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BERLIOZ ÉS WAGNER*

Epizódok két mûvész életébôl

Glaub’ mir – ich liebe Berlioz […]:

er kennt mich nicht, – aber ich kenne ihn.

(Wagner Liszthez, 1852. szeptember 8.)1

Wagner est évidemment fou.

(Berlioz fiához, Louis- hoz, 1861. március 5.)2
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„Au Grand et cher auteur de Roméo et Juliette, l’auteur reconnaissant de Tristan et

Isolde” – így szól az ajánlás a Trisztán partitúrájának azon a példányán, amelyet

Wagner 1860. január 21- én küldött el Berlioznak a következô rövid, de megható

levél kíséretében:

Cher Berlioz,

Je suis ravi de vous pouvoir offrir le premier exemplaire de mon Tristan.

Acceptez- le et gardez- le d’amitié pour moi.

À vous.

Richard Wagner.3

„Boldog vagyok, hogy átnyújthatom Önnek Trisztánom elsô példányát” – írja Wag-

ner, s arra kéri Berliozt, hogy „iránta való barátságának jeleként fogadja el és

ôrizze meg” a kottát. Ez a figyelmesség megítélésem szerint arra utal, hogy Wag-

ner még érett zeneszerzôként, 47. születésnapjához közeledve is mint iránta a szo-

kásos kollegialitásnál melegebb jóindulattal viseltetô idôsebb kollégára tekintett

az 56 esztendôs Berliozra. Az ajándék rendkívül bôkezûnek számított, hiszen a

postázott partitúra valóban az elsô, ritkaságszámba menô példány volt, amelyet a

kiadó alig egy héttel korábban, még a tényleges publikáció elôtt küldött el a zene-

szerzônek – ráadásul igen drága kiadványról volt szó, melynek 35 talléros (vagy

* A szerzô szerkesztésében megjelent The Cambridge Companion to Berlioz (Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2000) 235–250. oldalán olvasható, „Berlioz and Wagner: Épisodes de la vie des artistes”

címû esszé revideált változatának fordítása.

1 Richard Wagner: Sämtliche Briefe. Band IV: Briefe der Jahre 1851–1852. Hrsg. Gertrud Strobel, Werner

Wolf. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1979, 459.

2 Hector Berlioz: Correspondance générale, I–VIII. Ed. Pierre Citron et alia, Paris: Flammarion, 1972–2003,

VI., 206. (E fontos gyûjteményt a továbbiakban CG rövidítéssel idézem.)

3 CG VI., 111.



144 frankos) bolti ára akkortájt egy professzor, kormányfunkcionárius vagy utazó

muzsikus egyhavi jövedelmével ért fel. Vajon mi indíthatta Wagnert arra, hogy ek-

kora ajándékkal kedveskedjen Berlioznak? S vajon miért volt számára Berlioz még

ekkor is a több mint húsz évvel korábban, 1839- ben keletkezett drámai szimfónia,

„a Rómeó és Júlia nagy és kedves szerzôje”?

Talán abból eredôen, hogy a francia wagnerizmus – sajátosan ellenpontozva a

franciák germanofóbiáját – éppen a Berlioz halálát követô idôszakban élte virágko-

rát, a késôbbi nemzedékek hajlamosak voltak Berliozt és Wagnert olyasféle párként

emlegetni, mint Bachot és Händelt (akik egyazon évben születtek) vagy Haydnt és

Mozartot (akik ugyanabban az évtizedben váltak érett mesterekké). Csakhogy a

Rómeó és Júlia komponistája és a Trisztán és Izolda szerzôje igencsak különbözô né-

zeteket vallott a világról, és kapcsolatuk természetét csupán eltérô életkoruk és pá-

lyafutásuk fényében érthetjük meg.

Korai benyomások

Logikusnak tûnik azt feltételeznünk, hogy Wagner számára a Berlioz név már

1839- ben tett elsô párizsi látogatását megelôzôen sem csenghetett ismeretlenül.

Ha az Akadémia római díját 1830- ban elnyerô zeneszerzô neve nem fordult is elô

a júliusi forradalomról szóló részletes tudósításokban, amelyeket a Leipziger Zei-

tung tizenhét esztendôs olvasója gondosan tanulmányozott, Berliozról említést

tesznek a német zenei folyóiratok párizsi beszámolói: a híres- neves lipcsei Allge-

meine Musikalische Zeitungban már 1829 decemberében felbukkan a neve, a Neue Zeit-

schrift für Musik hasábjain pedig 1835 júliusában és augusztusában Robert Schumann

közölte a Fantasztikus szimfóniát méltató bámulatos recenzióját. Berlioznak a Les

Francs- Juges elé írott nyitánya 1836 novemberében el is hangzott Lipcsében, ekkor-

ra azonban Wagner már elhagyta szülôvárosát, hogy Königsbergben elôkészíthes-

se Minna Plannerrel kötendô házasságát.

Wagner három esztendôvel késôbb, 1839 ôszén érkezett Párizsba, gondosan

felszerelkezve Meyerbeernek a város néhány zenei notabilitásához írt ajánlóleve-

leivel. Berliozzal elôször Maurice Schlesingernek a Rue de Richelieu- n található

üzletében futott össze, amely a hazai és külföldi muzsikusok találkozó- és plety-

kálkodó helyéül szolgált, s csak egy ugrásra volt a Wagner késôbbi sógora, Eduard

Avenarius tulajdonában lévô Brockhaus könyvkereskedéstôl.4 Wagner hamarosan

megjelent a Berlioz komponálta új drámai szimfónia három egymást követô (1839.

november 25- i, december 1- jei és december 15- i) elôadásának egyikén – feltehetô-

leg az elsôn, amelyre biztosan meghívást kapott, és amelyre valószínûleg Meyer-

beer kíséretében látogatott el, akivel akkortájt rendszeresen összejártak.5 A Rómeó

és Júlia autográf partitúrájának 64. oldalán máig olvasható Berlioz kéziratos emlé-
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4 Lásd Richard Wagner: Mein Leben. Bd 1. München: F. Bruckmann A- G., 1911, 229.

5 Wagner nevét ott találjuk a nyitóhangversenyre meghívottak listáján. Lásd Julian Tiersot: La Musique

aux temps romantiques. Paris: F. Alcan, 1930, 174.; illetve Giacomo Meyerbeer: Briefwechsel und Tage-

bücher. Bd. 3. Hrsg. Hans und Gudrun Becker. Berlin: W. de Gruyter, 1975, 209.



keztetôje: „Mr Wagner / rue Montmartre”. Jóllehet Wagner hivatalos címe ekkori-

ban 3, Rue de la Tonnellerie volt (ugyanazon a környéken), a bejegyzés azt sugall-

ja, hogy Wagner akkor mutatkozott be Berlioznak, amikor annak éppen keze ügyé-

ben volt a partitúra, amelybôl a koncerteken is vezényelt.

A Rómeó és Júlia – a zeneszerzô addigi pályafutásának legnagyobb sikere – volt

tehát az elsô Berlioz- mû, amelyet Wagner hallott. Wagner beszámolója szerint való-

ságos reveláció volt számára, amikor 1839 decembere elején tanúja lehetett, hogyan

tanulja be a Société des Concerts du Conservatoire Beethoven Kilencedik szimfóniá-

jának elsô három tételét (alighanem a december 7- i próbán jelenhetett meg, amikor

az együttes karmestere, François- Antoine Habeneck egy Wagner- mûvet is próbált).

Arról viszont Wagner nem ejt szót – elismerô megjegyzéseibôl azonban joggal kö-

vetkeztethetünk rá –, hogy revelációjához Berlioz saját „kórusszimfóniájával”, a

Beethoven mûvére többszörösen hivatkozó Rómeó és Júliával való megismerkedése

is hozzájárulhatott, amelyet pontosan ugyanerre az idôre tehetünk.6

Wagner párizsi tartózkodása idején Berlioz számos további mûve is megszó-

lalt nyilvánosan, köztük a Fantasztikus szimfónia, a Harold Itáliában, a Benvenuto Cel-

lini nyitánya, illetve (ugyanebbôl a mûbôl) Teresa cavatinája, a Requiem részletei, a

Gyász és Diadal szimfónia, a Sara la baigneuse, a Le Cinq Mai, a Bûvös vadászhoz készí-

tett recitativók és Weber Felhívás keringôre címû mûvének hangszerelése, valamint

a szólóhegedûre és zenekarra írott Rêverie et Caprice. A francia fôvárosban töltött

három esztendô alatt tehát Wagner megismerkedhetett Berlioz legtermékenyebb

évtizedének csaknem valamennyi kompozíciójával. Mindeközben igen szûkös vi-

szonyok között élt, és a Boulevard egyik népszerû színházának kóristájaként pró-

bálta megkeresni a mindennapi betevôt. „Rosszabbul jártam, mint Berlioz, amikor

maga is hasonlóan kínos helyzetbe került” – mesélte késôbb Edward Dannreuther-

nek, elárulva, hogy jól ismeri a Mémoires XII. fejezetében szereplô keserédes anekdo-

tát, amely azokról a hónapokról számol be, amikor Berlioz a Théâtre des Nouveautés

énekkarának tagja volt. S való igaz: míg Berlioz meglehetôs büszkeséggel emléke-

zik meg énektudományáról, Wagner e ponton – kivételesen – szerénynek mutat-

kozik: „A karmester, aki próbára tette képességeimet, úgy találta, hogy egyáltalán

nem tudok énekelni, és egészen reménytelen esetnek nyilvánított.”7

Wagner 1842. április 7- én hagyta el Párizst, hogy elôkészítse annak a két ope-

rának a bemutatóját, amelyeket csodával határos módon sikerült befejeznie e ne-

héz esztendôk alatt: a Rienzi és A bolygó hollandi vetette meg szerzôjük ragyogó hír-

nevének alapjait, s tette lehetôvé számára, hogy a szász királyi udvar biztonságot

adó kapellmeisteri pozícióját elnyerje.

