
SZMODIS JENP

Wagner és a társadalomtudományok 

(Bevezetés) Aki eszmetörténettel kicsit is foglalkozott, de akár ha csak egy regényt értQn 
olvasott távoli korokról, tudja jól, nem egészen kivételes dolog átélni régi idQk embereinek 
szemléletét. Ilyenkor is megmarad azonban egy kis távolság: az olvasó olvasó marad, a 
kor pedig a megismerés tárgya, s a részleges eggyé olvadás élménye is jobbára az olvasás 
idQszakára, vagy az azt követQ rövid idQre korlátozódik csupán. Más a helyzet azonban 
Wagnerrel (s talán még néhány egészen kivételes nagysággal), akinek élete és alkotása oly 
észrevétlenül válik hétköznapi szemléletünk részévé, hogy néha úgy érezzük, a világra ve-
tett tekintetünk az Q pillantása, s mindaz, amit egykor Q látott, velünk történt meg. 

Kétségtelen, talán szokatlan kísérlet társadalomtudományi vizsgálódás témájául választani 
egy operakomponistát. Ahhoz azonban, hogy e kissé rendhagyó vállalkozás létjogosultságát 
belássuk, mindenekelQtt azzal érdemes tisztában lennünk, hogy Richard Wagner jelentQsége 
messze túlmutat a zene és az irodalom világán. M_ve közvetlenül vagy közvetve rányomta 
bélyegét a XIX. század második és a XX. század elsQ felének számos szellemi jelenségé-
re.1 Már személyes élete is több ponton kapcsolódik a modern német állam kialakulásához, 
kezdve 1848-as forradalmi szereplésétQl m_vének az éppen létrejövQ, egységes német állam 
által való felkarolásáig, a nemzeti kultusz részévé tételéig. Thomas Mann úgy vélte „Wagner 
volt olyan jó politikus, hogy ügyét hozzákötötte a bismarcki birodaloméhoz: példátlan sikert 
látott maga elQtt, hozzácsatolta hát a magáét, és m_vészete európai hegemóniája Bismarck 
politikai hegemóniájának kulturális tartozéka lett.”2 Persze ez távolról sem jelentette Wagner 
részérQl a bismarcki politika kritikátlan támogatását. Amint 1879. augusztus 25-én II. Lajos 
bajor királynak írja a tömeges munkáselbocsátások kapcsán: „Naphosszat az volt az érzésem, 
nem tehetek másként: hangversenykörútra kell mennem, hogy segítséget szerezzek ezeknek a 
munkásoknak. Már a tervet is felvázoltam, s csak akkor csillapodtam le, amikor alaposan meg 
tudtak nyugtatni azoknak az embereknek a sorsát illetQen.”3 

Wagnernek a német állam formálódásában való szerepe mellett figyelmet érdemel 
összm_vészeti koncepciója, a totális m_vészet megvalósítására vonatkozó kísérlete, amely jó 
néhány ponton mutat eszmei rokonságot az állam abszolutizálásának igyekezetével, a totális, 
az élet minden területén funkciókkal rendelkezQ állam kialakítására irányuló törekvésekkel. 
Ám ezen túlmenQen, Wagnernek a saját kora és az Qt követQ korszakok gondolkodására gya-
korolt hatása ugyancsak indokolttá teszi, hogy személyével és eszméivel a társadalomtudomá-
nyok legszélesebb terrénumán – így az állam- és jogtudományok területén is – számoljunk. 

Noha a wagneri életm_ a legkülönbözQbb szellemi területekre gyakorolt mély hatást, szá-
mos jelenség vonatkozásában Wagner munkássága nem tekinthetQ ihletQ jelleg_nek. Fontos 
azonban, hogy a komponista és gondolkodó életm_ve még ezek tekintetében is oly tökéletesen 
fejezi ki korát, ahogyan csupán kevés pályatársáé. A nürnbergi mesterdalnokoknak a külsQ 
társadalmi keretet és az individuum pszichológiai rezdüléseit egyaránt magában foglaló ana-
litikus precizitása mintha zenei elQképe volna Georg Jellinek Allgemeine Staatslehre-jének. 

Igen jellemzQ, hogy Jellinek Wagner Gesamtkunstwerk-jéhez hasonló jelenségnek fogta 
fel az államot, és tekintette azt minden emberi törekvés legmagasabb rend_ összhangjá-
nak. Mint írja: „Egységes akarattal összetartott és irányított társadalmi rendet képez az a 
nagyszámú szövetség, amelyet a gazdasági, szellemi, etikai vallási közösségi élet hív életre 
[…] Az emberi akaratszervezQdésen nyugvó legfontosabb társadalmi jelenség azonban az 
állam…”4 Az állam tehát Jellineknél mint egyfajta Gesamtkunstwerk jelenik meg, amely 
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összegzi, szervezi és kontrol alatt tartja a társadalmi alrendszerek sokaságát. Persze már 
Schillernél is felbukkan az állam összegzQ szerepe, amely sokban hasonlít a hegeli állam-
koncepcióra, az államnak „etikai univerzum”-ként való felfogására is. Schillernél azonban 
az állam az „ideális emberi” tükörképeként jelenik meg. Mint írja: „Azt lehet mondani, 
hogy minden ember mint egyén diszpozíciója és rendeltetése szerint egy tiszta eszményi 
embert hord magában, s létezésének nagy feladata, hogy minden változása közepett össz-
hangban maradjon annak változatlan egységével. […] Ezt a tiszta embert, aki többé vagy 
kevésbé világosan felismerhetQ minden alanyban, az állam képviseli, az az objektív és 
mintegy kánoni forma, amelyben az alanyok sokfélesége egységre törekszik.”5 

Nietzsche szintén univerzális intézménynek tekinti az államot, az Q értelmezésében 
azonban – legalábbis a harmadik korszer_tlen elmélkedésben – az állam „kulturális univer-
zum”-ként való létezésén van a hangsúly, noha ezt az univerzumot önzQnek és öncélúnak 
látja. Amint az „állam önzésé”-rQl írja, az „… ugyancsak a kultúra lehetQ legszélesebb 
kör_ elterjesztését és általánossá tételét óhajtja, és a leghatékonyabb eszközöknek van a 
birtokában vágyai megvalósításához. Ha elég erQsnek érzi magát, hogy ne csak megoldja a 
láncokat, hanem a kellQ idQben feszesre húzza az igát, ha fundamentuma elég erQs és szé-
les ahhoz, hogy a m_veltségépítmény egész boltozatát hordozza, akkor a m_veltségnek az 
állam polgárai körében való terjedése mindig kizárólag neki válik javára – a más államok-
kal való versengésben. Valahányszor manapság „kultúrállam”-ról beszélnek, azt tekintik 
feladatának, hogy egy adott nemzedék szellemi erQit felszabadítsa, abban, de csakis abban 
a mértékben, hogy azok hasznára és javára legyenek…”6

Látható tehát, hogy a korszellemnek részét képezi egy szintetizáló törekvés, amely 
valamely nagyobb egységben kívánja értelmezni a részjelenségek sokaságát. Ez a XVIII. 
századtól, annak enciklopédikus buzgalmától egyre elevenebb, és alighanem a XIX. szá-
zadban éri el tetQfokát, míg a XX. századra e törekvés mellett az Ady-féle „minden egész 
eltörött” érzése is határozottan nyomja rá a bélyegét. Persze az állam tekintetében az ab-
szolutizálás igyekezete éppenséggel a XX. században jutott a csúcspontra,7 míg a m_vészet 
mindenhatóságának hite a XIX. században tetQzik. 

