkozást, anyagi helyzetet vagy ideológiai
hovatartozást. A művészetekre való rezonancia
a szép szeretetével, az empátiával, a nagy összefüggésekben való gondolkodással, a vizuális és/
vagy akusztikus ingerek komplex feldolgozásával függ össze, de (főleg fiatal korban) kialakítható, pallérozható, fejleszthető.

Gabriele D’Annunzio – Claude Debussy:
Szent Sebestyén vértanúsága
Szent Sebestyén népszerűsége vetekszik Szent
Ferencével, akiről e sorozat előző részében volt
szó. A sebesült és beteg katonák védőszentje (a
nyilak az ókortól kezdve a kínzó betegség allegóriái), de az íjászok, katonák, kézműves céhek,
rendőrség és éjjeliőrök hivatalos védőszentje is.
Mint segítő szenthez fordultak hozzá pestis és
más – embereket vagy állatokat pusztító – járvány idején is. A világon megszámlálhatatlan
templom viseli a nevét, gyógyszertárakat, céheket, íjászköröket és önkéntes tűzoltóegyleteket
neveztek el róla. Kultuszának ápolására polgári egyesületek működnek világszerte, évente
pompás ünnepségeket rendezve.
Sebestyén a galliai Narbonne-ban született,
születési dátumát nem ismerjük, halálának feltételezett idejét 288-ra teszik. A római császári gárda tisztje volt, a császárok (Diocletianus
és Maximianus) nagyra becsülték. Jelen kellett
lennie vértanúk kivégzésénél. A keresztény
vértanúk hősiessége és hite annyira magával
ragadta, hogy megkeresztelkedett. Vigasztalta
a fogságba került keresztényeket, bajtársait is
meg akarta téríteni. Ez nem maradhatott titok-
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ban, és a császár elrettentő példaként halálra ítélte. Szabadtéren
egy oszlophoz kötötték, hogy korábbi katonatársai halálra nyilazzák. Amikor halottnak hitték, otthagyták. Sebestyén túlélte a súlyos sebesülését, egy jámbor római özvegy a házába fogadta és
felépüléséig ápolta. Később ismét elítélték, hóhérok kezére került,
agyonverték, és a holttestét egy csatornába dobták. Egy Luciana
nevű római asszony temette el valamelyik katakombában. A Via
Appián már a 4. században bazilikát emeltek a tiszteletére (San
Sebastiano fuori le Mura Bazilika). Életéről a 13. században írt legendagyűjtemény, a Legenda aurea ír részletesen (lásd a Függelékben). A magyar irodalomban is van hasonló forrás, Révay József
klasszika-filológus összeállításában (lásd a Függelékben).
Szent Sebestyén képzőművészeti megjelenítése még Szent Ferencénél is gyakoribb. Legelső ábrázolásának a ravennai Basilica
di Sant’Apollinare Nuovo mozaikjait tartják, ahol a jobb oldali fal
mozaikegyüttesében a 26 vértanú egyike Sebestyén. A nyilazás
motívuma 1000 körül kezd megjelenni az ábrázolásokban, és azóta
is ez a jellemző elem a szent képein, szobrain. Kis túlzással azt lehet
mondani, hogy nincs a művészettörténetben a 14. század után magára valamit is adó festő, aki nem festette meg a maga (egy vagy
több) „Szent Sebestyén mártíromsága” képét. Csak a legnagyobbak
közül: Botticelli, Perugino, Tiziano, Leonardo, Raffaello, Caravaggio,
Bronzino, Mantegna (háromszor is), Hans Memling, Luca Signorelli,
Rubens, Jusepe de Ribera, El Greco, Honoré Daumier. Az újabbak
közül Egon Schiele (önarcképként) és Salvador Dali. (Google – Képek: Martyrdom of Saint Sebastian – és a festő neve)
A Szent Sebestyén mártíromságát ábrázoló képek népszerűségének több oka van. Lenyilazása elég horrorisztikus ahhoz, hogy
a szemlélő borzongásigényét kielégítse. A mártíromság mint vallásos eszme alkalmas arra, hogy a szenvedést példaként kínálja
az üdvözüléshez vezető úton. Nem hagyható figyelmen kívül az a
szempont sem, hogy a csaknem meztelen, kitárulkozva-megadó
módon ábrázolt férfitest alkalmas erotikus fantáziák keltésére is, főleg abban az időben, amikor ezt a témát csak vallásos tartalommal