7PETER BLOOM: Berlioz és Wagner

6 Wagner párizsi Beethoven- élményeit és az ezekrôl folytatott késôbbi vitát részletesen bemutatja Klaus

Kropfinger: Wagner und Beethoven: Untersuchungen zur Beethoven- Rezeption Richard Wagners. Regensburg:

Bosse, 1975 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 29.), 36–38. Lásd még John

Deathridge: Wagner’s Rienzi. Oxford: Oxford University Press, 1977, 40. és 130.

7 „I came off worse than Berlioz when he was in a similar predicament […] The conductor who tested

my abilities discovered that I could not sing at all, and pronounced me a hopeless case all around.” Ed-

ward Dannreuther: „Wagner”. In: George Grove (ed.): A Dictionary of Music and Musicians. Vol. 4.

London–New York: Macmillan, 1895, 351.



Egy furcsa véletlen folytán 1842- ben Berlioz is elhagyta Párizst, hogy a Belügy-

minisztérium hivatalos megfigyelôjeként jelentést készítsen Németország zenei

viszonyairól, s hogy egyszersmind – nem hivatalos minôségben – megpróbáljon

híveket toborozni az általa kifejlesztett, drámaian kifejezô hangszeres komponá-

lásmódnak, megalapozza külföldi hírnevét, és ezáltal otthoni pozícióin is javítson.

1842 decembere és 1843 májusa között ellátogatott Frankfurtba, Stuttgartba,

Hechingenbe, Karlsruhéba, Mannheimbe, Weimarba, Lipcsébe, Drezdába, Bruns-

wickba, Hamburgba, Berlinbe, Magdeburgba és Hannoverbe (némelyik városba

többször is). „Íme, visszatértem Németország- szerte tett hosszú utazásaimról” –

számolt be tapasztalatairól édesapjának egy 1843. június 5- én kelt levelében:

[…] még mindig nagyon kimerült vagyok, és csekélyebb erôfeszítés nyomán is az volna

az ember, hiszen öt hónap alatt tizennégy hangversenyt adtam, 43 próbával. Ennek ered-

ménye szerencsére a legnagyszerûbb volt zenei reputációmat illetôen, és kielégítô az

anyagi haszon tekintetében, amely nem is lehetett volna igazán nagy ennek a mûvészet

történetében elôzmények nélkül álló vállalkozásnak a hatalmas költségei folytán. E zenei

utazásnak csodálatos visszhangja támadt a német sajtóban, s ennek eredményeképp a

francia, angol és olasz sajtóban is. Egy zeneszerzô, aki beutazza Németországot, hogy

megszervezze és maga vezényelje a kizárólag saját mûvei elôadásának szentelt hangver-

senyeket – ilyet még nem látott a világ.

Berlioz mindezt egy családi levelezésére igen jellemzô közléssel egészíti ki,

amelyet epigrammatikus formában megfogalmazott mûvészi, pénzügyi és politi-

kai credóként is olvashatunk:

Ha Németországban születtem volna, ha szász vagy porosz lennék, mostanra életre szó-

ló állásom lenne tíz- vagy tizenkétezer frankos fizetéssel és halálom után a családomnak

biztosított nyugdíjjal… Amim Franciaországban van… egy liberális alkotmány.8

Méghozzá olyan alkotmány – teszi hozzá Berlioz –, amelynek „liberalizmusa”

nem csupán azokat kárhoztatja éhezésre, akik (mint ô maga is) dicsôséget hozhat-

nának hazájukra, hanem azokat is, akik hideg fejjel számolva is materiális hasznot

hoznak Franciaországnak. Ezek az 1843 júniusában papírra vetett szavak arról ta-

núskodnak, hogy a zeneszerzôt még mindig nagyon érzékenyen érintette korábbi

mecénásának, az orléans- i hercegnek (Lajos Fülöp legidôsebb fiának) elvesztése,
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8 „Me voilà de retour de ma longue course au travers de l’Allemagne; j’en suis encore bien fatigué, et on

le serait pour de moindres efforts, puisque j’ai fait, en cinq mois quatorze concerts et quarante trois

répétitions. Le résultat en a été heureusement des plus magnifiques sous le rapport de ma réputation

musicale, et satisfaisant sous celui des bénéfices pécuniaires qui ne pouvaient être bien grands eu

égard aux énormes dépenses de cette entreprise sans antécédents dans l’histoire de l’art. Ce voyage

musicale a eu un retentissement prodigieux dans la presse Allemande et par contrecoup dans les

presses Françaises, Anglaises et Italiennes. Un compositeur parcourant l’Allemagne pour monter et

diriger lui- même des concerts exclusivement consacrés à l’exécution de ses oeuvres, c’est ce qui ne

s’était encore jamais vu. […] Si j’étais né en Allemagne, si j’étais Saxon ou Prussien, j’aurais à cette

heure une place de dix à douze mille francs à vie avec une pension assurée après moi à ma famille…

En France j’ai… une constitution libérale.” CG III., 97–98.



akinek az elôzô esztendôben bekövetkezett váratlan halála egy széles körben tisz-

telt trónörököstôl fosztotta meg az országot. Amint látni fogjuk, Berlioz képzele-

tét élénken foglalkoztatta, milyen érzés lehet egy olyan biztos udvari pozíció birto-

kában alkotni, mint amilyen Richard Wagnernek jutott.

Amikor Berlioz 1843. december 23- án formálisan is beszámolt németországi

útjáról Comte Duchatel belügyminiszternek, ismét hangsúlyozta a mûvészek jó-

létének fontosságát, ezúttal azonban kevésbé cinikusan, inkább az általa tapasztal-

tak pozitív oldalát emelve ki:

Valamennyi német udvarnál létrehozták a mûvésznyugdíjak rendszerét; innen a buzga-

lom és a kitartás, amellyel a zenei szolgálatot végzik. A hangszerjátékos és a kórista fize-

tése biztosítja a megélhetésüket, jövôjükre nézve pedig olyan biztonságnak örvendhetnek,

amilyennel a mieink a legkevésbé sem rendelkeznek. A zeneszerzô- Kapellmeister zavar-

talanul hozhatja létre alkotásait, és elmélkedhet rajtuk. Nem azért komponál, hogy meg-

éljen – az uralkodó, akitôl függ, biztosította a számára, hogy a komponálásnak élhessen.9

Ha szem elôtt tartjuk, milyen rokonszenvvel figyelte a zeneszerzô a mûvésze-

tek hercegi támogatását, pontosabban értelmezhetjük az 1843. február 7. és 19.

között tett drezdai látogatásáról készült beszámolót is. Drezdában sokkal több le-

hetôséget kapott, mint a német városok legtöbbjében: két hangversenyt vezényel-

hetett összesen nyolc próbával, továbbá ismét találkozott Wagnerrel, aki a számá-

ra ismerôs terepen immár sokkal inkább nyeregben érezte magát, mint párizsi

évei alatt. Megérkezése estéjén Berlioz tanúja volt A bolygó hollandi Wagner dirigál-

ta, negyedik drezdai elôadásának, elutazása napján pedig a Rienzit hallhatta a rang-

idôs drezdai Kapellmeister, Carl Gottlieb Reissiger vezénylete alatt. (Amit valójá-

ban hallott, az a Rienzi’s Fall – vagyis az eredeti mû utolsó három felvonása – volt,

hiszen az opera – éppúgy, mint utóbb a Trójaiak is – túl hosszúnak bizonyult egyet-

len estére, s így kettéhasították.)

Berlioz drezdai beszámolója elôször nyílt levél formájában jelent meg a Journal

des débats 1843. szeptember 12- i számában; „címzettje” a német hegedûmûvész,

Heinrich Wilhelm Ernst volt, akivel Berlioz tíz évvel korábban kötött barátságot

Párizsban. A levél (apróbb változtatásokkal) hamarosan bekerült a Voyage musical

en Allemagne et en Italie kötetbe (1844), majd a Mémoires- ba is. A szövegben Berlioz

részletesen szól Wagnerrôl, mivel annak egyik elsô hivatali feladata lett, hogy a

francia vendég segítségére legyen a próbák folyamán – mint Berlioz beszámol róla,

ezt a megbízatást Wagner szívesen és buzgón teljesítette. Berlioz felemlíti Wagner

mámoros örömét, miután formálisan is beiktatták kapellmeisteri pozíciójába,

majd röviden kitér a munkájára is:

9PETER BLOOM: Berlioz és Wagner

9 „Le système des pensions pour les artistes est établi dans toutes les cours d’Allemagne; de là le zèle

et l’assiduité avec lesquels se fait le service des chapelles. L’instrumentiste et le choriste trouvent dans

leurs appointements des moyens d’existence, et jouissent sur leur avenir d’une sécurité que les n¤tres

n’ont point. Le compositeur maître de chapelle peut produire ou méditer ses productions sans que

rien vienne le distraire. Il ne compose pas pour vivre, le souverain de qui il dépend l’a mis dans la

position de pouvoir vivre pour composer.” Peter Bloom: „La Mission de Berlioz en Allemagne: Un

Document inédit”. Revue de musicologie, 66. (1980), 70–85., ide: 83.