Ugyancsak a Mesterdalnokoknak az egyik alapgondolata, a nép szellemének felmagasz-
talása Herder és Friedrich Carl von Savigny Volksgeist eszméjét visszhangozza. Wagner e 
m_vében megdicsQül tehát a népszellem, amely a történeti jogi iskola elgondolása szerint a 
közösséget és az államot megteremti, formálja annak szokásait és jogát, és amely népszel-
lemnek Wagnernél éppúgy hordozója a költQi individuum, mint bármely iparos. E szellemi 
közösség teszi lehetQvé, hogy a kiválasztott tehetség és a közember szót értsen egymással. 
Az elQbbiben, a poétában nem más hang szólal meg, mint ami ott van az utóbbiban, a pol-
gárban, akiben azonban ez inkább csupán mint vágy, vagy alaktalan elképzelés van jelen. 

Ebben a felfogásban persze ott van Schopenhauer hatása is. Nála az akarat személytelen 
életerQ, míg az, amit mi „egyéniség”-ként sokra becsülünk, az Q világképében merQ illú-
zió. Az ember – nála – valójában faj, és semmi több. Pusztán annak élni akarása állít elénk 
csábító képeket, a személyiség és az egyéni vágy délibábjait, hogy önzQ módon annak 
tévútjait követve még eltökéltebben szolgáljuk a felettünk uralkodó erQt, a faj életét. Ez az 
eszme a romantikus nacionalizmusok interpretációjában kissé módosul. Itt az egyén nem a 
fajban, hanem a népben oldódik fel, annak életakaratát hirdeti. 

A kor gondolkodását alapvetQen határozta meg Hegel filozófiája is, amely többek 
között azt hangsúlyozta, hogy a szabadság eszméje a germán népek körében született 
meg. MásfelQl a hegeli „objektív szellem” messze túlmutat egyes hordozóin, akik csupán 
közrem_ködnek az eszme önmagára ismerésében. Mindez Wagnernél is visszaköszön, 
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aki egyrészt jelentQsen hozzájárult a nemzeti mitológia újjáélesztéséhez, másrészt saját 
m_ködésére és Gesamtkunstwerk-jére úgy tekintett, mint egyfajta történelemfilozófiai 
szükségszer_ségre.8 Persze ez a vélekedés egyaránt idézi fel Hegel gondolatait, „objektív 
szellem”-ét és Schopenhauer egyén feletti személytelen akaratkoncepcióját. 

Wagnerre mindenesetre Hegelnél jelentQsebben hatott Schopenhauer, akinek filozófiai 
eszméit a m_vészet területén vitte tovább, elsQsorban pedig nagy szerelmi drámájában, a 
Trisztán és Izoldában. Ám A világ mint akarat és képzet9 fQbb gondolatai az életm_ teljes 
második felére rányomják bélyegüket a Mesterdalnokok romantikus nacionalizmusától 
kezdve a Ringet átható fátumszer_ alapérzésen, a hQsök végzetük felé igyekvQ küzdel-
mein át egészen a Parsifal sajátos megváltás-koncepciójáig, amelyben a keresztény tanok 
mellett – ugyancsak Schopenhauer hatására – elQkerülnek az ind, különösen a buddhista 
filozófia oly jellegzetes vonásai. 

Azáltal azonban, hogy Wagner a schopenhaueri eszméket m_vészetének részévé tette, 
ezeknek a gondolatoknak a hatókörét jelentQsen ki is terjesztette. Mintegy kiszabadította 
a bölcseleti tartalmakat a filozófia sz_k terrénumából, hogy a m_vészet és az opera iránt 
fogékony emberek lényegesen nagyobb közönsége elé tárja. Lélektant és filozófiát vitt a 
színpadra, s így – zenéjének mágikus energiája által – észrevétlenül oltotta be még azokat 
is a bölcselet és a pszichológia szemléletével, akik ezektQl mint pusztán irodalmi hatások-
tól érintetlenek maradtak volna. 

Nietzsche már a Wagnert ünneplQ elsQ írásában, A tragédia születésében hangsúlyozza 
a pszichológiai tényezQ figyelembevételének fontosságát a kulturális jelenségek megérté-
sében, értékelésében és értelmezésében. Ám ennek az írásnak szinte minden lényeges gon-
dolatát még Wagnerrel beszélte meg ama híres tribscheni napokban. Hogy aztán Nietzsche 
– többek között Lou Salomé közvetítésével – hogyan hatott a freudizmusra, hatalomkon-
cepciója hogyan járult hozzá a Freuddal szakító tanítvány, Alfred Adler hatalomközpontú 
pszichológiájára, külön tanulmányt érdemelne. Magának a pszichológiai szemléletnek a 
XIX. század végi térhódításában mindenesetre Nietzsche szerepe elvitathatatlan. Ahogy 
Thomas Mann írja: „… és emlékezzünk rá, hogy Freudnál is, kinek radikális és mély-
reható lélekkutatását Nietzsche nagymértékben megelQlegezte, a lélektani érdeklQdéssel 
szorosan összefügg az érdeklQdés a mitikus, Qsi-emberi és kultúra elQtti jelenségek iránt.”10 
Nietzsche tehát jelentQsen hatott Freudra a lélektan általánosabb magyarázó erejét illetQen. 
Csakhogy – amint majd látni fogjuk – mindennek belátásához Wagner alapvetQen járult 
hozzá. Mann ugyanis, amikor arra utal, hogy „Freudnál is” összefügg a lélektani érdek-
lQdés a mítosz iránti érdeklQdéssel, voltaképpen Wagnerre utal, hiszen elQzQ soraiban a 
Ringben feldolgozott mítosz és a wagneri m_vek „pszichoanalitikus” módszerének mé-
lyebb kapcsolatára mutat rá. Tehát már Wagnernél számolhatunk annak a felismerésével 
(még ha ez a felismerés költQi formában jelenik is meg), hogy a mítosz éppúgy túlmutat 
az irodalmi problematikán, mint a lélektan az elmegyógyászat terrénumán, s hogy a kettQ 
– lélektan és mítosz – egymáshoz is szorosan kapcsolódik.

Nietzschénél azonban a pszichológiára való utalás kifejezett formában jelenik meg, és e 
pszichológiai törekvései felvetik a filozófus közvetett kapcsolatát a jogelmélet pszichológiai 
irányzatával is, hiszen termékenyítQ hatása nélkül a XIX–XX. század fordulójának társada-
lomtudományában kevésbé vált volna oly hangsúlyossá a pszichológiai megközelítés, a tu-
dattalan tényezQk szerepének értékelése. A jogszociológiai iskola képviselQje Eugen Ehrlich 
éppen e korszak pszichológiai fellendülésének hatására juthatott arra az álláspontra, hogy a jog 
és a társadalmi szabályozás vonatkozásában sokkal inkább a szokásoknak, tudattalan és ösz-
tönös mintakövetéseknek van alapvetQ szerepük, mint a formális jogszabályok tudatos alkal-
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mazásának.11 És nem hagyhatjuk figyelmen kívül a küzdelem és az irracionalitás jelenségeivel 
összefüggésben tett nietzschei kijelentések azon általánosabb hatását sem, amelyet a jogszoci-
ológiai iskolára gyakorolt Gumplowicz Rassenkampf-jától12 Max Weber jogszociológiájáig.13 

A nietzschei filozófia Gumplowicznak különösen az erQvel, a hatalommal, a jog „jón 
és rosszon túli” értelmezésével kapcsolatos nézeteire hatott, ám szerepet kap nála az ellen-
tétes erQk harcának eszméje, amely A tragédia születésének apollóni–dionüszoszi harcát 
idézi. Webernél a kultúra nem tudatos mozzanatai mint a jogot befolyásoló és formáló té-
nyezQk kapnak különös hangsúlyt, és ez a felfogás eszmetörténetileg egyenes folytatása a 
Nyugat azon, viszonylag új kelet_ szellemi hagyományának, amely a racionalizmus nagy 
századát követQen – elQbb Schopenhauernél, aztán Nietzschénél – az irracionális tényezQk 
jelentQségét állította elQtérbe. 

