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Cselekmény
A történet Andalúziában, Almaviva gróf kastélyában, Figaro esküvője napján, a XVIII.
században zajlik.
I. felvonás
Figaro a gróftól kapott szobát rendezgeti, Susanna menyasszonyi fátylát próbálja.
A szerelmes vőlegény lelkesedése azonban csakhamar lelohad, amikor megérti, mi
rejlik a gróf „nagylelkű” ajándéka mögött, hiszen mi sem egyszerűbb, mint a szolgálatkész komornyikot valami megbízatással jó messzire elküldeni, s közben az árván otthon
hagyott menyecskét „néhány jó szóval” megvigasztalni. Marcellina és Bartolo jóvoltából Figaro házassága elé azonban még akadályok gördülnek. A borbély ugyanis valaha
pénzt kért kölcsön az öreg házvezetőnőtől, de azt csak azzal a feltétellel kapta meg,
hogy feleségül veszi az agg leányzót, ha nem tudná adósságát visszafizetni. Marcellina
házassági tervét Bartolo is készséggel támogatja. Cherubino, a kis apród Susannának
panaszolja el bánatát: a gróf szerelmi kalandon csípte, s most bizonyára elűzi a háztól.
Váratlanul betoppan Almaviva gróf, s az apródnak alig sikerül észrevétlenül egy szék
háta mögé bújni. A gróf azonnal hevesen udvarolni kezd felesége komornájának, de kívülről Basilio hangja hallatszik, s most ő is a szék mögé rejtőzik, amely mögött eddig
az apród lapult. Ennek viszont még idejében sikerült a székben elhelyezkednie, ahol
Susanna egy ruhadarabbal letakarja. Az énekmester félreérthetetlen célzásokat tesz a
grófnak Susanna iránt táplált gyengéd érzelmeire. Megjegyzései a grófnőt nem kímélik,
mire a gróf képtelen türtőztetni magát, és előlép a szék mögül. A zenemester azonban
cseppet sem ijed meg, hiszen nyilván nehéz lenne bárkinek is megmagyarázni, miért
bújkál a méltóságos úr egy szék háta mögött a csinos komorna szobájában. Rövidesen
előkerül Cherubino is, majd megjelenik Figaro egy sereg környékbeli fiatal élén, hogy
megköszönje ura nagylelkűségét, aki önként lemondott a minden mátkapárt megcsúfoló jus primae noctisról. Cherubino komolyabb büntetés nélkül megússza a dolgot, de
– mint a gróf ezredéhez újonnan kinevezett tisztnek – azonnal el kell hagynia a kastélyt.
II. felvonás
A grófné fájdalmasan gondol azokra az időkre, amikor férje még gyengéden szerette.
Egyedül Susannában és Figaróban bízik; nekik talán sikerül újból feléje fordítaniuk a
csapodár gróf szívét. Hármasban tervet szőnek: Figaro levelet ír a grófnak, és ebben
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arról értesíti, hogy a grófné este találkára készül. Susanna ellenben a grófot hívja ta-

is ezért néhány alapos pofont ifjú nejétől. A grófnak azonban bűnhődnie kell, és – amint

lálkára, melyre viszont a női ruhába öltöztetett apródot akarják elküldeni. Éppen mikor

tervezték – bele is esik a csapdába. Amikor fülön csípi komornyikját, aki feltűnően han-

Cherubino a szobalány ruháját próbálja, kopogtat a bezárt ajtón a gróf. Az apród erre

gosan teszi a szépet a „grófnénak”, és óriási lármát csapva kardot, bosszút, miegyebet

gyorsan a szomszédos szobába - a grófné hálószobájába - rohan, s magára zárja az

emleget, mindenki odasiet, hogy leleplezze a „bűnösöket”. Akkor azonban megjelenik az

ajtót. Míg a tétovázó grófné végre ajtót nyit férjének, az már szinte tombol a dühtől és

igazi grófné, és a megszégyenült gróf bűnbánóan esik előtte térdre.

féltékenységtől, annál is inkább, mivel neje semmiképpen nem akarja a hálószobájába
beengedni. A gróf végül is türelmét vesztve szerszámokat hoz, hogy az ajtót kifeszítse.

Till Géza nyomán

Csakhogy ezalatt Susanna sietve besurran a grófné szobájába, az apród pedig az ablakon át elmenekül. Így a grófi pár legnagyobb meglepetésére a grófnő hálószobájából
Susanna lép ki. A bonyodalmaknak azonban még nincs vége. Antonio látott valakit az
ablakon kiugrani... Figaro, hogy a helyzetet mentse, ezt gyorsan magára vállalja. Igen
ám, de az illető egy iratot is elveszített ugrás közben, s ez most a gróf kezébe jut. Ha
Figaro volt a bátor légtornász, mondja meg, mi van az írásban. Bármilyen talpraesett is
a borbély, most az egyszer komolyan zavarban van. Még szerencse, hogy a grófnénak
sikerül a férje kezében lévő iratot elolvasni, és súghat Figarónak. Viszont újabb bonyodalom is jelentkezik: Marcellina, Bartolo és Basilio adják elő panaszukat. A gróf ezzel
is időt nyer, meg nem is lát egészen tisztán az ügyben, ezért bírói tárgyalást rendel el.

Galgóczy Judit:
Ki a főszereplő?
Soha nem az, aki a főszerepet magára osztja
Élénken él bennem Miloš Forman Amadeus című filmjének egyik részlete. A Mozartot

III. felvonás

alakító konzseniális Tom Huice biliárdasztalnál ül; kottalapok, toll, tinta és biliárdgo-

Susanna találkát ígér estére a grófnak, melyre a szobalány ruhájában a grófné fog el-

lyó. Mozart ellöki a golyót, s miközben a golyó visszatér, komponál. Ellöki – kompo-

menni. Lezajlik a bírósági tárgyalás, de egyáltalán nem úgy végződik, ahogyan azt a gróf

nál. A kép kísérő zenéje – Mozart: Figaro házassága, utolsó jelenet. Gróf: Contessa,

szerette volna. Kiderül, hogy Figaro nem más, mint Bartolo és Marcellina rég elveszett

perdono, perdono... szimfonikus zenekarral. Hibátlan jellemzés: a golyó kerek, a

gyermeke. A boldog mama most hozományként adja megkerült fiacskájának az egykori

tökéletesség képe. A golyó útja háromszöget zár be. Az isteni jel. A háromszög szá-

kölcsönt. Ezek után már semmi sem állhat a házasság útjában. A grófné a találkára

rai Mozart kezeiben futnak össze. Boldogság és öröm tehát számomra, hogy most

hívó levelet diktálja Susannának férje számára. Bevonul a násznép, Almaviva gróf mit is

ezen a művön dolgozhatunk. Mozart, mint komponista az emberi élet teljességének

tehetne egyebet – felhelyezi Susanna fejére a fehér mirtuszkoszorút. A boldog meny-

és tökéletlenségének zseniális ismerője. Humorral és megbocsátással és szerelmes

asszony eközben kezébe csúsztatja a levélkét.

szeretettel rajzolja meg alakjait. Meglátja és meg meri láttatni a tökéletesben a tökéletlent. „Isteni” megbocsátással nem ítélkezik, nem moralizál: megért. Egyszerűen

IV. felvonás

csak embernek tekinti az Embert rangra és nemre való tekintet nélkül. (Forradalmi

Barbarina a kertben keresi a tűt, mely Susanna levélkéjét összefogta, s melyet a szo-

tett, tudva a Beaumarchais körül kavargó politikai botrányokról.)

balány, mint a beleegyezés jelét, vissszakért. Figaro is tudomást szerez az ügyről, és

Mozart számára a Figaróban a szerelmes ember a főhős, s ezekből itt akad egy szép

mivel nem tudja, hogy a találkára nem Susanna, hanem a grófné fog elmenni, azt hiszi,

csokorra való. Ő tudja, hogy az ember esendő és ezt nem is kívánja letagadni. Mozart

újdonsült felesége máris megcsalja. Megérkezik a gróf, és tüzesen ostromolja saját álru-

keze nyomán a Figaro házassága (Dramma giocoso in quattro atti), eddig nem ismert

hás feleségét. Ezalatt Figaro színleg Susannának udvarol, akiről ruhája alapján úgy véli,

érzékenységgel megrajzolt, lélektanilag tökéletesen jellemzett figuráival az áriákban,

hogy a grófné, de vallomását akkor is folytatja, amikor ráismer a komorna hangjára. Kap

duettekben és a mozarti koncepciót hordozó finálészerkesztésével túlnő műfaján.
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A Figaro az együttesek operája, az együttesek aránya a magánszámokéhoz képest igen
magas (a mű számainak fele), ily módon nagymértékben meghatározza a zenei ábrázolás és a kulmináns szituációk súlyát, pontosabban abszurditását.