Franciaországban elszenvedvén az ezerféle nélkülözést s mindazokat a fájdalmakat, ame-

lyek egy mûvész ismeretlenségébôl adódnak, Wagner, aki immár visszatért hazájába, Szász-

országba, merészen egy ötfelvonásos opera (a Rienzi) szövegének és zenéjének megírásá-

ra vállalkozott, és szerencsésen meg is valósította célját. E mû Drezdában kirobbanó

sikert aratott. Nem sokkal ezután következett egy kétfelvonásos opera, Le Vaisseau Hollan-

dais, amelynek szüzséje ugyanaz, mint a párizsi Opérában egy évvel ezelôtt játszott Vaisseau

Fant¤me- é, s amelynek ugyancsak Wagner írta mind a zenéjét, mind a szövegét.10 Bármi-

lyen véleménnyel legyen is valaki e mûvek értékérôl, el kell ismernünk, hogy aki kétszer

is sikerrel képes elvégezni ezt a kettôs (irodalmi és zenei) munkát, nem közönséges em-

ber, s hogy Wagner úr ily módon több mint elégséges tanúbizonyságot tett képességei-

rôl, hogy magára vonja a figyelmet és az érdeklôdést. Szászország királya ezt tökéletesen

megértette, s azon a napon, amikor elsô Kapellmeistere mellé Richard Wagnert helyezte

munkatársul, s ezzel tiszteletre méltó módon biztosította ennek megélhetését, a mûvé-

szet barátai azt kellett, hogy mondják ôfelségének, amit Jean Bart válaszolt XIV. Lajos-

nak, amikor a király tudatta a rettenthetetlen tengeri farkassal, hogy flottája parancsno-

kává nevezte ki: „Sire, helyesen cselekedett!”11

Berlioz nem hagyja említetlenül azt sem, hogy a Drezdában 1842. október 20- án

bemutatott Rienzi, illetve az ugyanott, alig egy hónappal Berlioz érkezése elôtt, 1843.

január 2- án színre vitt A bolygó hollandi az elsô operák közül való, amelyek szövege

a zeneszerzôtôl származik. (Wagner persze korábban már a Die Feen és a Das Liebes-

verbot esetében is magára vállalta a librettó elkészítését.) Berlioz azonban ennél is

hangsúlyosabban emeli ki az 1836 és 1854 között Szászország trónján ülô II. Frigyes

Ágost szerepét, amelyre a következô bekezdésben is visszatér: „tisztelettel kell

adóznunk a királyi gondolatnak, amely teljes és aktív védelmet nyújtva [Wagnernek],

úgyszólván megmentett egy rendkívüli tehetségû fiatal mûvészt.”12

Maga Wagner pontosan érzékelte, hogy udvari állása a szolgastátusz veszélyét

rejti magában, s természetesen tudatában volt a vidékies Drezda és a kozmopolita

Párizs közötti lélektani szakadéknak is, így kezdetben habozott elfogadni a számá-
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10 Maga Wagner nem a Berlioz által javasolt francia címváltozatot alkalmazta (Le vaisseau hollandais), ha-

nem a szó szerinti fordítást (Le Hollandais volant), amely ostobán hangzik, és ki is kopott a használat-

ból. A Le Vaisseau fant¤me Pierre- Louis Dietsch mûve, Paul Foucher és Henri Révoil librettója nyo-

mán, amelyet 1842. október 28- án mutatott be az Opéra.

11 „Après avoir supporté en France les mille privations et toutes les douleurs attachées à l’osbcurité

pour un artiste, Wagner étant revenu en Saxe sa patrie, eut l’audace d’entreprendre et le bonheur

d’achever la composition des paroles et de la musique d’un opéra en cinq actes (Rienzi). Cet ouvrage

obtint à Dresde un succès éclatant. Bient¤t après suivit le Vaisseau Hollandais, opéra en deux actes,

dont le sujet est le même que celui de Vaisseau Fant¤me, joué il y a un an à l’Opéra de Paris, et dont il

fit également la musique et les paroles. Quelle que soit l’opinion qu’on ait du mérite de ces ouvrages,

il faut convenir que les hommes capables d’accomplir deux fois avec succès ce double travail

littéraire et musical ne sont pas communs, et que M. Wagner donnait ainsi une preuve de capacité

plus que suffisante pour attirer sur lui l’attention et l’intérêt. C’est ce que le Roi de Saxe a parfaite-

ment compris; et le jour o‡, donnant à son premier maître de chapelle Richard Wagner pour

collègue, il a ainsi assuré d’une façon honorable l’existence de celui- ci, les amis de l’art ont d‡ dire à

S. M. ce que Jean Bart répondit à Louis XIV. annonçant à l’intrépide loup de mer qu’il l’avait nommé

chef d’escadre: ’Sire, vous avez bien fait!’” Journal des débats, 1843. szeptember 12.

12 „[…] il faut, je le répète, honorer la pensée royale qui, en lui accordant une protection complète et

active, a pour ainsi dire sauvé un jeune artiste doué de précieuses facultés.” Uott.



ra felajánlott pozíciót. Három hónappal késôbb azonban már büszkén írta Párizs-

ban maradt barátjának, Samuel Lehrsnek: „Élethossziglani állásom van szép [évi

1500 talléros, azaz 5550 franknyi] fizetéssel, kilátással annak fokozatos emelésé-

re, s olyan hatáskörrel, amely csak keveseknek adatik meg.” Ugyanebben az 1843.

április 7- én kelt levelében a zeneszerzô Frigyes Ágostról is igen kedvezôen nyilat-

kozik: „becsületes ember, híján minden fontoskodásnak, aki szívbôl beszél” – to-

vábbá külön kiemeli, hogy a király „ôszinte örömét leli bennem”.13

Berlioz tehát nagyon is találóan fogalmazott, amikor Wagner Frigyes Ágost ál-

tali kinevezését XIV. Lajos és a híres tengerész, Jean Bart (1650–1702) viszonyá-

hoz hasonlította, akinek lefegyverzô bárdolatlansága olyannyira elbûvölte a királyt

és versailles- i udvarát, hogy sértés nélkül mondhatta ki a sokat idézett mondatot:

„Sire, vous avez bien fait.” Berlioz valójában önmagát szerette Jean Bart- hoz hason-

lítani. Így tett akkor is, amikor az orléans- i herceget invitálta 1838. november 25- i

hangversenyére,14 majd ismét, amikor 1853- ban arról képzelgett, mit tenne, ha a

sírjából kikelt Napóleon a Requiem elôadását rendelné el – mint február 23- án

Lisztnek is elárulta: „ugyanazt felelném neki, amit Jean Bart felelt XIV. Lajosnak:

Sire, vous avez raison.”15 E mondást Berlioz vezérmotívumszerûen használja, ami

véleményem szerint arról tanúskodik, hogy tudott róla: 1845- ben a tengerészt a

mai napig dicsôséges fiának valló Dunkerque városában szobrot állítottak Jean

Bart- nak, s az avatóünnepség alkalmából egy kantátát is rendeltek a tiszteletére.

Általánosabb értelemben pedig arról is tanúskodik Berlioz visszatérô megjegyzése,

hogy ôszinte tisztelettel viseltetett a felvilágosult arisztokrata mecenatúra iránt,

amelyre nyilvánvalóan ô maga is vágyott.

Furcsának tûnhet, hogy annak a beszámolónak, amelyet Berlioz a Wagnerrel

való találkozásáról írt, semmilyen elôzményét sem találjuk a drezdai látogatás ide-

jén keletkezett magánlevelezésben. Csakhogy Berliozt ekkor teljesen lekötötték a

Lipcsében tartott próbák: 1843. február 2- án futva érte el a Drezdába induló regge-

li vonatot, hogy ott is elôkészíthesse koncertjét, s még aznap délután visszatérjen

Lipcsébe. „Puissance des chemins de fer!” – rivallta apjához írott március 14- i le-

velében, feltétel nélkül csodálva az 1839- ben átadott vasútvonalat, amely a két vá-

ros közötti száz kilométeres távolságot olyannyira megrövidítette.16 A szabad

kommunikációban ráadásul útitársa, Marie Récio is gátolta, akivel viszonya sze-
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13 „[H]abe ich jetzt eine lebenslängliche Anstellung mit einem schönen Gehalte, mit der Aussicht auf

steigende Vergrößerung desselben, und in einem Wirkungskreise, wie er nur wenigen eingeräumt

wird. […] ein ehrlicher Mann, ohne Wichtigthuerei, mit der Sache es von Herzen meinend […] Er

hat eine wahre gemüthliche Freude an mir.” Richard Wagner: Sämtliche Briefe. Band II.: Briefe der Jahre

1842–1849. Hrsg. Gertrud Strobel und Werner Wolf. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,

1970, 232–233. A számszerû összeg forrása: Stewart Spencer: „Wagner behind bars?”. Wagner, 19.