Ha azonban Ehrlich, Gumplowicz, Weber, sQt a skandináv és az amerikai jogi realizmus 
pszichológiai megközelítései mögött a XIX. század végének feltörekvQ pszichológiai mozgal-
mait, és Nietzsche irracionalitással kacérkodó filozófiáját kell meglátnunk, úgy mindezek hát-
terében ugyancsak fel kell ismernünk azt a szintén pszichologizáló wagneri életm_vet, amely 
a baseli klasszika-filológusból a pszichológiai szempontot hangsúlyozó filozófust faragott.

Amint Thomas Mann találóan írja: „Egész könyvet lehetne írni WagnerrQl, a pszicho-
lógusról, mégpedig a muzsikus, valamint a költQ lélektani m_vészetérQl, már amennyiben 
nála ez a kettQ különválasztható. Az emlékezQ motívum technikáját, melyet olykor már a 
régi operában is alkalmaztak, lassacskán mély értelm_ és virtuóz rendszerré fejleszti, mely 
a zenét addig elképzelhetetlen mértékben a lélektani utalások, vonatkozások, mélységek 
eszközévé avatja.”14 Vagy, ahogy késQbb írja: „… a pszichológus Wagner bámulatosan, 
ösztönösen egyetért a tizenkilencedik század egy másik jellegzetes szülöttével, Sigmund 
Freuddal, a pszichoanalitikussal. Ahogy Siegfried a hársfa alatt álmodozik, és az anyafoga-
lom erotikumba torkollik, ahogy abban a jelenetben, mikor Mime félelemre próbálja oktatni 
neveltjét, a zenekarban a t_zben alvó Brünhilde motívuma kísért sötéten, eltorzítva – ez már 
Freud, ez analízis és semmi más…”15 Ám Wagner egyúttal a mítosz – Jung kifejezésével a 
kollektív tudattalan egyik kifejezQdésének – a nagy ismerQje. „Wagner a mítosz tudója és 
felfedezQje” – írja Thomas Mann.16 Így Wagner mind közvetlenül, mind pedig közvetett mó-
don – tehát például Nietzschén keresztül – egyaránt hatással volt a modern pszichológiára.

Nietzsche közvetítQ szerepe a wagneri életm_ és az államelméleti aspektusból releváns 
jelenségek között azonban nem merül ki a pszichológiai vonatkozásokban. Hatalomelmélete 
ugyanis fontos fejezetét képezi az állam- és jogbölcseleti gondolkodásnak. Az Übermensch, 
és az azt övezQ képzetek, amelyek részben Schopenhauer nézeteinek átformálásából állnak, 
a legnagyobb valószín_séggel nem, vagy egészen más színezettel, más etikai tartalom-
mal születtek volna meg, ha a Wagnerrel való szakításra nem került volna sor. Nietzsche 
antikrisztiánus hevülete, sokszor gyerekesen dacos kereszténységgy_lölete világos összefüg-
gésben áll ezzel a szakítással, és azzal a nietzschei törekvéssel, hogy – a szerinte a Parsifalban 
a kereszt elQtt összeroskadó – Wagner világképével végleg leszámoljon. Miközben persze 
nem látta át a wagneri megváltás-koncepció kétarcúságát: a keresztény eszméknek a buddhis-
ta tanokkal való sajátos keveredését. A Wagnerrel való szakítás persze felemásra és igencsak 
kétértelm_re sikeredett, hiszen Nietzsche Übermensche határozottan irodalmi parafrázisa a 
félelmet nem ismerQ wagneri hQsnek, a természet vad gyermekének, Siegfriednek. 

Nietzsche nagy hatású gondolatainak szellemes kritikáját adta Somló Bódog, mondván, 
azokban nincs olyan tanítás, amelyeket a kor önzQ embere ne tett volna gyakorlattá minden 
filozófiai elQképzettség nélkül.17 Ez a bírálat rámutat a nietzschei morál- és hatalomfilozó-
fiában tetten érhetQ bizonyos trivialitásra. Mivel a nietzschei eszmék jelentQs mértékben a 
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wagneri hatás elleni védekezés nyomán születtek, ezért eszmetörténeti szempontból nem 
érdektelen, hogy mi váltotta ki ezt az attit_döt a klasszikafilológusból hosszú évek csodála-
ta után. Amint talán majd látni fogjuk, igen egyszer_, alapvetQen személyes okok hatottak 
közre Nietzsche hangjának élessé válásában,18 és ezeknek az okoknak az egyszer_sége töb-
bé-kevésbé visszaköszön a nietzschei filozófia néhány különösen népszer_vé vált tételében. 
Nagy kérdés azonban, hogy a kortársak és az utókor alapjában másként értékelte volna-e a 
filozófus jó néhány radikális eszméjét, ha azok kiábrándító eredetével tisztában lett volna.

De Nietzsche gondolatai termékenyítQen hatottak Carl Schmitt politikai filozófiájára is, 
amelynek barát–ellenség dichotómiáján szintén érezhetQ a nietzschei világkép végletekben 
gondolkodó jellege. MásfelQl a barát és ellenség kategóriáinak schmitti relativizálására, 
e kategóriák provizórikus jelenségként való értékelésére ugyancsak hatással lehetett a 
korszakban terjedelmes irodalommal rendelkezQ Wagner–Nietzsche viszony kétarcúsága. 
Carl Schmitt és Nietzsche szellemi kapcsolatát William E. Scheuerman elsQsorban azon 
az alapon tekinti elhanyagolhatónak, hogy Nietzsche filozófiájában a jog- és államelmé-
leti problémák meglehetQsen periférikusak.19 Csakhogy a hatások gyakorta nem direkt 
módon és szoros tematikus rendben érvényesülnek, hanem – mint itt is – indirekt úton és 
a szemlélet egészét áthatóan. Gary Shapiro felidéz olyan eszméket, amelyek Schmittben 
és Nietzschében a közös vonást abban látják, hogy mindketten paradigmatikus módon 
tulajdonítottak filozófiai jelentQséget a földrajzi adottságoknak, („Nietzsche and Schmitt 
are both paradigmatic geophilosophical thinkers…”).20 Shapiro megemlíti Schmitt szub-
jektív, esszéisztikus Glossariumát,21 amelyen különösen érzQdik Nietzsche hatása. A hazai 
irodalomban többek között Lánczi András veti fel Schmitt és Nietzsche gondolkodásá-
nak párhuzamát, modernizmus- és liberalizmuskritikájuk kapcsán, és Q is éppen Schmitt 
Glossariumának Nietzsche hivatkozásaira utalva.22 

Csakhogy ez a modernitáskritika, amely Nietzschénél oly eleven, és amely A tragédia 
születésétQl a Korszer_tlen elmélkedéseken át a Zarathusztráig töretlenül jelen van gon-
dolkodásában, ugyancsak mélyen gyökerezik a Wagnerrel való barátságának korszakában, 
magában a wagneri világképben. Ráadásul mindkettejük modernitás-kritikája – Wagneré 
is, Nietzschéé is – meglehetQsen kétarcú, „reakciós” és „forradalmi” egyszerre. Igen 
találóan írja Thomas Mann: „Még egy utolsó szót WagnerrQl mint szellemrQl, múlthoz 
és jövQhöz való viszonyáról. Mert itt is kettQsséget, látszólagos ellentmondások össze-
bonyolódását láthatjuk jellemében, ami megfelel németség és európaiság ellentétének. 
Wagnerben vannak reakciós vonások, van benne bizonyos hátrafelé fordulás, a múlt sötét 
kultusza; mert ilyen értelemben is magyarázhatjuk misztikus és mitikus-mondai hajlamát, 
a Mesterdalnokok protestáns nemzetieskedését. Mégis: ha van érzékünk ennek a minden 
ízében újításra, változásra, felszabadításra törekvQ m_vészetnek az igazi, valóságos lénye-
géhez, akkor ez a legszigorúbban tiltja nekünk, hogy szó szerint vegyük nyelvét, […] és 
ne annak fogjuk fel, ami, […] valami nagyon is forradalmi.”23