A túlélő halhatatlansága

Az abszurd jelzőt tudatosan használom, mint 20. századi fogalmat, hiszen megítélésem

Mozartról nem kell bizonygatni, hogy halhatatlan. Nemcsak a muzsika szerelmesei őrzik

szerint a Figaro felépítésének technikájában közeli rokona a 20. századi abszurd drámá-

emlékezetükben, hanem jól csengő „húzónév” a reklámszakmában is. Köztudottan az ő

nak (például: Örkény: Kulcskeresők, Macskajáték). Értelmezésem szerint az abszurd soha

kultuszának első számú kegyhelyén a legdrágábbak a belépőjegyek az elmaradhatatlan

nem a szereplők „különleges” viselkedéséből születik. Ellenkezőleg: a vélt realitáshoz

nyári szertartásokon. (Pedig Salzburgot ő maga inkább börtönének tekintette, ahová

való makacs ragaszkodás, illetve vélt realitásban önmagukat valóságosan kifejező em-

rendre visszaparancsolták sikereinek színtereiről.) Mozartról csak nagyon elfogultan

berek magatartása eredményezi az abszurdot.

lehet bármit is mondani. Nemcsak a pályatárs utódok egyértelmű csodálata parancsol-

A Figaro ilyen értelmű „modernsége” okozza, hogy mind a négy felvonásban megtalál-

ja hallgatásra a kotnyeleskedőt, hanem azt is elmondhatjuk róla, ő hódította meg leg-

ható ez a váltó pont, ahol a reális helyzet a szereplők szemszögéből nézve érthetetlen,

látványosabban a szellemi arisztokráciát. Goethe utólag is csak rá bízta volna a Faust

szürreális, rémálom szituációkat hoz létre, amit mi nézők abszurdnak látunk. A színpad-

operává komponálását, Kierkegaard pedig nemcsak a Mozart-rajongókat akarta külön

ra állítás munkájában ezeknek a váltó pontoknak a megkeresését, illetve felmutatását

szektává szervezni, hanem a Mozart-zene filozófiájának feltárásán is fáradozott.

tűztem ki célul. A Figaro egy kicsit olyan is nekem, mint egy eloldott kerék, ami meg-

Mozart külön helyet foglal el a halhatatlanok között is. Az operák játszottsági világlis-

megakad, de aztán tovább lendül. Persze, ezt a a továbblendülést soha nem az okozza a

táját vezető Puccinit például még mindig következmények nélkül szidhatja bárki egy

szereplők közül, aki szentül hiszi magáról, hogy a kereket ő forgatja.

zeneértő társaságban, legfeljebb kisebbségben marad véleményével. Mozart esetében

Joggal kérdezhetik, ki tehát a főszereplő? Azt gondolom, annyit talán el lehet árulni,

ez szentségtörésnek számít. Pedig Puccini Triptichonja bemutatásának elsőbbségéért

hogy soha nem az, aki a főszerepet magára osztja. Így az előadás, amit Önöknek ké-

külön háborút vívott a nagy világháborúval egyébként elfoglalt Európa és Amerika. Mo-

szítünk, „csak” olyan, mint az élet, egy „bolond nap” történetébe zsúfolva. És Mozart

zartért legfeljebb Prága vetélkedett Béccsel, ám a császárváros túl könnyen engedte át

tökéletes zenei jellemábrázoló képességének köszönhetően ez a mű „csak” az emberi

egykori kedvencét a konkurenciának.

vakság, gyengeség, szolgalelkűség, hiúság, hiszékenység, féltékenység és mindenek-

Mozart egykori sikeressége vagy sikertelensége sok fejtörést okoz monográfusainak.

előtt a szerelem, a vágy érzéki felmutatása.

A kötelező forgatókönyv szerint a zsenit először nem ismerik fel, aztán fel- és elismerik.
Mozart azonban úgy találkozik először a világgal, hogy az éppen őt ünnepli. A csodagyereket csókkal jutalmazza a császárnő, operát rendel tőle a leendő császár. A világ szeme előtt válik minden tudással felvértezett nagyszerű muzsikussá. Tudását, tehetségét
soha meg nem kérdőjelezik. Csupán egyszer jön el egy észrevehetetlen pillanat, amikor
addig becses személye valamiért kellemetlenné válik. És furcsa módon mindez akkor
történik, amikor életművének talán legnagyobb értékeit ajándékozza az emberiségnek.
Ezt a jelenséget sokféleképpen lehet magyarázni. Megérteni sohasem lehet. Mi csak
a saját fülünkkel, szívünkkel tudunk a Mozart-életmű felé közeledni, ez pedig kizárja a
fanyalgó közömbösséget. Ezért keresünk hiteles tanúkat, az események egykori részeseit, akiknek szemszögén keresztül talán minden érthetőbbé válik.
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Egy elfogult, hálás tisztelő
Michael O’Kelly érthetően sohasem felejtette el 1786. április 29-ét, amikor két szerepben
is sikert aratott a Burgtheaterben. Ő volt az első Don Basilio és Don Curzio egy személyben. Szerepét növelendő, énekmesterként külön áriát kapott, bíróként pedig dadoghatott nemcsak a recitativóban, hanem a szextettben is. Mint az események egyedülinek
gondolt szemtanúja, először a premier 40. évfordulóján nyilatkozott, majd emlékirataiban terjedelmesen foglalkozott a Figaro bemutatójának körülményeivel.
„Emlékszem még az első zenekari próbára. Mozart a színpadon állt karmazsinvörös kabátjában, aranyzsinóros kalapjában és megadta a tempót a zenekar muzsikusainak.
Benucci pompás elevenséggel és erőteljes hangon adta elő Figaro áriáját. »Non più andrai
farfallone amoroso«. Szorosan Mozart mellett állottam, aki félig magában, halkan ismételgette: »Bravo, bravo Benucci!« Amikor Benucci e szép részhez ért: »Cherubino alla vittoria,
alla gloria militar«, melyet valóságos stentori hangon énekelt, a hatás olyan volt, mintha
villamos áram szaladt volna keresztül: minden szereplő a színpadon és minden muzsikus
a zenekarban a közös elragadtatás érzésével kiáltott fel: »Bravo, bravo mester! Éljen, éljen
a nagy Mozart!« Már azt hittem, sohasem szakad vége a zenészek tetszésnyilvánításának,
olyan hevesen ütögették vonójukkal a kottaállványokat. A kis ember többször meghajlással
fejezte ki köszönetét e kitüntető lelkesedés megnyilvánulásáért. Ugyanez az eset ismétlődött meg a második felvonás fináléja után: ez a zeneszám szerény véleményem szerint
önmagában is művészetének legnagyobb mesterévé avatja, ha egyébként semmi más jót
nem komponált volna. A harmadik felvonás szextettjében, Mozart kedvenc számában kitűnő
szerepem volt, mint dadogó bírónak. Az egész darabban dadognom kellett, de a szextettben
megtiltotta Mozart, mert ha megtenném, a zene rovására menne. Azt mondtam neki, hogy
bár nagyon tolakodónak tűnhet olyan kölyöktől, mint én, hogy különvéleményen vagyok
ezen a ponton, mégis kitartanék mellette, és biztos vagyok benne, hogy azon a módon,
ahogy a dadogást itt meg akarom oldani, nem fogom zavarni vele a többi szólamot. Emellett nyilvánvalóan természetellenes lenne, ha szerepemben mindvégig dadognék, csak a
szextettben beszélnék rendesen, s ez után a szám után megint dadogni kezdenék. Bocsánatot kérve a tisztelet és engedékenység hiányáért, hogy véleményemet a nagy Mozartéval
szembehelyeztem, hozzátettem, hogyha nem egyezne bele, hogy az elképzeléseim szerint
alakítsam szerepemet, akkor egyáltalán nem fogom eljátszani. Mozart végül be- leegyezett,
hogy legyen meg a kívánságom, de kételkedett a kísérlet sikerében. Zsúfolásig telt házak bizonyítják, hogy semmi sem ért el még színpadon nagyobb hatást: a közönség halálra nevet-