(1998), 95.

14 A meghívó tervezett szövegét a koncertprogram piszkozatának hátoldaláról ismerjük (Bibliothèque

nationale de France, Musique, Berlioz, Lettres autographes).

15 „[…] je lui répondrais comme Jean Bart répondit à Louis XIV: Sire, vous avez raison!” CG IV.,

285–286.

16 CG III., 80.



szélyesen alakult, nyilvános megjelenéseik pedig kínos benyomást keltettek. Ber-

lioz e hetekbôl fennmaradt levelezése mindenesetre meglehetôsen óvatoskodó és

visszafogott.

Tizenegy évvel késôbb, 1854 tavaszán Berlioz négy hangversenyt adott Drez-

dában, és a Benvenuto Cellini felújítását is tervezte – mindeközben pedig komolyan

fontolgatta, hogy elfogadjon- e egy állandó pozíciót a városban, ahol valamikor

Wagner is mûködött. Az opera azonban végül nem került a repertoárra, és Berlioz

sem lett drezdai Kapellmeister. Az elsô karmesteri tisztet még ekkor is Reissiger

töltötte be, aki iránt Berlioz nagy tiszteletet tanúsított – éles ellentétben Wagner-

rel, aki elôszeretettel ócsárolta felettese zenei képességeit. Valószínûnek látszik,

hogy Berlioz nem kívánta kitúrni az állásából Reissigert, viszont a neki alárendelt

státuszt sem akaródzott elfogadnia. Ráadásul zenei tekintetben Drezda még ekkor

is afféle visszamaradt holtágnak számított, még ha Berlioz dicsérôen szólt is a vá-

rosban rendelkezésre álló elôadókról. Végül pedig azt sem zárhatjuk ki, hogy a

megfelelôen vonzó ajánlat egyszerûen azért nem született meg, mert a király idô-

közben váratlanul elhunyt. Akárcsak Berlioz korábbi patrónusa, az orléans- i her-

ceg, II. Frigyes Ágost is egy kocsiból kizuhanva lelte halálát 1854. augusztus 9- én

– a zeneszerzônek ez a sorsszerûség az antik tragédiákat juttatta eszébe.17

Nincs nyoma annak, hogy Berlioz Frigyes Ágost fivérével, az ôt a trónon követô

Jánossal is tárgyalt volna egy állandó pozícióról. 1854. október 19- én megnôsült,

és felesége, Marie, illetve annak spanyol származású édesanyja (akivel Berlioz ké-

sôbb igen jó kapcsolatba került) aligha gondolt a kivándorlásra. Amikor pedig Ber-

liozt két évvel késôbb az Académie des Beaux- Arts tagjává választották, a Német-

országban való letelepedés kérdése akadémikussá vált, hiszen a tagoknak Francia-

országban kellett élniük. Annyit mégis leszögezhetünk, hogy Berlioz az 1850- es

években lélekben közelebb állt ahhoz, hogy a szász udvar muzsikusa legyen, mint

Wagner volt az 1840- es évtizedben. Micsoda paradoxon, hogy az 1860- as években

éppen Wagner lett az Istentôl küldött „égi gyermek” a húszesztendôs bajor király

számára.18

Mûvészi kapcsolatok

Jóllehet a „hatásokkal” kapcsolatban természetesen sosem beszélhetünk bizonyos-

ságokról, amennyiben a Wagner által Berliozból merített inspiráció forrását pró-

báljuk feltárni, logikusnak tûnik, hogy az a három kompozíció szolgáljon kiinduló-

pontul, amelyeken a német zeneszerzô 1839 telén – a Berlioz zenéjével való elsô

párizsi találkozása idején – dolgozott: a Goethe Faustjához írott, 1840. január 12- én

befejezett nyitány, a Rienzi és A bolygó hollandi. Ezekrôl a mûvekrôl rengeteg elem-

zés született már, ezúttal tehát csupán néhány olyan vonásukra szeretnék rámu-
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17 „C’est de la fatalité antique.” CG IV., 574.

18 „Child of Heaven”. Manfred Eger: „The patronage of King Ludwig II”. In: The Wagner Handbook. Ed.

Ulrich Müller, Peter Wapnewski, transl. John Deathridge. Cambridge, Mass.: Harvard University

Press, 1992, 317–326., ide: 318.



tatni, amelynek nem leltem nyomát a szakirodalomban. A Rienzi nyitánya figye-

lemre méltó módon egyetlen trombitahanggal kezdôdik, amely az egész mûvet

meghatározó D tonika kvinthangja. Ennek a megoldásnak mindössze két korábbi

példáját ismerem: az egyik Weber Oberonjának nyitánya (1826), a másik Berlioz

Waverley- nyitánya (1828) – az utóbbi mû 1839 ôszén jelent meg Párizsban, és va-

lószínûleg a Rienzin dolgozó Wagner kezébe is eljutott. A dekoratív forgómotívu-

mokat pedig, amelyekkel a vonósok a nyitány fafúvókon és rezeken megszólaló,

D- dúr témáját tagolják (50–65. ü.), talán a Harold Itáliában (amely Párizsban 1840.

február 6- án is elhangzott) elsô tételének az a részlete ihlethette, amelyben Ber-

lioz zenekara elôször veszi át a szólista idée fixe- ét (73–84. ü.).

Az efféle idées fixes alkalmazása (a Haroldban tapintatosan, a Fantasztikus szimfó-

niában szinte megszállott következetességgel) 1839- re már komoly hírnevet szer-

zett Berlioznak, és sokan éppen e mûvekben vélték felismerni a Wagner nagyobb

szabású esztétikai kísérletének szimbólumává lett vezérmotívum eredetét. Csak-

hogy a legsúlyosabb drámai pillanatokban a francia mester talán még szívesebben

élt az általa réunionnak elnevezett eljárással, ami két, korábban már felhasznált,

fontos téma kombinációját jelenti. A Fantasztikus szimfónia fináléjának partitúrájá-

ban például kifejezetten ezt olvashatjuk: „Dies Iræ et Ronde du Sabbat ensemble”;

a Benvenuto Cellini második képének fináléjában három külön- külön bemutatott té-

ma kombinálódik félreismerhetetlenül és hatásosan a következô elragadó epizód-

ban;19 a Rómeó és Júlia második tételében pedig (226. ü.) a Fête chez Capulet fôtémá-

ja kapcsolódik össze egy korábban elhangzott, komótosabb lejtésû dallammal egy

„réunion des deux thèmes, du Larghetto et de l’Allegro” feliratú szakaszban.

A Rienzi 5. felvonásához Wagner egy hasonló réunion de thèmes epizódot vázolt

fel, amely Rienzi imájának dallamát és a következô (a címszereplô és testvére,

Irene által énekelt) duett nyitódallamának egy változatát szövi egybe. Mint John

Deathridge felismerte, Wagner végül éppen azért vetette el a vázlatot, mivel nem

sikerült harmonikus egységgé formálnia a két dallamot.20 A bolygó hollandi 3. fel-

vonásában viszont képes volt hatásosan egymásra rétegezni különbözô témákat,

amikor a norvég tengerészek megkísérlik túlharsogni a Hollandi hajójának legény-

ségét. Az akadémikus ellenpontgyakorlat drámai kifejezéssel terhes pillanattá ne-

mesítésével Wagner közvetve talán éppen Berlioz elôtt kívánta leróni tiszteletét.

Francia kollégája esküdt ellensége volt az iskolás szabályoknak, partitúráit mégis

fúgákkal és fugatókkal zsúfolta tele. Wagner késôbb maga is központi témává

emelte a zenei szabályok és a szabadság közötti konfliktust A nürnbergi mesterdal-

nokokban.

Számos elemzô szerint Berlioz a legkézenfekvôbb módon mint az új és külön-

legesen kifejezô zenekari hangzásokkal kísérletezô úttörô – saját szavaival: mint

„a zenekar játékosa” – szolgálhatott modellként Wagner számára. A Rómeó és Júlia

1839- ben tartott elôadásain közremûködô száz muzsikus – köztük nyolc hárfás, a
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19 Lásd Benvenuto Cellini. New Berlioz Edition, vol. 1b. Ed. Hugh Macdonald. Kassel: Bärenreiter, 1994, 557.