Wagner „reakciós”, múltba tekintQ hajlama azonban a legszorosabban függ össze a mi-
nQség iránti igényével. Wagner az egyik elsQ jelentQs alkotó, aki nyíltan fellép a kultúra el-
tömegesedésének hatása, a m_vészet kereskedelmiesedése és elsilányodása ellen. Ám nem 
csupán m_alkotásai által, hanem teoretikus igyekezettel is felemeli szavát a tömegízléssel 
szemben.24 Összm_vészeti törekvésével egyúttal tükröt tart a m_vészetben is egyre terjedQ 
„szakbarbárság”-nak, mintegy utalva a kultúra oszthatatlanságára. Mindez azonban már 
azt az Ortegát elQlegezi, akire Nietzsche közvetlenül nagy hatással volt, és akinek esszéje, 
A tömegek lázadása mintha folytatása volna a tömegrQl oly lesújtóan nyilatkozó nietzschei 
korszer_tlen elmélkedésnek, A történelem hasznáról és káráról. Ebben, a tömegekkel kap-
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csolatos fenntartásban azonban alighanem a Wagnerrel való beszélgetéseknek, a wagneri 
m_vészetfilozófiának van nagy szerepe, különösen, ha belátjuk Wagner itt felidézett, a 
kultúra kereskedelmiesedésével kapcsolatos gondolatának mély rokonságát Ortega tanul-
mányának lényegi megállapításaival. 

Hangsúlyozni kell egyúttal, hogy Wagner viszonya a tágabb emberi közösséghez épp-
úgy kétarcú, mint Nietzschéé. Wagner tiszteli a népet, mint a népszellem hordozóját és 
mint a tiszta m_vészet lehetséges szakrális közegét, ám elutasítja mint tömeget, amelyik 
rávehetQ az alpári dolgok élvezetére. Nietzschénél is hasonló a helyzet, aki A történelem 
hasznáról és káráról cím_ korszer_tlen elmélkedésben ocsmánynak nevezi a tömeget, mi-
közben A tragédia születésében a görög nép szellemét dicsQíti.

Wagnernek tehát kulcsszerepe van a XIX. század közepét követQ korok szellemfejlQ-
désben, és e jelentQsége csupán részben áll összefüggésben zeneszerzQi teljesítményével. 
AlapvetQen természetesen azon nyugszik, hiszen az állította a figyelem középpontjába a 
wagneri gondolatokat. Wagner zenéje volt tehát a „hordozóanyag”, ami eljuttatta az em-
berekhez Wagnert, a gondolkodót. Csakhogy – tökéletesen természetes módon – sohasem 
létezett egymástól függetlenül a zenész és a filozófus Wagner. Nála az alkotást igen tudatos 
mérlegelés, az eszközök és hatások rendívül gondos analízise, valamint egyfajta teoretikus 
kontextus felvázolása elQzte meg. Maguk az alkotások is bQven magukban foglalnak azon-
ban bölcseleti tartalmakat, amelyek jelentQs hatást gyakoroltak a legkülönbözQbb szellemi 
területek képviselQire, s így szükségképpen hatottak e területek további fejlQdésére is.

Hogy Wagner m_vészetére milyen tényezQk voltak befolyással, hogy mennyiben hatot-
tak zenei gondolkodására például Liszt forradalmi újításai, hogy Wagner miként vélekedett 
barátságról, vallásról, hatalomról, s hogy valójában milyen is volt Wagner mint ember, 
ugyancsak fontos szempontok egy ilyen nagy hatású alkotó és életm_ve esetében. Számos 
sztereotípia is terheli a Wagner-képet, amelyek nem pusztán saját alkotásainak értékelé-
sét torzítják, de ezek közvetetten gyakran rányomják bélyegüket mindazon jelenségnek a 
megítélésére is, amelyekre a wagneri m_ valamilyen módon hatott. A teljes tisztázást e né-
hány lapon aligha lehet elvégezni, arra azonban talán kísérlet tehetQ, hogy olyan összefüg-
gésekre mutassunk rá, amelyek egy jelentQs korszak néhány kiemelkedQ képviselQjének 
árnyaltabb megközelítéséhez hozzásegíthetnek. 

(Wagner, a forradalmár) Wagner – akárcsak Liszt – alapvetQen nem a nagy társadalmi 
átalakításokban hitt, hanem sokkal inkább az emberek lelkébQl jövQ apró forradalmak 
hatalmában. Ezek létrejöttét szerinte a tiszta m_vészet élvezete jelentQsen elQmozdíthatja, 
noha azt is gondolta, hogy egy új m_vészet befogadásához bizonyos társadalmi változások 
is szükségesek. Drezdai karmesterként – amint Vámosi Nagy írja – „Nemcsak az operát 
akarja megreformálni, hanem a város begyepesedett zenei életét, ósdi pedagógiáját, szín-
házát, zenekarát – és ezzel együtt egész társadalmát.”25

1846-ban reformjavaslatot készít A királyi zenekar ügyében címmel, amely többek kö-
zött a muzsikusok létszámának és fizetésének növelését irányozza elQ az olyan, szerinte 
fölösleges kiadások rovására, mint például a sztároknak kifizetett aránytalan juttatások.26 
Thomas Mann helyesen mutat rá Wagner forradalmiságának kétértelm_ségére, amelyben 
a m_vészi és polgári vonás volt az erQsebb, mint a társadalmi radikalizmus. Mint írja: 
„Nem akarom hangsúlyozni, hogy 1848-as forradalmár volt, a középosztály harcosa, tehát 
politikailag polgár – mert mindez a maga sajátos módján volt, m_vészként és m_vészete 
érdekében: m_vészete is forradalmi lévén, Wagner eszmei elQnyöket, jobb körülményeket, 
kedvezQbb hatásfokot remélt számára a fennálló rend felborulásától.”27
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Az a körülmény, hogy 1846-os tervezetét a kormányzat figyelmen kívül hagyta, a leg-
nagyobb valószín_ség szerint közrehatott abban, hogy 1848-ban a felkelQk oldalára állt.28 
Amint Vámosi Nagy Wagner forradalmi szereplését összegzi, májusban „… Röckel karmes-
ter buzdítására beleveti magát a közéletbe. Gyújtó beszédeket tart a Hazafias Egyesületben, 
versben köszönti a bécsi felkelQket, és a színházból elbocsátott Röckel Volksblätter cím_ 
lapjában a fennálló maradi társadalmat élesen bíráló cikkei jelennek meg […] 1849 áprili-
sától kábító gyorsasággal örvénylenek az események. Bakunyin, az orosz anarchista forra-
dalmár illegálisan Drezdába érkezik, eldördül az elsQ sort_z, a városra rátör a történelem, 
barikádok épülnek. Wagner a betiltott Volksblätter m_helyében plakátokat nyomtat, kigyul-
lad a régi operaház, de a porosz csapatok már közelednek, május 9-re leverik a felkelést.”29

Egyes források szerint egyébként a komponista Bakunyint még 1848 nyarán ismerte 
meg, mégpedig August Röckel közvetítésével.30 Tény mindenesetre, hogy a nevezetes 
orosz anarchistát Wagner még évtizedek múlva is emlegeti. 1870. szeptember 29-én arról 
értesül Meysenburg asszonytól, hogy a forradalmár Lyonban szervezi a munkásokat, s 
némi kétértelm_séggel megjegyzi „Franciaország megérett a kísérletekre.”31 Kilenc évvel 
késQbb, amikor a szocialista mozgalmak angliai esélyeirQl esik szó, felidézi Bakunyint, 
aki mindent fel akart égetni egykor, s aki azt vetette oda neki: „Akkor nem lesz szükséged 
annyi hangszerre, és az nagyon jó lesz!”32