Rácz
12 István, Farkasréti Mária

13

te magát, s Mozart is velük tartott. A császár többször is bravót kiáltott; a számot hangosan
megtapsolták és megismételtették. Amikor az opera véget ért, Mozart feljött hozzám a színpadra, mindkét kezemet megrázta és így szólt: »Bravó, fiatalember! Lekötelezettjének érzem magam, s beismerem, hogy Önnek volt igaza, s én tévedtem. Bizonyos, hogy veszélyes
játék volt; de éreztem magamban, hogy a szándékolt hatást el fogom érni, s a siker igazolta,
hogy nem tévedtem«. Láttam az operát Londonban és másutt, de sehol sem játszották dadogónak a bírót, sőt a jelenetet gyakran kihagyták. Ütődött öregembernek játszottam, pedig
akkor még tejfölösszájú fickó voltam. Mikor vége volt az operának, azt hittem, a közönség
már sohasem telik be a tapssal, ahogy újból és újból kihívja Mozartot. Minden számot megismételtettek; az opera majdnem két opera hosszúságúra nyúlt, úgyhogy a császár jónak
látta elrendelni, hogy a második előadásnál egyetlen számot se ismételjenek.”
Az énekes tehát falrengető sikerre emlékszik. Mások fagyott fogadtatásra. A tények
nehezen kihámozhatóak az adatok kusza szövevényéből. A Figaro első bemutatója után
nyolc előadást ért meg, ami bukásnak semmiképpen sem nevezhető, ám diadalnak sem.
Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy valószínűleg nem az érdeklődés hiánya, hanem a darab sorsát bőven befolyásoló udvari intrika döntött végül is a mű levételéről.
Ennek érzékeltetésére azonban egy másik tanút kell megidéznünk. Olyasvalakit, aki
nemcsak megfigyelője, hanem tevékeny részese is volt az eseményeknek, akinek Mozart nagyon sokat köszönhetett és aki nagyon sokat köszönhet Mozartnak. És aki több,
mint fél évszázaddal élte túl a Figaro bemutatóját. Aki mindenkinél perdöntőbb tanúja
lehetne az akkor történteknek, ha rászánta volna magát a tanúskodásra. Hogy miért
nem tette ezt, az is tanúvallomásához tartozik.
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A opera kalandora
Kikerülni sem tudták volna egymást, de semmi sem garantálta sikeres együttműködésüket. Mozart 1783 májusában szorongva ír erről apjának: „Van itt most egy poétánk,
bizonyos abate da Ponte. Majd megőrül, annyi a dolga a színházban a korrigálásokkal. Per
obligo csinálnia kell egy egészen új szöveget Salierinek. Ez két hónapnál hamarább nem
fog elkészülni. Megígérte, hogy akkor majd csinál részemre is egy újat; ám ki tudja, meg is
tartja-e, meg akarja-e tartani a szavát. Hiszen tudja, az olasz urak szembe nagyon szívesek! Egyszóval: ismerjük őket! Ha megérti magát Salierivel, holtom napjáig nem kapok tőle
semmit – pedig nagyon szeretném magam egy talján operában is megmutatni…” Mozart
számára valóban létkérdés volt da Ponte megnyerése. II. József 1783-ban őrá bízza az
udvari olasz operatársulat színházi költőjének posztját. A színházat ugyan még mindig „National-Singspiel”-nek hívják, repertoárján német nyelvű daljátékok szerepelnek
túlsúlyban, köztük Mozart Szöktetés a szerájból című remeke. Ám a császári udvar fényét emelendő, most egyértelmű, hogy a Burgtheaterben az olasz operáé lesz a vezető
szerep. Ehhez a bécsi pozícióit megtartani, sőt erősíteni kívánó Mozartnak is igazodnia
kell, aki pontosan emlékezhet arra, hogy Párizsban elsősorban azért nem tudott gyökeret verni, mert megfelelő librettó híján nem hozott össze egy sikeres operabemutatót. Az olasz zenéhez, kultúrához egyébként is régóta vonzódott. Ha az új udvari költő
megajándékozza őt egy megfelelő librettóval, akkor nincs kétség, Mozart állni tudja a
versenyt a született olasz, vagy pályájukat Olaszországban kezdő komponistákkal is
(Salieri, Martin y Soler stb.). Egy kicsit persze tart az udvari költőtől. Bécs intrikus város,
ahol minden odaérkezőt megelőzött a rossz híre. Da Pontéról pedig van mit pletykálni.
Elsőnek sietnek tudatni mindenkivel, hogy veszélyes kalandor, kikeresztelkedett zsidó
– ez akkor még nem volt tömeges jelenség – aki, ki tudja, milyen vargabetűkkel érkezett
ide és szerezte meg méltatlanul az isteni Metastasio posztját, a színházi költő státusát.
Ráadásul tény, hogy József császár úgy bízta meg ezzel a kényes feladatkörrel, hogy a
jó ajánlólevelekkel ellátott pályázó bevallotta, még egyetlen opera librettóját sem volt
szerencséje megírni. Itteni szereplését – egy gondosan megszervezett – bukással kezdi;
de a császár bizalma töretlen, és ez hamarosan megszilárdítja helyzetét. Csak József
halála után lesz azonnal az udvari intrika áldozata. Da Ponte nem volt költő. Sokoldalúan
tehetséges ember volt, aki képességeit librettistaként is mobilizálni tudta. Adottságai
közül nem szabad kifelejteni előnyös megjelenését: még hatvanévesen is „magas és
méltóságteljes alak, római szépségű intelligens fejjel, élénkséget árasztó tartással…”

Kristóf
16 Réka, Balga Gabriella
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Egész lénye „nemes tehetségének öntudatától áthatott”. Mozart külsejével korántsem

volt átkozva, mint édenkerti rokona: Beaumarchais Figaro házassága című komédiája

kelt ilyen egyértelműen pozitív benyomást. Ha a róla fennmaradt számos leírást ös�-

már saját hazájában is tiltott gyümölcs volt.

szegezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a bájos kisfiúból és a még mindig szexepiles

Az évekig tartó huzavona után az 1784-ben végre bemutatott komédia Párizsban is ak-

kamaszból korán karikaturisztikus figurává vált. A feje aránytalanul nagy volt a testéhez

kora vihart kavart, hogy a király a szerzőt egy hétre lecsukatta. (Igaz, hogy a külföldről

képest, az orra túlméretezett, a szemei egyre jobban kidülledtek, eltorzult fülkagylóit

és itthonról egyaránt özönlő tiltakozások hatására Beaumarchais egy hét után kisza-

rejtegetnie kellett, ráadásul pocakot is növesztett. Ehhez járult egyre labilisabb visel-

badul, sőt, kárpótlásul a trianoni kastély mellett épült kis színházban exkluzív amatőr

kedésmódja. Ezzel párhuzamosan (ok vagy okozat) fokozatosan bezárkózott egy szűk

előadásban bemutatják a Figaro előzményét, A sevillai borbélyt, ahol Rosina, a majdani

és a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb „bohémnak” nevezhető társaságba. Pedig az

Almaviva grófné szerepét a királyné játssza. Figaróét pedig a király öccse.) II. József

érvényesülése érdekében neki egészen más körökben kellett volna mozognia. Mindent

cenzúrája is jobbnak látja ezt a mételyt nem beengedni Ausztria színpadaira. Tehát nem

egybevetve, óriási hátrányban volt a tökéletes világfi da Pontéval szemben. Amikor ta-

csupán kockázatos, egyenesen hiábavaló, sőt veszélyes vállalkozásnak tűnhet egy Fi-

lálkoznak, Mozart szakmai „renoméja” sem a régi. Ne tévesszen meg bennünket, hogy

garo-opera megírásával kísérletezni. Ám da Ponte ahelyett, hogy elutasítaná, inkább