20 Deathridge: i. m., 134–135.



színfalak mögött megszólaló kórus, illetve néhány, a tér különbözô pontjain elhe-

lyezett további énekes és hangszerjátékos – bizonyára nagy hatást tett Wagnerre,

aki korábbi tapasztalatait klasszikus arányú zenekarokkal szerezte. A zenekarnak

azt a jelentôs kibôvülését, amelyet A bolygó hollandiban tapasztalunk, a cinikus

Eduard Hanslick mindenesetre Meyerbeer és Berlioz legharsányabb megoldásai-

nak utánzásaként értékelte.21 Richard Strauss azonban a Traité d’instrumentation et

d’orchestration modernes revideálásakor már úgy érezte, hogy Berlioz hangszerelésta-

na „bôvelkedik a zseniális sejtésekben, amelyeknek Richard Wagner által való be-

teljesítése minden hozzáértô számára világos.”22

Berlioz Wagnerre gyakorolt zenei hatásának vizsgálata mindig tanulságos, de

az irodalmi hatások elemzése éppoly termékenynek bizonyulhat. A Berlioztól ere-

dô inspirációnak már egészen korán, Wagner legkorábbi fikciós esszéjében, az Eine

Pilgerfahrt zu Beethovenben nyomát leljük, amely elôször franciául jelent meg Une

Visite à Beethoven cím alatt. Maurice Schlesinger Revue et Gazette musicale- jának olva-

sói 1840 novemberében–decemberében bizonyára azonnal felismerték a Wagner

adta alcímben rejlô utalást: az Épisode de la vie d’un musicien allemand egyértelmûen

Berlioz elsô szimfóniájának alcímét – Épisode de la vie d’un artiste – visszhangozza.

Az éhbérért vállalt karéneklésrôl szóló anekdota – amelyre egyetlen modern Wagner-

kutató sem figyelt fel – számomra ugyancsak az anxiety of influence bizonyítékának

tûnik. A mérleg másik serpenyôjébe viszont Berlioz utolsó esszégyûjteménye, az

À travers chants kerülhet, amely – mint Katherine Kolb fogalmaz a két zeneszerzô

közötti kapcsolatról rendelkezésünkre álló egyik legérzékenyebb és legmeggyô-

zôbb elemzésben – „Wagner traktátusainak szokatlan párdarabjaként” értelmezhetô,

s egyszersmind „taktikus válasz” a német kolléga nagyobb szabású vállalkozására.23

Baráti találkozók

Wagner késôbbi párizsi tartózkodásai alkalmával – 1849- ben, ’50- ben és ’53- ban –

ismét találkozott Berliozzal, ô pedig – drezdai együttlétük után – ugyancsak sokat

hallhatott Wagnerrôl 1852- ben és ’54- ben tett weimari látogatásai idején. Egy-

mással kevés levelet váltottak ugyan, de Liszttel való kapcsolatuk révén továbbra

is tudtak egymás különféle terveirôl. Az 1851- et követô évtizedben Wagner és

Liszt több mint két tucat alkalommal cserélt eszmét Berliozról, és Liszt a francia

komponista hozzá intézett szövegeibôl mindenféle skrupulus nélkül idézett a

Wagnerrel folytatott levelezésében is.24
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21 Vö. Richard Wagner: „Der fliegende Holländer”. In: uô: Sämtliche Werke, Bd. 4/I. Hrsg. Isolde Vetter.

Mainz: Schott, 1983, vii.

22 „[…] voll genialer Ahnungen, deren Erfüllung durch Richard Wagner für jeden Kundigen so

deutlich ist”. Hector Berlioz: Instrumentationslehre. Ergänzt und revidiert von Richard Strauss. Leipzig: C.

F. Peters, é. n., I.

23 „[…] unconventional counterpart to Wagner’s treatises […] tactical response”. Katherine Kolb:

„Flying Leaves. Between Berlioz and Wagner”. 19th- Century Music, 33. (Summer 2009), 25–61., ide:

26 és 58.

24 Lásd Franz Liszt–Richard Wagner Briefwechsel. Hrsg. Hanjo Kesting. Frankfurt: Insel-Verlag, 1988.



A két zeneszerzô legbensôségesebb találkozására 1855 tavaszán került sor Lon-

donban, ahol Berlioz karmesterként a New Philharmonic Societyval lépett fel, míg

Wagner az Old Philharmonic Societyt vezényelte. Wagner 1855. június 25- én rende-

zett utolsó hangversenyét követôen Berlioz, Marie és öt barátjuk látogatást tett a

Mesternél. A vendégek alaposan belemelegedtek a beszélgetésbe, s pezsgôpuncsot

kortyolgatva egészen hajnali három óráig maradtak Wagnernél, majd – kölcsönös és

kiadós ölelések után – távoztak. Hogy miként csevegett a két kolléga? „Berlioz tar-

tózkodó volt, higgadt és méltóságteljes” – olvassuk az egyik szemtanú hitelesnek

tûnô beszámolójában, „világos, áttetszô elôadásmódja olyan volt, akár egy szökôkút

ritmikus lejtése” – Wagner ezzel szemben „féktelen volt, dagályos, szavai pedig úgy

szökelltek elô, mint egy hegyi patak zubogása.”25 Wagner öndramatizáló hajlama egy-

értelmûen megnyilatkozott, s Berlioz lelkesedéstôl, melegségtôl, szívbéli érzésektôl

duzzadónak látta ôt. Még Wagner szenvedélyes kitörései is mélyen megindították,26

Berlioz saját öndramatizáló hajlama viszont többnyire csak írásaiban tört felszínre.

Wagner általában a hegytetôn kereste a jó kilátást – Berlioz inkább a sír szélén.

Vajon mirôl beszélgettek azon a hétfô estén Londonban? Nôkrôl? Minthogy

Marie és Madame Praeger is jelen volt, ez valószínûtlennek látszik. Madarakról?

Flaubert- hez és Courbet- hez hasonlóan idôrôl idôre Berlioz is tartott egy házi pa-

pagájt, amint Wagner is. (Késôbb, 1878- ban Wagner éppen „Berlioz”- nak keresztel-

te szárnyas kedvencét.)27 Kritikusokról? Le Retour à la vie címû „mélologue”- jában

Berlioz alaposan pellengérre állította az 1820- as, ’30- as évek legtekintélyesebb pá-

rizsi kritikusát, François- Joseph Fétis- t; Wagner pedig az 1860- as évek vezetô bécsi

zenekritikusát, Eduard Hanslickot gúnyolta ki a Mesterdalnokok szövegkönyvének

egy korai változatában. Mindkét zeneszerzô a komikum felszabadító hatásában bízott

– de egyik kritikus sem tett tanúbizonyságot a legcsekélyebb humorérzékrôl sem.

Talán a zsidókról beszélgettek? Többek között Dieter Borchmeyer érvelt amel-

lett, hogy Wagner zsidóellenes érzelmei inkább francia, mint német eredetûek le-

hettek, és kialakulásukért a zeneszerzô elsô, hírhedten balul sikerült párizsi tar-

tózkodása, valamint a Berlioz néhány barátja – így Vigny és Balzac – által képvi-

selt, idônként nyílt gyûlölködés a felelôs.28 Berlioz azonban ekkor még aligha

hallhatott Wagnernek a Neue Zeitschrift für Musikban közölt zsidóellenes esszéjé-

rôl, amelynek megjelenésérôl a francia sajtó csak hetekkel késôbb számolt be, s

így aligha tudott német kollégája kirohanásáról az ellen a Meyerbeer ellen, akivel

ô maga hosszú ideje nagyon is szívélyes viszonyban volt.
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25 „Berlioz was reserved, self- possessed, and dignified […] clear, transparent delivery was as the rhythmic

cadence of a fountain, […] Wagner was boisterous, effusive, and his words leaped forth as the rushing

of a mountain torrent.” Ferdinand Praeger: Wagner as I Knew Him. London: Longmans, Green, and

Co., 1892, 94. Praeger és francia felesége is jelen volt a látogatáskor, amint azt Wagner június 26- i,

Minnának címzett levele is megerôsíti. Lásd Richard Wagner: Sämtliche Briefe. Band VII.: März 1855 –

März 1856. Hrsg. Hans- Joachim Bauer und Johannes Forner. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Mu-

sik, 1988, 233.

26 Lásd Berlioz 1855. június 25- én Lisztnek címzett levelét: CG V., 116.

27 Cosima Wagner: Die Tagebücher, Bd. II., 1878. június 1- jei, szeptember 8- i és 12- i bejegyzések.

28 Dieter Borchmeyer: „The question of anti- Semitism”. In: The Wagner Handbook, 166–185., ide: 178.



Talán a vezénylés volt a téma? E ténynek óriási jelentôsége volna, hiszen kette-

jük eltérô vezénylési stílusának interpretációja hosszas viták kiváltója lett. Nagyon

leegyszerûsítve: Berlioz partitúrából vezényelt, pontosan – Wagner emlékezetbôl

vezényelt, szabadon. Az ifjú zongorista- dirigens, Karl Klindworth, aki maga is jelen

volt Wagner és Berlioz beszélgetésekor, bizonyára hegyezte volna a fülét egy efféle

párbeszéd hallatán, de a versengés folytán, amely a két nagy muzsikus között 1855-

ben Londonban dúlt, ez a téma valószínûleg túlságosan érzékenynek tûnhetett.

Akkor hát talán hegedûsök körül forgott a szó? Wagner vendéglátója s egyút-

tal koncertmestere, Prosper Sainton is a társalkodók között volt – talán a tremolo is

szóba került tehát, s Berlioz, aki maga is élt ezzel az eszközzel, szemére vethette

Wagnernek, hogy az túl gyakran használja. Vagy inkább oboistákról beszélgettek?