A drezdai opera leégése kétségkívül mély benyomást gyakorolt képzeletére, s ennek 
emléke legalább tudattalanul közrejátszhatott abban, ahogyan 1850-ben az ünnepi játékok 
lefolyását elgondolta. Az ekkor harminchét éves Wagner így ír Kietznek: „Úgy gondolom, 
csakugyan megzenésítem még a Siegfriedet, csak éppen nem szándékozom találomra akár-
melyik színházban bemutatni. EllenkezQleg, a legmerészebb terveket forgatom a fejemben, 
melyek megvalósításához nem csekélyebb összeg lenne szükséges, mint legalább tízezer 
tallér. Akkor aztán itt, ahol éppen vagyok, színházat építtetnék deszkából, saját terveim 
szerint, szerzQdtetném a legmegfelelQbb énekeseket, elQállíttatnék mindent, ami szükséges 
erre a kivételes esetre, hogy biztos lehessek az opera kit_nQ elQadásában. Aztán meghívót 
küldenék mindazoknak, akik érdeklQdnek m_veim iránt, gondoskodnék a nézQtér meg-
töltésérQl, majd egy hét alatt három elQadást rendeznék – természetesen belépQdíj nélkül. 
Aztán a színházat lerombolják, s a dolognak vége.”33

Máskor még a partitúrák t_zre vetése is elQkerül, de az Istenek alkonyának zárójelenete 
mindenképpen felidézi ama drezdai lángokat. A t_z – akár mint korszakot lezáró t_zfo-
lyam, akár mint a szüzességet QrzQ t_zvarázs – a tisztaság és megtisztulás szimbólumává 
válik Wagner képzeletében. MerQben allegorikusan azonban, s e felfogástól igencsak távol 
áll a társadalom-átalakítás véres valósága, profán radikalizmusa. JellemzQ Wagnernek a 
forradalomhoz való ambivalens viszonyára, hogy elsQ 1848-as cikkeiben, miközben ünne-
pelte a forradalmat és dicsQítette az anarchiát, egyúttal a monarchia fenntartása mellett is 
kiállt. Hivatalát is csupán azután vesztette el, hogy – engedve az egyre radikálisabb han-
gulatnak – fokozatosan a királyság ellen emelte fel a szavát.34 

1849. május: a szász király alkotmányszegése, nyílt forradalom, elfogatóparancs, mene-
külés Liszt segítségével Svájcba. Amikor 1849 augusztusában hírét veszi Görgey világosi 
fegyverletételének, utolsó reménye is szertefoszlott a helyzet kedvezQbb alakulását illetQ-
en.35 Tizenegy esztendei szám_zetés vár rá, ám ekkor még nem látja hazatérésének napját. 
Mit vitt magával az üldözött? A Siegfrieds Tod szövegkönyvét, amelybQl aztán az egész 
Ring kibomlik, és amely hangulatában oly annyira illik egy levert forradalom melléksze-
replQjének lelkiállapotához. Egy forradalmáréhoz, aki a muzsika kedvéért vált rebellissé. 



8 SZMODIS JENP: WAGNER ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

(Barát és ellenség (Carl Schmitt, Schopenhauer, Nietzsche)) Aligha van a kultúrtörténetnek 
még egy alakja, aki személyével és m_vészetével valaha is jobban megosztotta a „m_velt 
közönséget”, mint Wagner. Vallásos rajongás és démonizáló gy_lölet néz egymással far-
kasszemet ma is, ha neve elQkerül. Barátok és ellenségek serege szervezQdik a több mint 
száz esztendeje halott komponista felrémlQ alakja körül. S még életében is: a barátból el-
lenség lett, az „ellenség” pedig csöndes tisztelQvé vált. Az elQbbire a legjellegzetesebb pél-
dát Nietzsche szolgáltatja A tragédia születésétQl A Wagner-ügyig, az utóbbira Verdi, aki 
két utolsó remekében, az Otellóban és a Falstaffban a zene hangjaival ad igazat az egykor 
idegenkedve szemlélt pályatársnak. És Lisztet nem is említettük, aki barátból idegenné, 
mert rokonná vált,36 majd ismét megbékélt baráttá. 

Nem szóltunk a barátságokról, amelyek a hatalom körül köttetnek, és bomlanak fel, 
hogy közömbösség vagy adott esetben ádáz ellenségeskedés lépjen a nyomukba. Ezek a 
barátságok is utolérték a német komponistát, sQt még holta után is állásfoglalásra próbálták 
kényszeríteni kéretlen „barátok”. Ama baljóslatú 1933-as esztendQben, Wagner halálának 
ötvenedik évfordulóján ezért is írhatta Thomas Mann: „Hiú játék nagy embereket az örök-
kévalóságból a mába idézni, véleményüket kérdezni a mai élet problémáiról, amelyekkel 
nem álltak soha szemben, s amelyek szellemben idegenek tQlük.”37

A barát és ellenség megkülönböztetésének tehát a politikában és a magánszférában egy-
aránt jelentQsége van. A magánszférában is, amelynek szótárából e kifejezéseket Carl Schmitt 
átvette, és politikai filozófiájába ültette. Nála azonban különleges értelemmel gazdagodnak e 
szavak, és terminus technikussá válnak. Különösen jellemzQ Schmitt megközelítésére, hogy 
nála barát és ellenség fogalmai elvesztik abszolút értéküket, és egy-egy speciális szituáció 
kontextusában, tehát nem az értékek, hanem az érdekek összefüggésében értelmezendQek.38 
Az „ellenségem ellensége a barátom” régi bölcsessége Schmitt szemléletében egész politika-
elméleti hálózat magjává válik, és e hálózat nagyban hozzájárul a tömegtársadalmak politikai 
valóságának jobb megértéséhez.39 De megfontolandóak a schmitti eszmék a személyes ba-
rátságokról való gondolkodás során is, különösen, ha olyan nevezetes személyiségek sajátos 
érdekekkel átszQtt barátságáról elmélkedünk, mint ami összef_zte Wagnert és Nietzschét.

Schmitt politikaelmélete tehát nem csupán a fogalmakat vette kölcsön a köznapi életbQl, 
hanem számos ponton a barátság köznapi jelenségeit is emlékezetünkbe idézi. Azt neve-
zetesen, hogy az emberek közötti barátság alakulása is gyakran ki van téve a változékony 
érdekeknek, ráadásul olyanoknak, amelyekkel a másik fél adott esetben nem is számolhat. 
Ezért – tehát a személytelenség és az érdektelenség okán – tekinthette talán Wagner ideális 
barátságnak azt a kapcsolatot, ami Qt Schopenhauerhez f_zte, hiszen e „barátság” csupán 
a m_ közvetítése által létezett. Mint egy alkalommal írja: „Egy barátom mégis van, akit 
egyre jobban szeretek. Ez az én mogorva kép_, s mégis oly szeretetteljes Schopenhauerem. 
Ha érzelmeimben legmesszebb jutottam, a legtávolabb elrugaszkodtam, milyen páratlan 
felüdülés, hogy könyvét kinyitva egyszer csak megtalálom magamat […] Milyen szép, 
hogy az öregnek fogalma sincs róla, mit jelent nekem, mi vagyok magamnak általa.”40 

Különös, a személyességet nélkülözQ, szép barátság ez, mert noha Schopenhauer elis-
meréssel adózik Wagner írásm_vészete elQtt, a zene területén – mint nyilatkozta – inkább 
h_ maradt Mozarthoz és Rossinihez.41 Wagnernek Nietzschéhez való viszonya is aligha-
nem éppen azért válhatott problematikussá, mert személyes törekvések, aspirációk és ér-
dekek bonyolult hálója szQtte át. És sokszor olyan ki nem mondott vágyaké, amelyek még 
a vágyakozó elQtt is ismeretlenek, hiszen tudattalanok voltak. Mert Wagner kétségkívül 
elsQsorban kiváló propagandistát remélt megtalálni Nietzschében, míg Nietzsche alig lep-
lezetten vágyott arra, hogy zenei törekvéseit maga Wagner igazolja.
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Két szokásos félreértést kell azonban eloszlatnom ezen a ponton. Az egyik a barátság-
gal, a másik a személyes akarat hatalmával kapcsolatos. A másik szemével látás képessége, 
de legalábbis annak Qszinte hite, hogy az empátia valaminQ felfokozott készségével képe-
sek vagyunk a másik szemével látni a világot, nem jelent sem teljes lelki, alkati rokonságot, 
sem pedig a szó köznapi értelmében vett barátságot. Csupán azt, hogy megértünk és meg-
érzünk valami fontosat a másik lelki teljességébQl, amelyhez egészen sohasem férhetünk 
hozzá. Ez az átérzés inkább csak tudatossá válása egy olyan, egyébként is bennünk lévQ 
vonásnak, amely barátokká és ellenségekké egyaránt tehet. 