állandó önhajszolással elképesztő mennyiségben születnek örökbecsű művei. Hosszú

biztatja Mozartot: vágjanak bele. Egyelőre titokban. Egy ilyen Európa-hírű botránydarab

magyarázatok helyett álljon itt egy sok mindent valódi fényében megvilágító nyilatko-

operaváltozata végül is bárhol eladható. Vevő is lenne rá előre, ám da Ponte kitér az

zat: „Egy bizonyos Mozart nevezetű ember Bécsben arra vetemedett, hogy operaszöveg cél-

előnyösnek tűnő ajánlat elől, bízik a bécsi bemutató lehetőségében is.

jaira kiforgassa Belmonte és Constanze című drámámat. Ezennel ünnepélyesen tiltakozom

Mivel a mű struktúrája már kezdetektől fogva adottnak tekinthető, librettista és zene-

a jogaimba való eme beavatkozás ellen, és fenntartom további lépések lehetőségét. Chris-

szerző szimultán dolgozhatnak. Hat hét alatt kész az opera. Ráadásul épp ez idő tájra a

toph Friedrich Bretzner, a Könnyű mámor szerzője.” Ezen még nem is csodálkozhatunk.

színháznak is szüksége lenne egy új bemutatóra. Csupán a cenzúra az akadály, ponto-

Az égbe törekvő emberi hangot még csak méltányolják a földhöz ragadt emberek. Ám a

sabban maga a császár, aki személyesen tiltotta meg, hogy német fordításban a Beau-

hozzájuk alászálló isteni hangra elbizonytalanodnak. Honnan tudják, hogy nem hamis?

marchais-darabot előadják. Így a tilalom feloldását is csak nála lehetett kérelmezni.

Ráadásul Mozartból teljes mértékig hiányzott a karrierépítéshez szükséges simulékony-

Nem tudjuk milyen hiteles da Ponte emlékezete, de a processzus roppant tanulságos.

ság és alázat. Reménykedjünk, sohase érezte magát akkorának, amekkora valójában

Az ajánlatra a császár nem gerjed haragra, csak elcsodálkozik:

volt. Mert akkor elviselhetetlen lehetett volna számára minden megaláztatás. Sajnos,

„– Hogyan? – kérdezte, – tudja-e, hogy Mozart, noha a hangszeres zenében kitűnő, ének-

már hatévesen sem volt alkalmazkodó. Engedelmesen végigcsinálta összes „kunsztjait”

hangra csak egyetlenegy darabot írt, és az sem volt valami különleges? – Ahogyan én is

az elragadtatott császári famíliának. Játszott egy ujjal, letakart kézzel, de megunva a

– feleltem alázatosan – Felséged kegyes jósága nélkül csak egyetlen darabot írtam volna

mókát, hangosan követelte, hívják oda Wagenseilt, a híres bécsi zongoraművészt, annak

Bécsben.”

majd játszik komolyabb dolgokat is, mert „az ért hozzá”. Ez a szakmai öntudat élete

A császár tulajdonképpen tragikus figura. A német színházat, mint a minden ízében

végéig jellemzi. Talán kissé túlozva, de nagyon szemléletesen mutatta ezt meg Forman

elnémetesítendő birodalom egyik kulturális centrumát ő erőltette, támogatta attól a

Amadeus filmjének az a jelenete, amikor a zeneszóra felpaprikázódott kamasz félretolja

pillanattól kezdve, hogy trónra lépett. Amikor beláttatták vele, hogy ez a programja is

a császárt, hogy megmutassa az udvar hivatalos zenészének, Salierinek, mit lehetett

megbukott átmenetileg, akkor tért vissza az általa kedvelt és megszokott olasz operá-

volna kihozni az ő számára írt köszöntőből egy kicsivel több tehetséggel. Da Ponte szá-

hoz. Sajnos az olasz opera visszaállításában érdekelt „lobby” arról is meg tudta győzni

mára is inkább riasztó lehetett a nagy tehetségű és tudású csudabogár, aki nem csupán

őfelségét, hogy ez a Mozart tényleg ügyes fiú, ám egy Singspiel eleve nem lehet olyan,

librettóért ostromolta az agyonterhelt udvari költőt, hanem rögtön a lehetetlent köve-

mint egy igazi olasz opera, így a Szöktetés értékei is csak a nemzeti nyelv és kultúra

telte tőle: Mozart ugyanis nem egy operát akart írni, hanem az Operát. A nagy művet,

szempontjaiból számottevőek. Tragikus paradoxon. II. József a fél életét odaadta volna,

amelynek születésétől új korszak kezdődik az egész operairodalomban – mint ahogy az

ha valaki el tudja vele hitetni azt, amit a Szöktetésről ma már minden kisiskolás tud. Ám

valóban meg is történt. Ám az általa elképzelt librettó olyan fán terem, amely jobban el

a politikai területen hajthatatlan kalapos király zenei téren erősen igényli a támaszt. Da
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Ponte erre is alapozza taktikáját. A cenzori tiltás az eredeti darabra szólt, ám ez egy
másik mű:
„– Tekintettel arra, hogy zenére kellett darabot írnom és nem színdarabot, sok jelenetet ki
kellett hagynom, még többet rövidítenem, és azokat a részeket hagytam ki vagy rövidítettem meg, amelyek sérthették volna egy olyan előadás finomságát és illendőségét, amelyen
császári felséged is jelen van. Ami pedig a muzsikát illeti, amennyire én meg tudom ítélni,
nekem csodálatosan szépnek tűnik. – Helyes, hogyha így van, rábízom magam az ön ízlésére, ami a zenét illeti, és az ön elővigyázatosságára, ami az illemet. Adja át a partitúrát a
másolóknak!”
A megnyugtatott József rögtön kíváncsi lesz az új műre. A szerzők azonnal mehetnek
hozzá a partitúrával. „A császár meghallgatott néhány részt, csodálatosnak találta őket és
túlzás nélkül mondhatom, egészen elámult tőlük. Kifinomult ízlése volt a zenében épp úgy,
mint minden más művészet terén. A darab világszerte elért hatalmas sikere igazolja, hogy
ítéletében nem tévedett.” A császári ellenállást azonban könnyebb volt megtörni, mint az
udvari intrikáét. „Nem tetszett ez a hír Bécs többi zeneszerzőjének; nem tetszett Rosenbergnek, aki idegenkedett ettől a fajta zenétől; de mindenekfelett nem tetszett Castinak, aki
a Burgberg után már nem merte többet mondogatni: da Ponte nem tud több darabot írni!”
A színházi lobby saját pozíciójának megrendülését féltette egy sikertől. Dühítette őket
az is, hogy a sikert valahogy a császár is megelőlegezte a Mozart–da Ponte kettősnek.
Ez napnál is világosabban kiderül a mindennapos intrikák akár mulatságosnak is mondható bonyodalmai során. Hiszen maga a Figaro is intrikus darab. Sőt, a zenei intrika
első és legnagyobb csodája. Ahogy Fodor Géza sűríti aforisztikussá az erre vonatkozó
kötetnyi irodalmat: „A Figaro házasságában az intrika életstílus.” És ezúttal a művészet
intrikában is diadalmaskodhat a valóság felett.