A felvetés nem annyira együgyû, mint elsô hallásra tûnhet, ugyanis Wagner egykori

drezdai oboajátékosa, Rudolf Hiebendahl éppen ekkor terelte jogi útra egy tíz év-

vel korábban a zeneszerzônek adott kölcsön behajtását.29 Berlioz biztosan jól em-

lékezett a muzsikusra, hiszen 1843- ban éppen ô tette tönkre a „Jelenet a mezôn”

tétel drezdai elôadását, amikor trillákkal és díszítôhangokkal egészítette ki a Fan-

tasztikus szimfónia harmadik tételét nyitó, a színfalak mögött felhangzó oboaszólót.

Berlioz figyelmeztetése nyomán Hiebendahl a próbák során tartózkodott az efféle

szabadosságoktól, a hangversenyen azonban szabadjára engedte a fantáziáját, tud-

ván, hogy a király jelenlétében a zeneszerzô aligha fogja nyilvánosan pellengérre

állítani az árulásáért.30

Vagy talán mégis inkább zongorákról beszélgethettek? Berlioznak mindig is volt

saját hangszere – már diákként, az 1820- as években vásárolt egy spinétet, 1851- ben

pedig egy rózsafából készült zongora került a birtokába, Pierre Érard ajándékaként.

1858- ban Madame Érard hasonló ajándékkal kedveskedett Wagnernek is. Ugyan-

akkor egyikük sem komponált a hangszerre: Berlioz, aki nem volt igazán ügyes

zongorista, csupán hébe- hóba pötyögött egy- két hangot; Wagner viszont rendsze-

rint a billentyûkön próbálta ki, amit íróasztalánál papírra vetett.31

Esetleg könyvek körül forgott a vita? Berlioz a littérature mohó olvasója volt,

míg Wagnert a történelem és a filozófia kötötte le. Hogy megérthessük Wagner

inspirációjának valódi forrását, Feuerbachot és Schopenhauert kell olvasnunk; ha

Berlioz ihletének kútfôjét próbáljuk kifürkészni, Chateaubriand, Hugo és Vigny

írásaiban kell megmerítkeznünk; nem szólva Vergiliusról és Molière- rôl, akiknek a

mûveit kívülrôl fújta.

Az viszont eléggé valószínû, hogy a két zeneszerzô eszmét cserélt Beethovenrôl

(abban reménykedve, hogy az összevetés által mindketten gazdagodhatnak) – azt

pedig bizonyosra vehetjük, hogy Lisztrôl is beszélgettek, aki a század közepe táján

mindkettejük barátja és pártfogója volt. Berlioz június 25- én, Wagner pedig július
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29 Lásd pl. Wagner 1855. június 4- i levelét Wilhelm Fischerhez, in: uô: Sämtliche Briefe, Bd. VII.,

196–197.

30 Lásd Berlioz beszámolóját a Journal des débats 1843. szeptember 12- i számában.

31 Lásd Robert Bailey: „The Method of Composition”. In: The Wagner Companion. Ed. Peter Burbidge, Ri-

chard Sutton. New York: Cambridge University Press, 1979, 273.



5- én írt Lisztnek, s mindkét levél azt sugallja, hogy a két komponista végre megér-

tette egymást. Berlioz „becsületszavára” mondja – mintha Lisztet errôl csak remélte

volna biztosítani – „úgy hiszem, [Wagner] éppúgy szeret téged, mint jómagam”.32

Tíz nappal késôbb Wagner arról számol be, hogy Berliozt most egészen más olda-

láról ismerte meg, mint korábban: igazi Leidensgefährte ô – társ a szenvedésben.33

Kései reflexiók

A következô években, amint Wagner rendkívüli képességû romantikus operakom-

ponistából a zenedráma egyedülálló alkotójává fejlôdött, egyszersmind pedig ván-

dorló menekültbôl a bajor uralkodó „megváltójává” lett, francia harcostársával való

kapcsolata elkerülhetetlenül hûvösebbé vált. Berlioz utolsó éveit megromlott egész-

ségi állapota árnyékolta be, valamint a Trójaiak kedvezôtlen fogadtatása, amelytôl

pályafutása megkoronázását remélte. Mindennek ellenére, amikor 1869. március

8- án elhunyt, Wagner, akihez a jelek szerint 11- én jutott el a hír, kötelességének

érezte, hogy megemlékezzen Berliozról. Cosima március 13- i naplóbejegyzése azt

rögzíti, hogy a nekrológok, amelyeket olvastak, zavarosak voltak.34 Április 7- én,

amikorra alighanem már a Mémoires- t is olvasták (ennek egy példányát valószínû-

leg francia barátjuk, az író Édouard Schuré adta a Wagner házaspárnak), Cosima

azt jegyezte fel: „Richard éppen nálam volt, hogy elmondja, mennyire képtelen most

Berliozról írni. Szívesen megtette volna, és egy ilyen dolgozat talán jól hatna, de

kérni nem szabad tôle.”35

A „most” szó kiemelése azt sugallja, hogy Wagner ekkortájt hozzákezdett egy

részletesebb nekrológhoz, de kudarcot vallott vele. Az írásnak csupán egyetlen – a

bevezetônek tûnô – részlete maradt fenn, amelyen nem szerepel dátum, de való-

színûleg 1869 áprilisában keletkezett. Az eredeti német szöveg stílusa meglehetô-

sen kényszeredett, William Ashton Ellis közkeletû angol fordítása nemkülönben.

A csaknem pukkadásig zsúfolt elsô mondat tartalmát így összegezhetjük:

Még ha egy személyt életében általában negatívan ítéltek is meg, szent kötelességünk,

hogy halála után pozitívan nyilatkozzunk róla. Mégis, hogy ne vezessük félre az utókort,

magunkra kell vállalnunk azt a kellemetlen kötelességet is, hogy hamisként leplezzük le a

róla kialakult azon hízelgô elképzeléseket, amelyeket ô maga is nagymértékben táplált. 36
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32 „[…] ma parole d’honneur, je crois qu’il t’aime autant que je t’aime moi- même.” CG V., 115.

33 Wagner: Sämtliche Briefe, Bd. VII., 240.

34 „Die Nekrologe über Berlioz sind alle verlegen.” Cosima Wagner: Die Tagebücher, 2 Bde, hrsg. Martin

Gregor- Dellin, Dietrich Mack. München–Zürich: R. Piper & Co. Verlag, 1976, I/71.

35 Cosima Wagner: Die Tagebücher. I/81. A magyar fordítás forrása: Cosima Wagner: Napló 1869–1883.

Válogatás. Vál. és szerk. Kroó György, ford. Hamburger Klára. Budapest: Gondolat, 1983, 27.

36 Vö. Richard Wagner: Entwürfe, Gedanken, Fragmente. Aus nachgelassenen Papieren zusammengestellt [von

Hans von Wolzogen]. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1885, 77–78. William Ashton Ellis angol fordí-

tása: Richard Wagner’s Prose Works, Vol. 8. London: K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1899, 376. A töre-

déket sem Wolzogen, sem Ellis nem tudta datálni, lévén Cosima naplói az ô kutatásaik idején még

hozzáférhetetlenek voltak. Saját fordításom sokat köszönhet kiváló kollégáim, Hans Rudolf Vaget és

Philipp Otto Naegele tanácsainak.



A szöveg ezután világosabbá válik: ha egy mûvész valódi értékét könnyû volna

felbecsülni, a helyes ítéletalkotás nem jelentene gondot. Csakhogy a helyes ítélet-

alkotás éppen akkor válik különösen nehézzé, ha egy mûvész hatása kétséges

(zweifelhaft) – még ha mûvének bizonyos kvalitásai kétségtelenek (unzweifelhaft) is.

Wagner hangsúlyozza, hogy az utókor hajlamos lebecsülni a korábbi értékeléseket,

és arra biztatja azokat, akik a tisztán emberi szempontjából kívánják szemlélni a szé-

pet és jelentôset, hogy ítéleteik meghozatalakor ne legyenek tekintettel egyetlen törté-

neti korszak megkötéseire sem. „Hector Berliozt választjuk, hogy példájából egy ilyen,

az idô és a körülmények felett álló, tiszta ítéletet nyerjünk a magunk számára.”37

A töredék itt megszakad. Nekrológnak készült vajon? Vagy – mint a wir wählen

megfogalmazás sugallja – traktátusnak szánta a szerzô a kritika filozófiájáról? Akár

ez, akár az járt Wagner fejében, afféle prolegomenáról van szó valami nyilvánvalóan

ellentmondásoshoz, keserédeshez. Wagner mindig is bizonyos „nyugtalanságot”,

„káoszt”, „zavart” és „hibákat” érzékelt Berlioz mûveiben; mégis, még 1869- ben

is egyértelmûen vonzódott a francia zeneszerzôhöz – éppúgy, mint 1852- ben, ami-

kor Lisztnek ekképp nyilatkozott: „Higgy nekem – szeretem Berliozt, még ha ô bi-

zalmatlanul és önfejûen távol tartja is magát tôlem: ô nem ismer engem, de én is-

merem ôt.”38 1870 májusában Wagner mély együttérzéssel tanulmányozta a

Mémoires- t, és felesége beszámolója szerint a könyv „ismét megerôsítette abbéli el-

határozásában, hogy Párizzsal többé semmilyen kapcsolatba se kerüljön”.39 Hat

hónappal késôbb Wagner már a vezénylésrôl írott könyvén dolgozott – az elsô

számottevô munkán, amelyet Berlioz 1855- ben megjelent L’Art du chef d’orchestre

óta e témának szenteltek. Az Über das Dirigieren (1869) lapjain Berlioz neve ugyan

nem tûnik fel – paradox módon talán éppen ez tanúskodhat arról, mennyire élén-

ken jelen volt ekkortájt Wagner gondolataiban? Akárhogyan is, a következô évek-

ben Berlioz gyakori témája volt Richard és Cosima beszélgetéseinek, s utóbbi nap-

lói hemzsegnek a francia mester személyével és zenéjével kapcsolatos – hol tiszte-

letteljes, hol kritikus, hol ellentmondásos – aperçuktôl.