lehetett nyilvánossá tenni. (Giorgo Vasari művéből tudjuk egyébként, hogy a szerzetes festő, Fra Bartolomeo csodálatos Szent Se-
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bestyén képét azért kellett eltávolítani a firenzei
San Marco templomból, mert egyes asszonyok
gyónás közben bevallották, hogy a festmény
buja gondolatokat ébresztett bennük.) A nyilaktól szenvedő Sebestyén a 20. század közepe óta
egyre gyakrabban bukkan fel profán kontextusban, a gay szubkultúra ikonjaként (lemezborítók, reklámok, plakátok, videoklipek).
Külön vonulata a Szent Sebestyénről szóló
festményeknek a kegyes római özvegy, Irene
ténykedése. Ő volt, aki a nyilazás után súlyosan sebesült férfit gondozta, ápolta. A jelenet
szintén kedvelt a festészetben (Antonio Belucci,
Georges de La Tour, Jusepe de Ribera). (Google
– Képek: Saint Sebastian tended by St. Irene)
Gabriele D’Annunzio (1863–1938) olasz író,
költő, drámaíró, újságíró, politikus. Az olasz irodalomtörténetben kiemelkedő, de ellentmondásos helyet foglal el. Az első világháború alatt
katona és politikus, irodalmi szereplőből nemzeti hős lett a világháború alatt betöltött katonai ténykedése alapján („kommandós” és pilóta
volt). A békekötés után egy rövid életű külön
államot kreált Fiumében. Az általa alapított kis
állam alkotmányában a zenét tették az állam
alapjává. Működését a dekadens irányzathoz
sorolják az irodalmárok, műveiben sok a miszticizmus és az érzékiség. Óriási hatással volt az
olasz irodalomra és közéletre, műveit azonban
egyre kevésbé olvassák, egyes kritikusai szerint
tulajdonképpen nem időtállóak, a saját korának
és nem az örökkévalóságnak szólnak. Az irodalomból való kitörlése nem valószínű, de ha
mégis, egy műve biztosan fennmarad: a „Szent
Sebestyén vértanúsága” című Debussy mű szövegkönyve.
Claude Debussy (1862–1918) francia zeneszerző, impresszionistaként jellemzik, zenekari és
zongoraműveit gyakran előadják. „Szent Sebestyén vértanúsága” című, késői alkotói periódusában született művét a legszebb alkotásai
között tartják számon. Elég kalandos története
van, több átdolgozás után nyerte el a napjainkban előadott formáját. A librettót először
operának írta meg. Egyik fő ihletője egy híres
táncosnő volt, akinek az operában prózai és
táncfeladatokat adott. Az 1911-es
bemutatót követő botrány nem is
a zenemű, hanem d’Annunzio szövegkönyve miatt tört ki: Szent Se-
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bestyén szenvedését és mártírhalálát ugyanis a
pogány Adonisz kultuszból indítja, összemossa
az ókeresztény vallásos misztikát a Krisztus utáni első századok Adonisz kultuszával. A főhőst
úgy ábrázolja, hogy a mártír egyidejűleg képviseli önmagát, a keresztre feszített Jézust és a
szépséget megtestesítő, siratni való Adoniszt.
Ebben az olvasatban a szent elsősorban gyönyörű férfi, akinek vesztét elsősorban hihetetlen szépsége okozza. A profán férfiszépség és a
keresztény szent egybemosása tiltakozási hullámot váltott ki, ami oda vezetett, hogy Párizs
érsekének elítélő közleménye után a Vatikán is
indexre tette az operát. A bukás fő oka azonban a mű rettenetes terjengőssége volt. A négy
órás változatból született meg aztán az egy
órányi oratórium, amit manapság is hallhatunk
a hangversenytermekben, de elő szokták adni
négy tételes zenekari szvitként, „Szimfonikus
töredékek” címmel.
Az oratórium több tételből áll (angol szövege a Függelékben megtalálható). A zenemű
elérhetőségét szintén a Függelékben adom
meg, az egyes tételek lejátszáskor automatikusan követik egymást. Külön figyelmet érdemel
a 3. tétel, a Szent extatikus tánca, és az 5. és 6.
tétel gyönyörű szoprán szólói. A 7. tétel fanfárja
akár egy római környezetben játszódó amerikai
film kísérőzenéje is lehetne. Meditatív, megható