20

Kristóf Réka, Miksch Adrienn, Balga Gabriella

21

Cherubino titka

dául a leveleit sűrűn küldözgető és a ritka válaszok miatt panaszkodó Mozart egyszer

Az 1838-ban Amerikában elhunyt da Ponte nem volt Mozart titkainak utolsó letétemé-

igazán megérdemli, elég jól viselte magát, és nem kíván semmi egyebet, mint hogy a te

nyese. Constanze Weber, Mozart felesége 1842-ig élt. Sem a Mozart-család nem sze-

szépséges (…) birtokba vehesse. Képzeld, a gazfickó, miközben így írok, egyszer csak az

rette, sem az utókor. Leginkább azért haragszanak rá, mert fogalma sem lévén arról,

asztalra lopakodik, és [kérdően mutogat] én azonban nem vagyok rest, durván megfrics-

kihez ment feleségül, nem kényeztette el visszaemlékezéseivel a halhatatlan zeneköl-

kázom – hanem a [legényke] csak […] most még jobban gerjedezik a haszontalan, és szinte

tő minden percére kíváncsi kutatókat. Most mégis megpróbáljuk tanúnak megidézni.

nem is lehet már féken tartani…” Mint látható, a modern technika keresztülhúzza a bizonyos

Cherubino ügyében segíthet nekünk. A Mozarttal foglalkozók számára közhely, a Figaro

szavakat keresztülhúzó cenzúra számításait. A szögletes zárójelekben közölt szavakat si-

apródjának képében látni magát a zeneszerzőt is. Ez érthető. Mozart pályájának legtün-

került vegyi úton előcsalni a lefestés alól. Csupán a kerek zárójelekkel jelzett hiányokat nem

döklőbb részét Cherubinóként élte át. A kis Mozartot gyönyörű dámák kapták ölbe, si-

lehetett utólag rekonstruálni. Néha azonban a cenzori figyelem is lankad: „… gyanúdért

mogatták, becézgették egészen addig, míg a kamaszfiú férfias jegyei túl egyértelművé

mindjárt első éjjel alaposan elnáspángolom majd azt a szeretni és csókolni való seggecs-

tették a rokonszenvnek ezeket a jeleit. Ekkor bezárult előtte az Éden kapuja. Nem csak

kédet, számíts csak rá…”

a női simogatások tűntek el az életéből, hanem az egyértelműen felhőtlen sikerek is.

Cherubino világfelfaló étvágya kacsint vissza ránk ezekből a sorokból. Persze az évek

A zenei világ már nem a csodagyereket látta benne, hanem a kezdő, igen veszélyes pá-

során ez az általános mohóság egyre inkább konkrét személyhez kötődik, ami már nem

lyatársat. Mindezt végiggondolva, nehezen lehet megszabadulni attól a gondolattól, hogy

a cherubinói állapot. Az erotika Mozartnál egyáltalán nem a kamaszok privilégiuma.

egyenesen Goethe Napló című versének alapötletét megelőlegezve huncutkodik:
„… szépséges, aranyos kis fészkedet rakd rendbe, takarosan, mert az én kis fiacskám

Mozart talán épp Cherubino kedvéért ragaszkodott annyira ehhez a veszélyes Figaro-

A Figaro házasságának alapvető konstrukciója, hogy négy pár tartozik benne egy-

darabhoz. Az apród a maga világot felfalni kívánó parttalan erotikájával nem csupán az

máshoz, akik végül a konfliktusok rendeződése után – így vagy úgy – el is nyerik

örök kamasz, hanem a kamaszságból szomorúan kiöregedő Mozart is. Cherubino néző-

egymást, csupán a mű elején nem tudják a helyüket. Az apród minden nő után só-

pontjából könnyebben megértjük Mozart érthetetlennek tűnő házasságát is. Constanze

várog, legfeljebb rangsorolna közöttük. A grófot csak az ifjú hölgyek (Susanna,

sok szempontból rossz feleség. A legkevésbé sem szellemi társ, ugyanakkor a harisnyák

Barbarina) érdeklik. És a kalandot keresve, épp a mű legvonzóbb hősnőjét, fe-

foltozgatásában, a háztartás fenntartásában sem jeleskedik. Mozart mégis szenvedé-

leségét hanyagolja értük. Marcellina gyermekének atyja helyett egy ideig gyer-

lyesen vonzódik hozzá. Még csak titkot sem csinál belőle, hogy miért. Amikor 1781. dec-

mekét akarja társul választani. A vonzások és választások örökké izgató erotikus

ember 15-én bejelenti apjának házassági szándékát, kissé virágnyelven, de egyértelmű-

levegője hatja át az egész operát. Ez bizonyos értelemben Mozart teljes életmű-

en a következőket mondja: „A természet oly hangosan szól bennem, mint akárki másban,

vére igaz. Ám gondosabb vizsgálódással alapvető különbségek is felfedezhetőek.

és talán hangosabban, mint némely nagy, erős ripőkben.” Ekkor vallja be apjának: „Meg is

A Figaróban Mozart elbúcsúzik saját cherubinói korszakától. Nemcsak a kamaszfi-

esküdhetem önnek, hogy soha nőszeméllyel ilyen módon még nem volt dolgom.” Indokai is

gura tűnik el operáiból. Ritka ez a hős, talán a Rózsalovagban jön majd száz év után

figyelemre méltóak. „Először is túlságosan vallásos vagyok, másodszor túlságosan szere-

ki a színpadra egyik utóda. Fontosabb körülmény, hogy a női nemnek az az áradó

tem embertársaimat és túlságosan tisztességes érzületű vagyok, semhogy lépre csaljak

kamaszos tisztelete, amely belengi az egész Figarót, megváltozik Mozartban is.

egy ártatlan leányzót, harmadszor pedig túlságosan nagy borzadályt és undort, félelmet

A Don Giovanniban a nő már nem piedesztálon álló eszmény, hanem áldozat és ellen-

és aggodalmat érzek a betegségektől, és túlságosan szeretem az egészségemet, sem hogy

fél. A Così fan tutte nőalakjai pedig már egyértelműen az erősebb és bölcsebb férfi

szajhákkal tudnék hemperegni…” Ez a problémája házasságában megoldódott. Idézve

gyámolítására és elnéző megbocsátására szorulnak. De ez már nem a tanúk vallomá-

Wolfgang Hildesheimert: Mozarték házassága „nyolc esztendőn át az erotikus egyetértés

sa, hanem a mi olvasatunk. A mi korunk másképp hallgatja Mozartot, mint az előző

talajában gyökerezett.” Sajnos csak Mozart leveleit ismerjük levelezésükből. Ezek is némi

korszak. És ki tudja, hogy életműve milyen számunkra még nem érthető üzeneteket

cenzúrázás áldozatai lettek. Ám azért megmaradt egy-két érdekes dokumentum. Pél-

tartogat a jövőnek?
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Synopsis

room. Unfortunately, the Count arrives, and Cherubino has to be hidden in the wardrobe.
The worst is suspected but Susanna and Figaro manage to get the better of their matter,

The story takes place in Count Almaviva’s castle in Andalusia, in the 18 century. It is the

notwithstanding the drunken old gardener, Susanna’s uncle Antonio, who firmly insists

day Figaro’s wedding.

he has seen Cherubino. When all seems explained and Almaviva has begged his wife’s

th

pardon. Marcellina bursts in with Bartolo and Basilio and demands a break-of-promise
Act I

trial. The Count is delighted to consent.

Figaro has given up his barber’s shop to become Almaviva’s personal servant, and today
he is to marry Susanna, Countess Almaviva’s chambermaid. The Count has obligingly

Act III

given them married quarters in the room connecting his bedroom and the Countess’.

The Count makes a rendezvous with Susanna for that night, though he overhears what

Everybody in the castle except Figaro knows that the Count, who has grown tired of

she is plotting with Figaro. The litigants assemble and the Count supports the stammer-

Rosina, and of pursuing the village girls for that matter, now fancies Susanna. Hence

ing notary, Don Curzio, in the judgement that Figaro must either repay Marcellina’s loan

the convenience of the bedroom arrangements. Susanna intends to outwit this plan,

or marry her. Figaro explains in evidence that he is a foundling of gentle birth, and Mar-

and hastens to put Figaro in the picture. Dr. Bartolo, the old lawyer, has never forgiven

cellina eventually discovers that she is his mother and Bartolo his father. They decide

Figaro for defeating him in the battle over Rosina. He is giving lethal advice to Marcellina,

to celebrate a double wedding. The Countess and Susanna concoct a love letter from

his housekeeper who owns a written promise of marriage her by Figaro as security for

Susanna to the Count. Now the village girls led by the gardener’s daughter Barbarina

a loan, and who therefore has an interest in the forthcoming wedding. Bartolo’s advice

come to serenade the Countess. One of the ‘girls’ is recognized to be Cherubino in skirts,

is to ensure that Susanna repulses the Count’s advances; he will then take Marcellina’s

but Barbarina persuades the Count to let her marry the boy. The act ends with the double

side in a breach of promise case, and they will be revenged on Figaro. Marcellina has

wedding as proposed.

a brief catfight with Susanna, and then departs. Susanna’s next visitor is Cherubino,
a noble-born youth who has been cent to court as a sort of finishing school, but has