Berlioz zenéjét Wagner nagyon jól ismerte. Alighanem még drezdai éveiben –

amikor igen tekintélyes könyvtára alapjait vetette meg – kezdte gyûjteni a francia

komponista mûveinek nyomtatott kiadásait. Élete vége felé már az elsô kiadások

számottevô gyûjteményének birtokosa volt – amint arról a wahnfriedi Wagner-

múzeum máig fennmaradt Berlioz- kötetei is tanúskodnak, melyek között ott találjuk

a Fantasztikus szimfóniát, a Harold Itáliábant, a Requiemet, a Rómeó és Júliát (mind par-

titúrában, mint Théodore Ritter zongorakivonatában), a Gyász és Diadal szimfóniát,

a Faust elkárhozását, a Te Deumot, a nyitányok közül pedig a Lear királyt, a Benvenuto

Cellinit (partitúrában és Fumagalli zongorakivonatában) valamint a Római karne-
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37 „Wir wählen Hect. Berlioz, um an ihm ein solches über Zeit und Umstände hinwegsehendes reines

Urtheil uns zu gewinnen.” Uott, 78.

38 „Glaub’ mir – ich liebe Berlioz, mag er sich auch mistrauisch und eigensinnig von mir entfernt halten:

er kennt mich nicht, – aber ich kenne ihn.” Ugyanezen idézet egy részlete áll jelen tanulmány élén, vö.

1. lábjegyzet.

39 „[…] ihn wiederum darin bestärkt hätten, nie mehr mit Paris sich einzulassen.” Cosima Wagner: Die

Tagebücher, I/228.



vált. Wagner könyvtárában ezenkívül megvolt a Fantasztikus szimfónia Liszt készí-

tette átiratának Witzendorf- féle kiadása, a Mémoires elsô kiadása (amelyrôl már

szóltunk), valamint az Instrumentationslehre Alfred Dörffel német fordításában.

Berlioz könyvtáráról sajnos nem állnak rendelkezésünkre hasonlóan részletes

adatok. Csak annyit vehetünk biztosra, hogy birtokában volt a Lohengrin, amelynek

1852- es kiadású partitúráját – amelyet a zeneszerzô Wagnerhez írott 1855. szep-

tember 10- i levelében is említ – 1853- ban kapta Thadeus Tyczkiewicz lengyel gróf-

tól,40 és Wagner ajándékaként ôrizte a Trisztán kottáját, mint arról e tanulmány ele-

jén már szó esett. A német komponista 1860- ban Párizsban annak a kollégájának

és vetélytársának kínálta fel a partitúrát, akinek mûvét megkísérelte túlszárnyalni

(lásd a kottapéldákat), abban a reményben, hogy általa elnyerheti mind a francia ze-

neszerzô személyes szimpátiáját, mind pedig egy radikálisan új zenei stílus nyilvá-

nos elismerését. Berlioz jóváhagyó kritikáját (egy- egy, a Journal des débats- ban pub-

likált elismerô írását) azonban sosem lehetett megvásárolni, még a Trisztán frissen

nyomtatott, szép kivitelû partitúrájának ajándékként való átnyújtásával sem. Míg a
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40 CG V., 151. A Tyczkiewicz 1853. augusztus 29- i ajánlásával ellátott partitúrát a Bibliothèque nationale

de France ôrzi (Musique, FS 21).

A Trisztán kezdetén felhangzó, a szerelmi vallomásra utaló motívum (A2) talán a drámai szimfónia máso-

dik tételének egyik témájából (A1) ered, amelyet Berlioz Roméo seul felirattal látott el? Wagner operájá-

nak a varázsitalt rejtô ládikához kapcsolódó motívuma (B2) Berlioz Scène d’amourja szerelmi témájának

második felébôl (B1) származhat? Izolda „Mild und leise” motívumát (C2) a Roméo seul és a Grande Fête

chez Capulet között felhangzó dallam (C1) ihlette?



Rienzi, A bolygó hollandi, a Tannhäuser és a Lohengrin egyes részeit elismeréssel fogad-

ta (a legutóbbi mû elôjátékát egyenesen remekmûnek minôsítve), arra nem vitte

rá a lélek – mert nem gyôzte meg a fül –, hogy dicsérôleg szóljon a Trisztánról,

amelynek alig száz ütemes, utóbb aprólékos elemzések egész sorát inspiráló elôjá-

tékát már nem értette meg:

Olvastam és újraolvastam ezt a különös oldalt; a legmélyebb figyelemmel hallgattam vé-

gig, attól a heves vágytól hajtva, hogy kifürkésszem az értelmét – de be kell vallanom,

hogy még a legcsekélyebb elképzelésem sincs arról, mit is akart a szerzô.41

Berlioz e kijelentése az utókor szemében Wagner becsmérlôi közé sorolta ôt.

Ha azonban gondosan olvassuk (és újraolvassuk) e sorokat, belôlük korántsem

puszta lebecsülést hallhatunk ki – a pas encore megfogalmazás éppen arról tanúsko-

dik, Berlioz felmérte annak lehetôségét, hogy a hiba nem Wagnerben, hanem benne

magában rejlik. Érdemes azt is felidéznünk, hogy bár a Kilencedik szimfóniától Ber-

lioz aligha irtózott, a finálé kezdetén megszólaló disszonanciák mégis meglehetô-

sen hasonló szavakra ragadtatták: „bármennyire kutattam is e gondolat jelentését,

kénytelen vagyok bevallani, hogy ismeretlen maradt a számomra”.42

A Wagnerrôl írott cikk másik részét szerzôje „a jövô zenéje” témájának szen-

telte. Berlioz megjegyzései – ha hûvös fejjel olvassuk ôket – ezúttal sem annyira

Wagnert, mint inkább a „vallássá” merevedô la musique de l’avenirt veszik célba,

amelynek prófétáival Berlioz a maga részérôl csak ennyit közöl: non credo. Akárcsak

Rossini esetében, akinek zenéjét a francia mester tisztelte, elvakult követôit azon-

ban lenézte, Berlioz Wagnert is jelentôs alkotónak tartotta, a wagneriánusokat

ugyanakkor megvetette.

Wagner és Berlioz kapcsolata sokdimenziós volt – csaknem bármilyen történe-

tet el lehet mondani kettejük példájára hivatkozva. Hadd emeljek ki azonban még

egy olyan szempontot, amely egyértelmûen összeköti a két zeneszerzôt. Berliozt már

a Rienzivel és A bolygó hollandival való elsô találkozása idején lenyûgözte egy új jelen-

ség: a német komponista „kettôs szerzôsége”, ami a zenét és a szöveget illeti. A Wag-

nerrel való találkozás kétségkívül tovább szította Berliozban a vágyat, hogy késôbb

ô is a maga számára készítsen librettókat. Ennek köszönhetôen végül neki is meg-

adatott, hogy zenéjében – mint Katherine Kolb fogalmazott – övé legyen „az elsô és

az utolsó szó” is, „miközben a szöveget egyszersmind olyan különleges jelentôség-

gel ruházta fel, amelyet csakis maga a zeneszerzô válthatott méltóképp valóra”.43
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41 „J’ai lu et relu cette page étrange; je l’ai écoutée avec l’attention la plus profonde et un vif désir d’en

découvrir le sens; eh bien, il faut l’avouer, je n’ai pas encore la moindre idée de ce que l’auteur a

voulu faire.” Journal des débats, 1860. február 9.

42 „[…] j’ai beau chercher la raison de cette idée, et je suis forcé d’avouer qu’elle m’est inconnue.” Ber-

lioz a Revue et Gazette musicale 1838. március 4- i számában megjelent recenziója a Kilencedik szim-

fóniáról.

43 „[…] the first and final say […] while simultaneously declaring the text so crucial that the composer

alone could be relied on to do it justice.” Katherine Reeve Kolb: „The Damnation of Faust, or the perils

of heroism in music”. In: Berlioz Studies. Ed. Peter Bloom. Cambridge: Cambridge University Press,

1992, 151.