Salvador Dali: Szent Sebestyén
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Andrea Mantegna:
Szent Sebestyén

Belül:
Sandro Boticelli:
Szent Sebestyén

a 14., Íme a Pásztor című tétel, a befejező Gloria pedig rendkívül
mozgalmas és felemelő, a szövegében visszaköszön a 150. zsoltár.
A következő párosítás a megfestett zenék kategóriájába tartozik.

Piet Mondrian: The Broadway Boogie-Woogie
Piet Mondrian (1872–1944) holland festő, a geometrikus absztrakció művelője. Az irányzatot ő maga definiálta, amikor a kubizmustól indulva kialakította az érett korszakára jellemző stílust: a sík

Piet Mondrian: The Broadway Boogie-Woogie

felületet különböző nagyságú és elrendezésű
négyszögekre osztotta fel, amiket fehér, fekete,
vörös, kék és sárga színnel töltött ki. Úgy gondolta, hogy ezekkel az elemekkel megtalálja a
mindenki számára közös nyelvet, következtetésképpen festészeti eljárása nélkülöz minden
egyéni kifejezést. Művészete meglepően sikeres volt, képeit súlyos összegekért vásárolták
a leghíresebb galériák és a magángyűjtők. Jellegzetes kompozíciói beszivárogtak a mindennapi életbe, formanyelvét bútorokon, táskákon,
cipőkön, órákon, laptopokon láthatjuk viszont,
de a divatban is alkalmazzák (Yves St. Laurent,
Kara Ross, Nike sportruházat). (Google – Képek:
Mondrian) Amikor 1938-ban New Yorkba települt át, lenyűgözte a város építészete. Úgy érezte, hogy megtalálta „a” helyet, ahol élni tud. A
város dinamikus ritmusa és az általa kiváltott
eufória jelentős változást hozott a festészetében is, felszabadult, mozgalmas képeket festett, amikről száműzte a fekete színt (életéről,
munkásságáról lásd a Függeléket).
The Broadway Boogie-Woogie A boogiewoogie zenei stílus és egy szving alapú tánc
neve. Az Egyesült Államok déli államaiból indult, népszerűsége az 1920-as és 30-as években teljesedett ki. Legnagyobb hatása a jumpblues, majd a rock and roll fejlődésére volt. A stílusra a vidám, pörgős
zongorajáték jellemző, hátterében
az ún. sétáló basszussal. Magyaror-
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Caravaggio: Szent Sebestyén

szágon is népszerű, számos tánciskola hirdet manapság is tanfolyamokat. A The Broadway Boogie-Woogie szerzője ismeretlen,
nagyon kedvelt, sokféleképpen feldolgozott zenedarab (lásd a
Függelékben).
Piet Mondrian: The Broadway Boogie-Woogie
A kép jellemzéséül egy művészettörténész szavait idézem: „A
képen az egyeneseket kopogós ritmus kíséri, a vonalközöket pedig nagy, több színű négyszögek ‚tarkítják’. Hosszú évek szigora,
puritanizmusa után most ugyanaz az euforisztikus öröm önti el a
képet, ami az 1919 végi párizsi, zsúfolt műveket jellemezte, ám a
Broadway boogie-woogie-t átszövi a ropogós metrumot szelídítő,
sohasem tapasztalt líra is. A vásznon egyesítette a modern urbanisztikát és a táncritmust” (lásd a Függelékben). 