Act IV

chiefly been learning about women, and is always rousing the righteous (i.e. jealous)

Now we are in the garden, where the complication of lover’s meetings is due to occur.

wrath of the Count. So that when the Count walks in to make up to Susanna, Cherubino

Figaro suspects his wife of cuckolding him. But Susanna and the Countess exchange

has to hide behind a convenient nursing-chair. Almost at once the singing master Don

clothes, and in the end, it is the Countess whom Cherubino and then the Count make

Basilio comes to share the latest castle gossip with Susanna. Count Almaviva dodges

violent love to, supposing her to be Susanna; and the lady whom the Count catches in a

behind the chair, and Cherubino dodges round into it. Susanna covers him with a cloak.

compromising situation with Figaro is not the Countess but Susanna in disguise. Alma-

Basilio’s scandal about Cherubino infuriates the Count who leaves his hiding-place and,

viva has again to beg his wife’s pardon, and everything ends happily.

by mischance, discovers Cherubino. The page is hastily ordered to leave the castle and
to up a commission in the Almaviva regiment; Figaro gives the boy some last-minute
advice about military life.
Act II
Countess Almaviva is sensitively aware of her position as wife to a notorious womanizer.
But she is in the plot with Susanna, out with Figaro who proposes to embarrass Almaviva
by rigging a double rendezvous. This will involve disguising Cherubino as a girl. Susanna
gives the boy a dress rehearsal (he is still hanging about the castle) in the Countess’ bed-

26

27

Judit Galgóczy:
Who is the protagonist?
Never the one who assigns the main role to oneself
I remember very well a scene from Miloš Forman’s film Amadeus. The congenial Tom
Hulce, in the role of Mozart, is sitting at the billiards table with sheets of music, a pen, ink
and a billiard ball. Mozart tosses the ball and composes until the ball returns. He tosses
it, and then composes! The accompanying music is the last scene of Mozart’s Le nozze
di Figaro. Count: “Contessa, perdono, perdono...” with a symphony orchestra. Excellent
symbols: the ball is round, representing perfection. Its route is a triangle – the divine
sign. The sides of the triangle meet in Mozart’s hands.
It is a pleasure and joy to me to work on this opera. Mozart as a composer understood
perfectly the fullness and imperfectness of human life. He depicts his characters
with humour, forgiveness and affectionate love. He sees the imperfect in the perfect
and is brave enough to demonstrate it. He does not judge with “divine” absolution,
and neither does he moralise: he understands. He simply regards humans as humans,
discounting rank and gender. (A revolutionary act as he was aware of the political
scandals around Beaumarchais.)
For Mozart, the protagonist of Le nozze is the human being in love, and there are quite a
few of such persons here. He knows that humans are fallible, and does not even try to
deny it. Under Mozart’s touch, Le nozze di Figaro goes beyond the borders of its artistic
form – dramma giocoso in quattro atti – as characters are depicted with unprecedented
sensitivity and psychological accuracy in the arias and duets and the construction of
the finale follows Mozartian concepts.
Le nozze is an opera of ensembles; the proportion of pieces (half of them) performed
by ensembles is very high compared to solo pieces, and thus they greatly determine the weight, or, more precisely, the absurdity of musical representation and the
culminant situations.
I used the adjective “absurd” consciously as a 20th century term, because, in my view, Le
nozze di Figaro is closely related to 20th century absurd drama (for instance, Key Searchers and Cat’s Play by István Örkény) as regards the technique of its construction. In my
understanding, absurdity never develops from the characters’ “peculiar” behaviour. Just
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the opposite: absurdity is rooted in the behaviour of people who either stick stubbornly

any consequence, at most risking having a minority opinion. But in the case of Mozart,

to an imagined reality or express themselves realistically in this imagined reality.

that would be sacrilege. Even though Europe and America, otherwise busy waging their

The “modernity” of Le nozze in this sense causes that there is a turning point in each of

great world war at the time, were also engaged in a fierce competition for the right to

the four acts where the real situation leads to a situation which looks incomprehensible,

premiere Puccini’s Il trittico first. The highest level competition for Mozart was between

surrealistic and nightmarish from the characters’ perspective, and which we viewers

Prague and Vienna, in which the imperial city passed its past favourite to its competitor

find absurd. During the process of staging, I tried to identify and reveal these turning

far too easily.

points. To me, Le nozze is like a wheel set free, which jolts again and again, but then

Mozart’s former success or lack of it gives quite a lot of figuring out to do to his monogra-

rolls on. Of course, this motion is never caused by the character who believes himself or

phers. According to the following scenario, his genius was not recognized at first, and then

herself to be the force that turns the wheel.

it was recognized and appreciated. But Mozart’s first encounter with the world happens

It would only be proper to ask who the main character is. I think it can be disclosed that

when he is celebrated by it. The child prodigy is rewarded with the empress’s kiss, and

it is never the one who assigns the main role to oneself. Thus, this production which we

the future emperor commissions an opera from him. The whole world witnesses as he

have prepared to you is “just” like life, summarized in the story of a “crazy day”. And

grows into a great musician braced with all skills that requires. His knowledge and talent

thanks to Mozart’s abilities to describe characters with music perfectly, it is “only” a

are never questioned. There is merely a single imperceptible moment when his precious

demonstration of human blindness, weakness, sycophancy, vanity, credulity, jealousy,

person becomes unwanted for some reason. And curiously it all happens at the time when

and, first and foremost: a sensual depiction of love and desire.

he shares with humanity what are perhaps the greatest gifts within his oeuvre.
This phenomenon can be explained in many ways. But it will never make real sense. We
can only approach the Mozart oeuvre with our own ears and heart, and that does not leave
room for indifferent nitpicking. So, we seek out credible sources, contemporary partici-

The immortality of the survivor

pants of these events, the perspective of whom might shed light on these questions.

Mozart’s immortality needs no proof. Not only has he got a special place in music lovers’
hearts, but his name has a strong promotional value in advertising as well. It is wellknown how expensive tickets are to the unmissable summer ceremonies at the shrine of
his cult. (Despite the fact that he felt Salzburg a prison to where he was always ordered
back from the sites of his success.) One can only talk about Mozart with fascination. Not
only the evident admiration of the composers that came after him forces the meddler
to be silent, it can also be said that no one else captivated the intellectual elite quite
as spectacularly as he did. Goethe could think of Mozart alone to turn his Faust into an
opera even after the death of the composer, and Kierkegaard not only wished to establish an organized Mozart cult, but he put a lot of effort into exploring the philosophy of
Mozart’s music too.
Mozart is in a league of his own even among immortals. One could still criticize Puccini,
the operas of whom are the most played in the world, in front of musicophiles without
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A partial and grateful admirer
Quite understandably, Michael O’Kelly could never forget 29 April 1786, when he performed two roles in the Burgtheater with great success. He was both the first Don
Basilio and Don Curzio. To further increase the significance of his role, he was given
a whole aria as the music teacher, and he could stutter as the judge not only in the
recitative but even in the sextet. Thought to be the only witness to these events, he first
spoke about them on the 40th anniversary of the premier, and then he elaborated on the
circumstances surrounding the premier of Figaro in his memoirs.
“I remember the first orchestral rehearsal. Mozart was standing on the stage in his crimson
jacket, his gold-threaded hat, and he set the tempo for the musicians in the orchestra.
Benucci performed Figaro’s aria with splendid vitality, in a powerful voice. ‘Non più andrai
farfallone amoroso.’ I stood close next to Mozart, who kept repeating quietly, as if to himself,
‘Bravo, bravo Benucci!’ When Benucci got to the beautiful ‘Cherubino alla vittoria, alla gloria
militar’ passage, which he sang in a truly stentorian voice, the effect he achieved was that
of an electric shock: every member of the cast on stage and every musician in the orchestra
cried out with a shared feeling of fascination, ‘Bravo, bravo Maestro! Long live the great
Mozart!’ I thought that the ovation of the musicians will never cease, they were tapping
their bows on the music stands so ardently. The petit man bowed several times to thank this
expression of flattering enthusiasm.
The same scene enfolded after the finale of the second act: in my humble opinion, this number
in itself is enough to ensure his position as the greatest master of his art, even if he had not
composed anything else that is good. In the sextet of the third act, Mozart’s favourite number,
I had an excellent role to play as the stuttering judge. I had to stutter in the entire piece, but
Mozart forbade me to do so in the sextet, saying it would ruin the music. I told him that although it might seem impudent coming from a kid like me to form his own opinion on the matter, I stand by it, and I am sure that the way I plan to carry out the stutter here will not interfere
with the other parts. And it would obviously seem unnatural if I had a stutter throughout this
role and only spoke normally during the sextet, switching back to stuttering right afterward.
Apologizing for showing a lack of respect and flexibility in opposing the concept of the great
Mozart, I added that if he does not agree that I form my role according to my ideas, I will not
play the part at all. In the end Mozart let me do as I wished, but he was doubtful about the success of the experiment. Sold out houses packed to the brim stand as proof that nothing ever
had quite as big an effect on stage as it did: the audience was laughing themselves silly, and
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so was Mozart. The emperor called bravo several times; the number received a loud applause,