Vajon Richard Wagner is így fogalmazott volna? A két kompozíciós tényezô

elsôbbsége körüli örök vitában ô maga – legalábbis elméletben – inkább a prima la pa-

role, dopo la musica kinyilatkoztatására hajlott. Wagner Berlioz fô hibájául éppen azt rót-

ta fel, hogy ennek ellenkezôjét hirdette – amint az egy 1852. szeptember 8- án Liszt-

hez címzett levelébôl is kiviláglik, amelyben a Benvenuto Cellini gyengeségeinek elem-

zését Wagner egy „új zenetudós” tollára illôen explicit szexuális képekbe csomagolja:

Ha van muzsikus, aki rászorul egy költôre, úgy Berlioz az, s a balsorsa az, hogy ezt a költôt

mindig a maga zenei szeszélyéhez igazítja; elôbb Shakespeare- t, aztán Goethét alkalmaz-

za így a maga tetszése szerint. Szüksége van a költôre, aki teljességgel betölti ôt, aki az

elragadtatás által kényszeríti ôt, aki az számára, ami a férfi a nônek.44

Kétségtelen, hogy a Benvenuto Cellini szövegkönyve – akárcsak a Rómeó és Júlia

címû drámai szimfóniáé vagy a Faust elkárhozása címû drámai legendáé – nem hág

goethei vagy shakespeare- i magaslatokra. (A Trójaiak és a Béatrice et Bénédict ekkor

még meg sem született.) A legdöbbenetesebb azonban az a „megoldás”, amelyet

Wagner Berlioz problémájának orvoslására javasol – nevezetesen hogy ez utóbbinak

át kellene vennie azt a cselekvényvázlatot, amelyet Wagner a három felvonásosra

tervezett, a misztikus germán hôslegendák világában játszódó Wieland der Schmied

címû operához készített 1849–1850- ben, utóbb azonban elvetett A Nibelung gyûrûje

kedvéért. Mindez groteszkül önzô gondolatnak tûnhet, hiszen Berlioz, aki maga is

különféle történetek között válogatott, aligha gondolhatott komolyan egy ilyen té-

ma feldolgozására.45

Wagner azonban tökéletesen komolyan gondolta a dolgot. S ami még mulatsá-

gosabb, elképzelése szerint a Wieland francia librettóját éppen Henri Blaze- nak kel-

lene elkészítenie. Nem egyértelmû, hogy Wagner vajon a Journal des débats kritiku-

si posztján Berlioz elôdjeként ismert Castil- Blaze- ra gondolt- e, vagy annak fiára,

Henri Blaze de Buryre. Berlioz azonban mindkét Blaze- ra a francia zenei élet legrosz-

szabb vonásainak megszemélyesítôjeként tekintett – az elôbbire annak Mozart- és

Weber- átiratai miatt, amelyeket Berlioz egyszerûen dérangements és castilblazades né-

ven emlegetett; az utóbbira pedig a De l’école fantastique de M. Berlioz címû esszéje

miatt, amely alattomos módon egyenként tûzte tollhegyre a zeneszerzô valamennyi
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44 „Gebraucht ein Musiker den Dichter, so ist dieß Berlioz, und sein Unglück ist, daß er sich diesen Dich-

ter immer nach seiner musikalischen Laune zurechtlegt, bald Shakespeare, bald Göthe sich nach sei-

nem Belieben zurichtet. Er braucht den Dichter, der ihn durch und durch erfüllt, der ihn vor Ent-

zücken zwingt, der ihm das ist, was der Mann dem Weibe ist.” Wagner: Sämtliche Briefe. Band IV.:

Briefe der Jahre 1851–1852. Hrsg. Gertrud Strobel und Werner Wolf. Leipzig: VEB Deutscher Verlag

für Musik, 1979, 459.

45 Nem más, mint Adolf Hitler volt az, aki egyszer maga is tervbe vette a Wieland der Schmied megzené-

sítését. Lásd Ulrich Müller: „Wagner in literature and film”. In: The Wagner Handbook, 373–393., ide:

385. Wagner Androgyne címû kötetében (Paris: C. Bourgeois, 1990, 76.) Jean- Jacques Nattiez azt fej-

tegeti, hogy a Wieland voltaképpen azoknak a nézeteknek az illusztrációja, amelyeket Wagner az ope-

raszöveg és a hozzá kapcsolódó zene közötti viszonyról vallott, és amelyeket a zeneszerzô a Das

Kunstwerk der Zukunft címû írásában fejtett ki részletesen. Még ha maga a francia komponista talán

ebben a szellemben interpretálta is a történetet, egy ennyire filozófiai jellegû probléma aligha szol-

gálhatott volna egy Berlioz- zenedráma témájául.



„hibáját”, és egy egész nemzedék Berlioz- képét torzította el.46 Wagner talán szeret-

te Berliozt, talán tisztelettel és együttérzéssel viseltetett iránta, de – éppen ellentét-

ben Liszt elôtt tett kijelentésével – nem ismerte ôt, hiszen aki csak a legkevésbé is is-

merte Berliozt, sosem tanácsolhatta volna neki, hogy egy Blaze- zal trafikáljon.

Wagnernek az ellenkezô nézôpontból felállított diagnózisa ugyanakkor helyesnek

bizonyult: 1855. szeptember 6- i levelében afelett sajnálkozott, hogy mûvészete

– a francia zeneszerzô elégtelen némettudása folytán – mindörökre idegen fog ma-

radni Berlioz számára. Wagnert egész élete folyamán foglalkoztatta a kérdés, hogy

végsô soron Was ist deutsch? Minthogy pedig saját zenéjét „puszta illusztrációnak”

tekintette a szöveg, illetve a mögöttes költôi koncepció – a poetische Entwürfe – ár-

nyékában, attól tartott, Berlioz örökké idegenül áll majd szemben a zenéjével is.

Berlioz együtt érzôen reagált – humorral, bármiféle nyelvi sovinizmus vagy filozó-

fiai ballaszt nélkül:

Az igazi zenében vannak hangsúlyok, amelyek a maguk különleges szavát kívánják meg,

és vannak szavak, amelyek a maguk hangsúlyát követelik. Egyiket a másiktól elválaszta-

ni, vagy csupán megközelíteni ôket, olyan, mintha egy kiskutyát egy kecske szoptatna, és

megfordítva.47

Zárszó

A II. felvonás szerelmi jelenetének vége felé Trisztán és Izolda azért könyörögnek

a szereleméjhez (Liebesnacht), hogy az hozza el szerelmi halálukat (Liebestod), szerel-

mes szenvedélyük (a jelenet utolsó szavaként elhangzó Liebeslust) vágyott gyümöl-

csét. Minthogy a német nyelv bôvelkedik a Liebes- kezdetû összetett szavakban, ne-

vezzük Wagner Berlioz iránt táplált érzelmeit Liebesangstnak. A Trisztán partitúrájának

ajándékként való felajánlása kétségkívül érzelemnyilvánítás volt. Egyszersmind

azonban a szorongás megnyilvánulásának is tekinthetjük, amelyet oly elfogulat-

lanul megvallott Liszt elôtt, s amely részben gyenge franciatudásából is eredt.48

A lelkiállapot, amelyben Wagner Berlioz felé közeledett, megnyilvánult a francia

nemzethez való viszonyában is, amelyet hol közel érzett magához, hol legyôzni tö-

rekedett. Milyen érdekes, hogy Berlioz késôbbi fogadtatásával szemben – amely

külföldön kedvezô volt, Franciaországban vegyes, de mindenütt mentes az ideoló-

giai túlkapásoktól – Wagner utóélete – Nietzsche korától a holokausztig és azon is

túl – maga lett a megtestesült Liebesangst.

Mikusi Balázs fordítása
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46 Henri Blaze esszéje a Revue des deux mondes 1838. október 1- jei számában jelent meg.

47 „Il y a des accents, dans la musique vraie, qui veulent leur mot spécial, il y a des mots qui veulent leur

accents. Séparer les uns des autres, ou leur donner des approximatifs, c’est faire allaiter un petit

chien par une chèvre et réciproquement.” CG V., 151. Berlioz levelének autográfját (amelyet a CG

szerkesztôi nem ismerhettek) az Archiv Richard Wagner, Gedänkstätte Bayreuth ôrzi.

48 „[I]ch fürchte mich vor Berlioz, mit meinem schlechten Französisch bin ich verloren.” Richard Wag-

ner 1853. október 7- i levele in: Sämtliche Briefe. Band V.: September 1852 – Januar 1854. Hrsg. Gertrud

Strobel, Werner Wolf, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1993, 425.
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BERLIOZ AND WAGNER

Épisodes de la vie des artistes

When Wagner arrived in Paris in 1839, he would already have known the name

and perhaps some of the work of Berlioz, whom he met at that time and with

whom he would maintain cordial if distant relations for the next thirty years. This

article traces this and subsequent encounters, in Dresden in 1843, in London in

1855, in Paris on the many later occasions the German composer visited the

French capital, in their relations with their loyal friend Franz Liszt, and in writing:

both men wrote criticism and short stories, both were influential conductors and

theorized about orchestral conducting, and both produced memoirs of historical

importance. That Berlioz knew no German made it difficult for him to appreciate

Wagner’s work, as Wagner himself, ten years younger than the Frenchman,

pointed out. That the mature Wagner felt he had entered a musical future that

Berlioz did not share made it difficult for him to maintain his early enthusiasm for

the music and empathy for the man. His final comment on Berlioz, probably

sketched shortly after Berlioz’s death in the spring of 1869, is tortured, and

perhaps representative of a kind of affection mixed with fear, a „Liebesangst,” that

characterized Wagner’s feelings towards the French nation itself.
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