Függelék
Szent Sebestyénről
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Sebesty%C3%A9n
Az Arany legenda Szt. Sebestyénről szóló fejezete:
http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0017.html
Révay József: Szentek legendái:
Szent Sebestyén: http://books.google.hu/books?id=Vjh2AgAAQBAJ&pg=PT234
&lpg=PT234&dq=szent+sebesty%C3%A9n&source=bl&ots=RzIJikeRTV&sig=EA
3lcchsZJzA-K4xD6fK_ezhHl0&hl=hu&sa=X&ei=mzYVOegG8Sa7gblwoDQDA&ve
d=0CCkQ6AEwAjhG#v=onepage&q=szent%20sebesty%C3%A9n&f=false
Gabriele D’ Annunzioról
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Sulegabo/Gabriele_D’Annunzio
Az oratórium szövege angolul:
http://www.classical-music.com/debussy
Debussy – D’Annunzio:
Szent Sebestyén vértanúsága – teljes oratórium
(Az első rész elindítása után automatikusan következnek az egyes tételek, amik
oldalt külön-külön is megtalálhatók, és indíthatók):
Prelude
https://www.youtube.com/watch?v=w24vmuwYlcI&list=PLC96E5E7AE44FDC86

Sebastien! – Kórus
https://www.youtube.com/watch?v=h0V1-w3jdyY&list=PL
C96E5E7AE44FDC86&index=2
Danse Extatique De Sebastien
https://www.youtube.com/watch?v=aCWGGhlG63s&list=
PLC96E5E7AE44FDC86&index=3
Prelude Tres Modere
https://www.youtube.com/watch?v=fQPy2CEttZk&list=PL
C96E5E7AE44FDC86&index=4
Je Fauchais L’epi de Froment La Vierge Erigone
https://www.youtube.com/watch?v=yWTN1IWlEWA&inde
x=5&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Qui Pleure Mon Enfant Si Doux
https://www.youtube.com/watch?v=AwKXMzKaDAs&list=
PLC96E5E7AE44FDC86&index=6
Prelude Modere
https://www.youtube.com/watch?v=NP2exIPveuU&list=P
LC96E5E7AE44FDC86&index=7
Paian, Lyre d’or, Arc d’argent
https://www.youtube.com/watch?v=dJ1iPHNDS5Y&index
=8&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Avez Vous vu celui Que J’Aime
https://www.youtube.com/watch?v=7v58NPK3lps&list=PL
C96E5E7AE44FDC86&index=9
Ne Pleurez Plus!
https://www.youtube.com/watch?v=aLhQMYrB0b0&inde
x=10&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Io! Io! Adoniastes
https://www.youtube.com/watch?v=1TZaXEuQJvo&list=P
LC96E5E7AE44FDC86&index=11
Il Est Mort, Le Bel Adonis
https://www.youtube.com/watch?v=11q4Ty4pRO4&index
=12&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Prelude Sombre et Lent
https://www.youtube.com/watch?v=5UMLMXtfeA0&inde
x=13&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Il est la, Le Pasteur
https://www.youtube.com/watch?v=iveAiLBA7kA&list=PL
C96E5E7AE44FDC86&index=14
Helas!
https://www.youtube.com/watch?v=6JG_rW5WJkw&list=
PLC96E5E7AE44FDC86&index=15
Interlude Modere
https://www.youtube.com/watch?v=Q6e901finns&index=
16&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Gloire!
https://www.youtube.com/watch?v=0DMPmm7RBc&index=17&list=PLC96E5E7AE44FDC86
Piet Mondrianról
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian
The Broadway Boogie-Woogie
https://www.youtube.com/watch?v=bICA4seh8WM
További feldolgozásai: Carolee Carmello:
https://www.youtube.com/watch?v=llS8SCtp5ak
Polgár Éva és Vály Sándor animációs filmje
Mondrian Variations – Broadway Boogie Woogie:
https:// www.youtube.com/watch?v=62pjrVGyGLM
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