will not be done within two moths. He promised to make a new one for me to; but who knows

and had to be repeated. When the opera was over, Mozart came up to the stage to meet me,

if he will, if he intends to keep his word. You know the helpful attitude Italians have toward

shook both my hands, and said, ‘Bravo, young man! I feel obliged to you, and I admit that you

one directly! I mean, you know the way they are! If he gets on well with Salieri, I will not get

were right and I was wrong. It was certainly a risky affair; but I could feel that I will achieve the

anything from him until I die – and I really want to show off my skills in an Italian opera.”

intended effect, and the success confirmed that I was not mistaken.’

For Mozart, it was truly vital to win da Ponte over. In 1783, Joseph II appoints him to be

I have seen the opera in London and elsewhere, but they never had the judge stutter, and

the librettist of the Italian Theatre in his court. Although the theater is still called “Na-

often they even omitted the scene. I made the role into a foolish old man, even though

tional-Singspiel” at the time, its repertoire mostly consists of German-language operas,

I was just a budding youngster. When the opera was over, I though the audience will

including Mozart’s masterpiece Il Seraglio. But in order to further raise the prestige of

never stop applauding as they called Mozart back to the stage over and over again. They

the court, it is evident that Italian opera will take the lead in the Burgtheater. Wishing to

demanded every number to be repeated; the opera took almost twice as long, so the

maintain, even strengthen his position in Vienna, Mozart also had to adapt to the situa-

emperor thought it better to decree that no number may be repeated during the second

tion, and he could remember well that the biggest reason preventing him from establish-

performance of the opera.”

ing himself in Paris was his failure to produce a successful opera premiere without a

So the singer recalls a sensational success. Others recall a cold reception. The facts are

proper libretto. He also had an old fascination with Italian music and culture. If the new

difficult to decipher from the jumbled texture of surviving data. Figaro had eight more

royal poet presents him with a proper libretto, Mozart can confidently compete with the

performances after its first premier, which can hardly be called a failure – or a success

Italian born composers and those who started their career in Italy (Salieri, Martin y Soler

at that. We must also consider that the reason for it to be taken off the programme was

etc.) without doubt.

probably not a lack of interest in the piece itself, but the court intrigues that determined

Of course, he is a little wary of the royal librettist. Vienna loves intrigue, and anyone

the fate of the work. But to paint a better picture of that, we must summon another

arriving there will have their bad reputation arrive before them. And there is a lot to

witness. Someone who was not only an observer but also an active participant of the

gossip about da Ponte. First everyone is made aware that he is a dangerous adventurer,

events; someone whom Mozart had a lot to thank for, and who also owed a lot to Mozart.

a Christianized Jew – which was not overly common at the time yet – who got here

And who survived the premiere of Figaro by over half a century. Someone who could

after who knows what kind of detours to claim for himself undeservingly the post of the

have given a conclusive testimony of what happened back then, if only he had decided

divine Metastasio, the status of royal poet. Moreover, it is a fact that Emperor Joseph

to share what he had experienced. And the reason why he did not do so is also part of

gave him this delicate role after the applicant with good references admitted that he

his testimony.

never had the opportunity to write an opera libretto before. He starts his local career
with a – carefully orchestrated – failure; but the emperor’s trust in him is unshaken, and
that consolidates his position. He only becomes a victim of court intrigue immediately
after the death of Joseph.

An adventurer of opera

Da Ponte was not a poet. He was a multitalented man, who was able to make use of his
skills as a librettist too. Among his gifts, his good looks must be mentioned too: even in his
sixties, he has a “tall and dignified stature, with a head of Roman intelligence and a posture emitting agility...” His whole being is “pervaded by self-aware, noble talent”. Mozart’s

They could not avoid meeting each other, but nothing guaranteed their successful co-

looks give a far less favourable impression. Summing up the many descriptions of him

operation. Mozart writes the following anxious lines about it to his father in May 1783:

that survived, we can conclude that the charming little boy and later the adolescent who

“We have a poet here, a certain abate da Ponte. He is about to lose his mind, he has so much

still had some appealing features soon turned into a caricature-like figure. His head was

editing to do in the theatre. He has to prepare per obligo a completely new text for Salieri. It

disproportionately big compared to his body, his nose oversized, his eyes bulged more and
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more, he had to hide his distorted ears, and he even grew a large belly. His increasingly un-

giving in to the stream of protests, both international and national, Beaumarchais is let go

stable behaviour only added to this. At the same time (be it a cause or effect), he gradually

after a week. Indeed, he is compensated with premiering The Barber of Seville, the prequel

isolated himself in a tight circle that was quite “Bohemian” to put it the nicest possible way.

to Figaro in a small theatre built next to the Trianon castle in an exclusive amateur perfor-

And he should have visited very different circles in order to be successful. All in all, he had

mance in which the role of Rosina, the future Countess Almaviva, is played by the queen.

huge disadvantages compared to the perfectly fashionable da Ponte. At the time of their

And the role of Figaro is played by the king’s younger brother.) The censorship of Joseph II

meeting, Mozart’s professional “reputation” is not like it used to be either.

also finds it better not to let this blight enter the stages of Austria. So the experimentation

Let us not be misled by the fact that through constantly pushing himself, he produces an

with writing a Figaro opera might seem a venture not only risky, but useless, and even dan-

astonishing amount of immortal masterpieces. Instead of lengthy explanations, here is

gerous. But instead of rejecting him, da Ponte rather encourages Mozart: they should do it.

a statement shedding light on many aspects of the matter: “A certain man called Mozart

First, they work in secret. After all, the opera version of such a scandalous play known

in Vienna took it upon himself to pervert my play titled Belmonte and Constanze to turn

across Europe can be sold anywhere. They even have an interested buyer, but da Ponte

it into an opera libretto. I hereby solemnly protest against this violation of my rights, and

avoids taking the advantageous-looking offer, as he still hopes for a Vienna premiere.

maintain the possibility of taking further steps. Christoph Friedrich Bretzner, the author of

As the structure of the work can be considered a given from the very beginning, the

Das Räuschchen.” That is not even surprising. Human voice aimed at the heavens can

librettist and the composer work simultaneously. They complete the opera in six weeks.

still be appreciated by an unimaginative crowd. But a divine melody descending to them

And just at the time, the theatre is in need of a new production. The only obstacle left

will make them doubtful. How should they know if it is true or false?

is the censorship, or rather the emperor himself, who prohibited that the Beaumarchais

And Mozart had no trace of the smoothness and humbleness necessary for building a

play be performed in German translation. And opportunities to request him to lift such

career in him. One can only hope that he never felt as great a genius as he actually was.

a ban came rarely.