A másik szemével látás, a másik szívével érzés képességének tehát csupán esetleges a 
kapcsolata ahhoz, amit hétköznapi módon barátságnak nevezünk. Kétséges továbbá a démo-
ni erQ teóriája is. Az tehát, hogy ha nem a barátság és a másik iránti pozitív és szentimentális 
érzések vesznek rá arra, hogy átéljem a másik ember világát, úgy annak démonikus, min-
dent legy_rQ akarata az, ami leigáz, és arra kényszerít, hogy alávessem magam érzéseinek 
és képzeteinek. Nietzsche negyedik korszer_tlen elmélkedéseiben így áll elQttünk Wagner.

Csakhogy ez már a Wagnerrel való barátságában csalódott Nietzsche hangja, ami min-
denképpen valaminQ magyarázatot igyekezett találni arra, hogy mi tartja még mindig 
hatalmában. A másik véglet ez. Annak a téves eszmének és meghiúsult reménynek az 
ellenpontja, ami korábban a személyes jó kapcsolatban vélte a legbiztosabb garanciáját a 
szellemi és érzelmi megértésnek. Nietzsche itt még nem igyekszik kicsinyes bosszút állni 
Wagneren – saját tévedése miatt. Itt még nem vitatja el a zenei lángészt WagnertQl, és nem 
fordul zavart mosollyal Bizet és a zene névtelen kis mesterei felé. Itt még csupán az ellen-
ség démonizálásának, de nem a semmibevételének stádiumában tart.

Joachim Köhler úgy állítja elénk a két zseni kapcsolatát, amelyben Wagner nem any-
nyira barát, mint inkább amolyan kizsákmányoló fél, aki különféle célokra igyekszik fel-
használni az akkor még névtelen klasszikafilológia tanárt. Számos mozzanat azonban – és 
éppen Köchler könyvében is – engem inkább arról gyQz meg, hogy Wagner mint relatíve 
extravertált, érzelmeit nem csupán intenzíven megélQ, de sok vonatkozásban kifelé irányí-
tó, benyomásait pedig onnan is nyerQ alkat, igenis képes volt baráti – noha Wagner sokrét_ 
személyiségéhez illQen igencsak polifon – érzelmeket táplálni Nietzsche iránt. Szerette Qt 
mint esendQ embert, szerette Qt mint sok barátját, s mint kedves kutyáit, akiket – mint a 
kutyabarátok általában – számos embernél nyilván többre tartott. De hogy tisztelte volna is 
oly mértékben, amelyre Nietzsche titkon igényt tartott – nos ez több mint kétséges.

A fQ kérdések egyike Nietzsche és Wagner kapcsolatában, hogy Nietzsche egyáltalán barátságot 
várt-e WagnertQl vagy csodálatot. Hajlok rá, hogy inkább az utóbbit. Erre nem pusztán a nietzschei 
hatalomkoncepció utal, hanem elhidegülésük története és a „szakítás” mondvacsinált oka. Nem 
volt éles cezúra ebben a kapcsolatban, inkább csak annak fokozatos felismerése Nietzsche részé-
rQl, hogy e relációban olyasmire vár, amit sohasem kaphat meg. Azt, hogy a Mester végül leborul 
elQtte és imádja. „Wagner összeroskadt a kereszt elQtt” vagy „Wagner engem halálosan megsértett 
[…] alattomos visszalopakodásával a kereszténységhez és az egyházhoz”42 – ahogyan Nietzsche 
WagnertQl való elhidegülése okát magyarázni igyekezett, az egyik legerQltetettebb casus belli, amit 
a kultúrtörténet felmutatni tud. Nietzsche már barátságuk elején jól tudta, hogy Wagner a Parsifalra 
évek óta készül.43 Ugyanez vonatkozik a Bayreuthból való állítólagos kiábrándulásra is,44 hiszen az 
1872-es alapkQletételnél látszólag még lelkes Bayreuth-hívQ, ám a felavatást 1876-ban már eleve 
ambivalens hanggal köszönti ama negyedik korszer_tlen elmélkedésben. 

Ám Wagner hangjából is kihallható bizonyos negatív felhang a klasszikafilológus 
iránt, mégpedig már 1873. táján. A komponista, aki már ifjú korában is – tehát jóval a 
Nietzschével való megismerkedése elQtt – csodálója volt a görög kultúrának, érezhetQ 
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fenntartásokkal viseltetik a XIX. század németségének görögségimádatával szemben. 
Wagner a görögökben azt a természetességet csodálta, amely gyakran éppenséggel hi-
ányzott kortársainak a görög kultúrához való akadémikus viszonyából. Wagner még az 
elhidegülés elQtt, 1873-ban felismerni véli Hölderlin – általa a retorikus dagályosságban 
megjelölt – hatását Nietzschén, s leszögezi, hogy a maga részérQl „nemigen képes hinni az 
ilyen újgörögökben”. Igazi wagneri humorral hozzáf_zi, azt várja, hogy egy ilyen újgörög 
egyszer csak így szól majd: „Tanulmányaimat Halberstadtban végeztem”.45 

Sokkal fontosabb kérdés, hogy Nietzsche – e muzsikus lelk_ filozófus – miért is kereste 
Wagner barátságát és csodálatát. Ennek okát leginkább abban láthatjuk, hogy Nietzsche – 
amint az számos kijelentésébQl megállapítható – Wagnerben látta a legnagyobb m_vészi 
autoritást. Amint a félig csodáló, félig szakítással kacérkodó esszéjében (Richard Wagner 
Bayreuthban) írta, „ma minden, ami a m_vészet valamely területén végbemegy, önkénte-
lenül is úgy érzi, hogy az Q m_vészetének és m_vészi jellemének bírói széke elQtt áll.”46

E mondatban érezzük a túlzást, és gyaníthatjuk azt is, hogy ha az egész világ m_-
vészete nem is érezte magát Wagner bírói széke elQtt, egyvalaki azonban bizonyosan: 
Friedrich Nietzsche. De vajon miért vágyott Nietzsche oly annyira Wagner csodálatá-
ra? MeggyQzQdésem, hogy NietzschétQl semmi sem állt távolabb, mint az uralomvágy. 
Hatalomteóriája és berzenkedése a kereszténység ellen inkább csak pótszer volt a szere-
tet hiánya ellen. Könyvtárnyi irodalma van Nietzsche apakomplexusának és annak, hogy 
Wagnerben valamiféle apapótlékot kereshetett. Csakhogy amíg a szerencsésebb körülmé-
nyek között fejlQdQ lélek megelégszik apja szeretetével és elnézésével, hogy aztán Q szeresse 
késQbb apját hasonló elnézQ szeretettel, addig Nietzsche egyetlen pillanatba kívánta s_ríteni 
azt a folyamatot, amelyet másoknak évtizedek fejlQdése ad meg. ElnézQ szeretettel kívánt 
tekinteni arra, akit mint titánt ismert meg, mert annak is akarta látni. Éppen úgy, amint a 
gyermek szüleire és azok világára kezdetben tekint. Mindaz a hosszú folyamat, amely a fel-
nQtté érés során lezajlik, amelyben a hatalmas erQk inkább óvandó fényekké szelídülnek, egy 
összes_rített pillanatban, az élet gyorsított felvételében a behódolás hamis látszatává válik. 