Because that would have made every moment of humiliation a devastating experience

We do not know how credible da Ponte’s memories are, but the process tells us a lot.

for him. Unfortunately, he was already rather inflexible at the age of six. He dutifully per-

The emperor is not angered, only surprised:

formed all of his “stunts” to the imperial family’s delight. He played with one finger, with

“’What?’, he asked, ‘do you know that Mozart, although brilliant in instrumental music, has

his hands covered, but when he had enough of it, he loudly demanded Wagenseilt, the

only written one piece for voice, and not even a very special one at that?’

famous Viennese pianist to be summoned, for whom he is willing to play more serious

‘Like myself’, I answered him humbly, ‘Without the grace of Your Highness, I would have only

things, as he “understands them”. This professional confidence stayed with him to the

written a single piece in Vienna.’”

end of his life. Possibly with some exaggeration, but Forman’s film Amadeus gave a vivid

The emperor is actually a tragic figure. From the moment he ascended the throne, he

example of this in the scene when the adolescent Mozart, aroused by the music, takes he

forced, he supported the matter of the German theatre as a cultural centre of an empire

emperor’s place at the keyboard to show the court composer Salieri how the little piece

to be Germanized entirely. When they made him realize that temporarily this programme

written to welcome him could be improved with a little more talent. Da Ponte probably

of his had failed too, he returned to Italian opera, which he enjoyed and was used to.

found the talented and knowledgeable eccentric intimidating, who not only nagged the

Unfortunately, the “lobby” interested in the reestablishment of Italian opera could also

overworked court poet about a libretto, but demanded the impossible right away: Mozart

convince the emperor that Mozart being skilled as he is, a Singspiel simply cannot com-

did not wish to write an opera, but The Opera. The great work, born to start a new era of

pare to a real Italian opera, so all the value of Il Seraglio is only valid in terms of na-

the entire opera literature – as it actually did later. But such a libretto is only found on

tional language and culture. A tragic paradox. Joseph II would have given half his life, if

trees that are more cursed than the one in the Garden of Eden: Beaumarchais’s comedy

someone could have made him believe what is today known to every school kid about

The Marriage of Figaro was already a forbidden fruit in its own country.

Il Seraglio. But the emperor, unyielding as he is in political matters, is in strong need of

The piece, finally premiered in 1784, after years of trying to bring it about, caused such

advice regarding music. Da Ponte bases his tactics on that. The censorial ban applied to

a scandal even in Paris that the king arrested the author and held him for a week. (True,

the original piece, but his one is a different work:
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“’Considering that I had to write a piece for music and not a drama play, I had to omit many
scenes, make the whole work even shorter – and I omitted or reduced the parts that could have
disturbed the sophistication and propriety of a performance on which Your Imperial Highness
is present. And as much as I am able to tell, the music seems to be absolutely gorgeous.’
‘Very well, if it is so, I will trust your taste in music and your prudence about propriety. Pass
the score to the copiers!’”
Thus assured, Joseph shows interest in the new work right away. The creators can take
the score to him immediately.
“The emperor has listened to a few excerpts, which he found wonderful, and I can say without exaggeration that he was amazed. He had a fine taste in music just as in any other art.
The global success of the piece confirms that he was not wrong in his judgment.”
But the reluctance of the emperor was easier overcome than court intrigues.
“The other composers in Vienna were not happy with the news; Rosenberg was not happy,
as he did not like this kind of music; and most of all Casti was not happy, who did not dare
say after the Burgberg that da Ponte cannot write anything anymore...”
The theatre lobby was afraid that this might weaken their position. They were also angry
for seeing that the emperor somehow anticipated the success of the Mozart–da Ponte
duo. That is clear as daylight from the complex and at times even funny intrigues that
were going on day after day. And Figaro itself is a play of schemes. Indeed, it is the first
and greatest wonder of musical intrigue. As Géza Fodor sums up the volumes of literature on the topic in a single aphoristic line: “In The Marriage of Figaro, scheming is a way
of life.” And in this case, art can trump reality in scheming too.
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Cherubino’s secret

written letters frequently, and complained about the replies being scarce, once mischie-

Da Ponte, who died in America in 1838, was not the last holder of Mozart’s secrets. Con-

been on its best behaviour, and wishes for nothing more than to take possession of your

stanze Weber, Mozart’s wife lived until 1842. She was loved neither by the Mozart family,

beautiful (...). Guess what, as I am writing these lines, the scoundrel suddenly made its way

nor posterity. People are mostly angry with her for not having a clue about whom she

onto the table, and [gestures questioningly] but I do not hesitate to flick it – still the [laddy]

married, and so failing to indulge researchers, curious about every minute of the im-

is only [...] aroused that much more in vain, and it is close to impossible to restrain it...” As

mortal composer’s life, by writing proper memoirs. We nonetheless attempt to summon

we can see, modern technology erases the effect of censorship erasing certain words.

her as a witness. She might be able to help us in the matter of Cherubino.

The words inside the square brackets originally painted over could be revealed through

For those studying Mozart it is a common place that the composer is reflected in the

a chemical process. Only the missing parts inside the parentheses could not be recon-

image of Figaro’s page boy. That is clear. Mozart lived through the most fabulous period

structed. And sometimes even censors overlook certain details: “... For your suspicion, you

of his career as Cherubino. The young Mozart was cherished, caressed and praised by

will get a good spanking on your loveable and kissable little ass right on the first night, you

beautiful ladies until the masculine features of the adolescent boy made such signs of

can count on that...”

attraction overly obvious. And then the gates of heaven closed before him. Not only fe-

Cherubino’s world-consuming appetite is reflected in these lines. Of course, this general

male caresses disappeared from his life, but pure successes too. The world of music no

eagerness starts to focus more and more on a single person over the years, which is not

longer saw a child prodigy in him, but an emerging, rather intimidating rival. Considering

a Cherubino-like state anymore. Eroticism is not reserved for the adolescent in Mozart’s

all that, it is hard to give up the idea that this dangerous Figaro piece was so important

work. The basic construction of The Marriage of Figaro is to have four related couples,

to Mozart because of Cherubino. The page boy with his boundless eroticism yearning to

who after clearing out the conflicts – in one way or another – all find their significant

consume the world is not only the eternal adolescent, but Mozart himself, sorrowfully

other, only being confused about their right place at the beginning of the piece. The

growing out of being adolescent.

page boy yearns for every woman, ranking them at most. The count is only interested in

Cherubino’s perspective could also offer a better understanding of Mozart’s seemingly

young ladies (Susanna, Barbarina). Looking for adventure, he neglects the most attrac-

inexplicable marriage. Constanze is a bad wife in many ways. She is far from being a spir-

tive heroine of the story, his wife. For some time, Marcellina wants to have her child as a

itual companion, and she does not excel at mending stockings, managing the household

companion instead of the father of that child. The entire opera is filled with an eternally

either. Mozart still loves her passionately. And he does not hide the reason for it. When he

thrilling, erotic atmosphere of attraction and choices. The same can be said about Mo-

announces to his father his intention to marry her on 15 December 1781, he clearly says the

zart’s whole oeuvre in some aspects. But with by taking a closer look, some fundamental

following, if slightly indirectly: “Nature speaks so loudly in me as it does in anyone else, and

differences can be discovered too.

perhaps louder than in some big, strong boor.” That is when he admits to his father, “I can

In Figaro, Mozart bids farewell to his own Cherubino period. Not only the adolescent

promise you that I never had anything to do with a woman that way.” His reasons are also

figure disappears from his operas. It is a rare hero, the successor of whom perhaps only

worthy of note. “First of all, I am too religious, secondly, I love my fellow men too much and I

returns to the stage in Der Rosenkavalier a hundred years later. More importantly, the

am too decent to deceive an innocent girl, and thirdly, I am too repulsed, disgusted, afraid of

adolescent, overflowing reverence of femininity that pervades Figaro changes in Mozart

vously wrote, as if anticipating the basic concept of Goethe’s poem The Diary:
“... tidy up your beautiful, cute little nest neatly, because my little boy deserves it well, it has

and anxious about diseases, and love my health too much to be able to lie with prostitutes...”

too. In Don Giovanni, women are not ideals placed on a pedestal, but victims and oppo-

This problem of his was solved by his marriage. To quote Wolfgang Hildesheimert: Mozart’s

nents. And the women in Così fan tutte clearly need the guidance and lenient forgiveness

marriage “was rooted in erotic understanding for eight years”. Unfortunately, we only know

of men stronger and wiser than them. But that is not the testimony of the witnesses any-

Mozart’s letters of their correspondence. And even those fell victim to some degree of

more, but our own interpretation. We listen to Mozart differently today. And who knows

censorship. But a few interesting documents still survived. For example, Mozart, who has

what other messages are hidden in his oeuvre waiting to be discovered in the future?
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