De miért épp Wagner, miért nem más? Azért mert Nietzsche lelke legmélyén zenész 
volt, és e téren Wagnert látta a legnagyobbnak. S ha a legnagyobb mutatja hódolatát, úgy 
vele az egész világ hódol meg elQtte. Mindez persze szimbolikus és aligha tudatos vágy 
lehetett a szegény klasszikafilológus lelkében, akit – amint a mellQzött gyermeket – aligha 
vigasztalt volna az egész világ csodálata, ha a világot jelentQ személy tiszteletét el nem 
nyerheti. Nietzsche Wagner iránti rajongásában – amint azt érzelmi fordulatának hevessége 
is kellQen bizonyítja – volt valami infantilis, valami naiv, valami kétségtelenül groteszk vo-
nás. Hogy ebbQl Wagner valamit érzett, efelQl sem lehetnek illúzióink. Miért nem mutatott 
tehát Wagner több könyörületet Nietzsche iránt? 

ElQbb azt kellene tisztáznunk, hogy miben kellett volna állnia ennek a könyörületnek. 
Ha ugyanis Wagner érezte a furcsa sóvárgást e különös ifjúban, úgy nyilván azt is gyanítot-
ta, hogy mi ennek a sajátos vágynak a tárgya. A kérdés tehát a legvilágosabban úgy tehetQ 
fel, hogy Wagner hibáztatható-e morálisan azért, mert nem mímelte puszta könyörületbQl 
azt, hogy hódol Nietzsche zsenije elQtt. Ezen a ponton szintén néhány dolog tisztázása 
szükséges. ElQször is a legszigorúbb kanti etikai mérce szerint egy ember nem használhat 
egy másik embert eszközül saját céljai elérésében. Nietzsche különös sóvárgása azonban 
éppen erre, a kanti etika által oly elítélendQ célra irányult, azzal hogy Wagner hódolatát 
eszköznek tekintette saját – vélhetQen kielégíthetetlen, mert pszichotikus eredet_ – vá-
gya beteljesüléséhez. MásfelQl Wagner mint igazán érzékeny m_vész, és a könyörület, 
a részvét iránt igenis fogékony alkat (Parsifal a részvét hQse) számtalanszor adta jelét 
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Nietzsche iránti nagyrabecsülésének. LevelezésükbQl és Nietzsche visszaemlékezéseibQl a 
triebscheni napokra ez minden kétségen felül áll, mint ahogy az is, hogy e nagyrabecsülés 
Wagner részérQl nem csekély mértékben a legQszintébb volt. E tisztelet azonban a gon-
dolkodónak szólt, nem pedig a dilettáns zenésznek. Ám van egy harmadik, igen jelentQs 
mozzanat, amivel Nietzsche maga is számolhatott. Wagner saját zsenialitásának tartozott a 
legtöbb figyelemmel, Nietzschének tehát már csupán a sz_kös feleslegbQl adhatott.

(A hatalom kérdésérQl) És ismét elérkeztünk a „démoni zsarnok” problematikájához, hi-
szen, ha nem a barátság és a szeretet, ami fogva tartja a klasszikafilológust, úgy az – amint 
Nietzsche vélte – talán a hatalom vagy valami démoni erQ. Ám mit is értünk hatalom alatt? 
E kérdésre a legváltozatosabb válaszokat talán a politika- és a jogelmélet területén találjuk. 
S belátható talán majd az is, hogy a hatalom politikai és esztétikai interpretációi nem is 
egészen függetlenek egymástól.

Dahl szerint a hatalom lényege, hogy A személy eléri, hogy B valamit megtegyen, vagy 
éppen ne tegyen. 47 Parsons a hatalom vonatkozásában A-nak arról a jogáról szól, hogy B-vel 
szemben döntéseket hozzon.48 ElQbbi megközelítés figyelmen kívül hagyja, hogy A erre irá-
nyuló akarata nélkül is – puszta példamutatásával, amire a konfucianizmus a legnagyobb 
hangsúlyt helyezi – elérheti, hogy B a maga szubjektív, adott esetben tudattalan késztetései 
által megtegyen valamit, vagy valamitQl tartózkodjon. Parsons ugyancsak mellQzi a politikai 
hatalom szempontjából is fontos azon pszichikus tényezQket, amelyek a „jog elQtti” társadal-
makat egységbe szervezik.49 E tényezQk pedig elsQsorban az „alávetettek” oldaláról ragad-
hatók meg, és a humánetológia által indroktrinálhatóságnak (befolyásolhatóságnak) nevezett 
jelenségben,50 valamint az alacsony parancsmegtagadási készségben gyökereznek.51 Nietzsche 
hatalomkoncepciója azonban a XIX. századi pozitivizmus szülötte, amely a hatalmi viszony-
ban éppúgy a hatalommal rendelkezQ fél oldalát hangsúlyozza, mint az austini jogfilozófia és 
ún. parancselmélet. Ez a pozitivisztikus hagyomány tükrözQdik egyúttal a dahli és parsonsi 
koncepción. A jogbölcseletben e felfogással ugyan vitatkoznak az ún. elismerési elméletek, 
amelyek a hatalom igazolását az alávetettek elismerQ aktusaiban látják, ezek azonban alapve-
tQen nem számolnak az „elismerés” nem tudatos, adott esetben ösztönös mechanizmusaival.

Az elmúlt több mint száz, közel kétszáz évben tehát jelentQs változáson ment keresztül 
a hatalomról való gondolkodás, és ennek négy fQ stádiuma a következQkben ragadható 
meg. 1) A hegeli és schopenhaueri filozófia a világot formáló erQként egy személyek felett 
álló hatalmat jelölt meg, amely csupán megnyilatkozik az egyes egyénben, de nem onnan 
ered. 2) A nietzschei koncepcióban – a korszak romantikus szellemének megfelelQen – az 
individuum szerepe megnQ, s a hatalom már az egyéni akarat törekvéseinek céljaként t_nik 
fel. Mindez egyúttal szorosan összefügg a XIX. század második felének állam- és jogfel-
fogásával, az éppen formálódó, politikai versengésen alapuló polgári demokráciájával, és 
a korszak jogbölcseletét meghatározó jogpozitivizmus hatalomközpontú szemléletével. 3) 
E felfogás egyoldalúságának ellensúlyozásaként, egyúttal a demokratikus szellem terje-
désének nyomán mindinkább újra teret nyertek a természetjog és a szerzQdési elméletek 
révén ismerQs elismerési és megerQsítési elméletek, amelyek a hatalom legitimitását ku-
tatták, és ebbQl a szempontból az alávetettek oldalát helyezték elQtérbe. E teóriák azonban 
elsQsorban a tudatos aktusoknak tulajdonítottak jelentQséget, míg – néhány olyan elmélet 
kivételével, mint amilyen például Max Weberé is volt – az ösztönös, tudattalan tényezQket 
többé-kevésbé elhanyagolták. 4) Egy további lépésben, a XX. századi szociálpszichológia, 
majd humánetológia kutatásai nyomán a hatalom jelenségeinek vizsgálata szempontjából 
az „engedelmeskedQk” ösztönös késztetései kerültek az érdeklQdés homlokterébe.
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A hatalomról való gondolkodás utóbbi, közel kétszáz éves történetében látható tehát egy 
sajátos ív, amely a hatalom személytQl független jelenségeinek vizsgálatától fokozatosan 
eljutott az engedelmeskedés személytQl ugyancsak független – mert ösztönös – megnyi-
latkozásainak kutatásáig. Ebben a különleges fejlQdési folyamatban képez egy fontos ál-
lomást a nietzschei teória, amely a hatalmi viszonyban még a hatalom oldalára, azonban 
annak már a tudatos, személyes vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt.

Mindezzel szoros összefüggésben Nietzsche felfogásában a m_vészi hatalom lényege 
is az alkotó akaratában, tudatos, személyes törekvéseiben összpontosul. Mint említettük, a 
hatalom politikai és esztétikai interpretációja meglehetQsen szorosan összefügg egymással. 
Így következik be azután, hogy amikor a hatalomról, jogról való gondolkodásban mindin-
kább az engedelmeskedQk tudatos és tudattalan késztetései és aktusai kerülnek elQtérbe, a 
m_vészetelmélet számára is éppen ekkortájt válik elemzésre fokozottan érdemessé a befo-
gadó közrem_ködése, részvétele a m_vészi hatás létrejöttében. Ez az az idQszak, amikor 
az alkotó és az alkotás vizsgálata mindinkább átadja helyét az értelmezQ és az értelmezés 
megfigyelésének, a jelenségek hermeneutikus interpretációjának. Mindebben alighanem 
felismerhetjük közgondolkodás (egyúttal a filozófiai szemlélet) „demokratizálódását”, 
amely jelenség másik, kedvezQtlenebb oldalát mint a tömegek lázadását írta le Ortega.

Igen helyesen jegyzi meg Samu Mihály, hogy „… Nietzsche alapvetQen nem a hatalom-
elmélet teoretikusa, hanem a klasszikafilológia, a filozófia, az etika és az esztétika gondolko-
dója, aki e tudományokban új tételeket fogalmazott meg, akinek gondolkozása azonban rend-
kívül ellentmondásos következtetéseket és heterogén elemeket tartalmaz.”52 EttQl függetlenül 
„hatalomra törQ akarat” koncepciója, annak politikaelméletileg és esztétikailag egyaránt rele-
váns jellege, sQt egész nyelvezete – még a Richard Wagner Bayreuthban cím_ korszer_tlen el-
mélkedésben is –, nem utolsósorban pedig m_vének hatása és utóélete tökéletesen megalapoz-
za, hogy rá mint a hatalomelmélet szempontjából is figyelembe veendQ szerzQre tekintsünk. 

Hatalom- és m_vészetkoncepciójának szoros összefüggését jól jelzi egyúttal, hogy esz-
tétikai kérdéseket illetQen kulcskategóriává válhat nála az akarat és a hatalom fogalma. 
Mégpedig nem ama személytelen összefüggésben, ahogyan az Schopenhauernél jelent-
kezik, hanem az individuumot, a hatalommal rendelkezQ, akaró egyén személyét nagyon 
is elQtérbe helyezve. És többnyire éppen olyan jelleggel és egyoldalúsággal, mint az a 
politikai hatalomról elmélkedQknél elQfordul; azoknál, akik a hatalomnak „alávetett” fél 
késztetéseit, ösztönös elfogadását zömmel figyelmen kívül hagyják.

Persze Nietzsche, aki gyakran beszél Wagner „akarat”-áról, egy helyen felveti, hogy 
Wagner hatalma akaratától függetlenül is fennáll. Mint írja: „Wagner, a m_vész, akinek 
ekkora hatalma van önmaga felett, akaratlanul is maga alá vet minden más m_vészt.”53 
Különös azonban, hogy Nietzschében egy merQben esztétikai jelenség vonatkozásában 
az alávetettség képzete idézQdik fel. Ám vajon mirQl árulkodnak a Rorschach-teszt tin-
tafoltjairól felmerülQ asszociációk, a képekrQl-e, vagy a nyilatkozóról? S ha ott a valós 
ítélet magáról a vizsgált személyrQl szól, nem kell-e feltételeznünk, hogy emitt, Nietzsche 
WagnerrQl való vélekedéseiben is több a nietzschei, mint a Wagnerre jellemzQ vonás?

Jól érezhetQ itt továbbá a Nietzschében szunnyadó m_vész panaszos elszólása. E mondat 
számomra – túl azon, hogy nem annyira Richard WagnerrQl, mint NietzschérQl szól –, arról 
is árulkodik, hogy Nietzsche – noha a harmadik korszer_tlen elmélkedésben54 még megér-
teni látszott a filozófust – lassanként hogyan magyarázta félre Schopenhauert. E mondatban 
benne van a kvintesszenciája annak, hogyan lesz a schopenhaueri személytelen akaratból 
hatalomra törQ személyes akarat, miközben itt még mentesíti Wagnert a hatalom akarásának 
vádja alól, pontosabban: nem keveri gyanúba vele. SQt, Nietzsche elsQ személyes benyo-
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másai WagnerrQl éppenséggel ellentétesek késQbbi ítéleteivel. Ekkor még nem homályosítja 
el tekintetét a sértettség és a csalódottság, és Wagnert saját tehetségének nem ura gyanánt, 
hanem rabjaként látja. Amint az alig egy éves ismeretség nyomán WagnerrQl, az emberrQl 
beszámol Erwin Rohdénak 1869. augusztus 15-én: „Valósággal bilincsbe veri tulajdon ere-
je, tekintete a múlékony dolgokon túl kalandoz, és korszer_, a lehetQ legjobb értelemben.”

Mert Wagnernek éppenséggel nem volt hatalma sem önmaga, sem a világ fölött. Wagner 
– aki alighanem helyesebben értelmezte Schopenhauert (és éppen a szám_zetés keser_ évei 
alatt), mint fiatal barátja – úgy érezte, teljességgel alá van vetve a világ személytelen akaratának, 
amely benne mint zseniális alkotóban _zött gyönyör_ tréfát – és elsQsorban Qvele. Wagner nem 
uralkodott zsenije felett, hanem – amint ezt Q megélte – a dolog éppen ellenkezQleg állt: zsenije 
uralkodott zsarnoki módon Qfölötte – ha már a nietzschei hatalmi szótárt akarnók használni.

Wagner – amint azt sokszor leírta – szívesen kerülte volna a prófétaságot. Csakhogy – 
amint Liszt mondta –„Génie oblige”. És e nagy szellemek a legnagyobb és legszelídebb 
alázattal vetették alá magukat annak, amit tudattalanjuk súgott. Szó sincs tehát Wagner 
hatalomra törQ akaratáról, vagy ha akaratról mégis, úgy egy személytelen hatalomról szól-
hatunk csupán, a zsenialitás teremtQ erejérQl, amelynek a wagneri m_ tekintetében az elsQ 
áldozata éppen Wagner volt. Csakhogy az alkotás maga az élet – legalábbis az alkotásra 
képes embernek –, így áldozatról aligha beszélhetünk, legfeljebb bizonyos árról, amelyet 
mindenkor meg kell fizetni. És ez a csodálatraméltóan m_ködQ világakarat is oly szelí-
den munkálkodik, hogy senkit nem igáz le, akiben eleve nincs meg a fogékonyság ahhoz, 
hogy önkéntelenül és jó szívvel fogadja be. A démoni erQ, amelyrQl Nietzsche oly szem-
léletesen értekezik, ha volna, alighanem ellentmondást nem t_rQen kerítené hatalmába a 
világot. Csakhogy tudjuk jól, sem száz esztendeje, sem napjainkban nem Wagner zenéje 
ny_gözte, ny_gözi le a tömegeket. 

Wagner mindazonáltal feladat elé állítja a hallgatót, s e vizsgán többen buknak el, mint 
ahányan sikeresen túljutnak rajta. Feladat elé, amelyet elsQként maga oldott meg. Ha démoni 
erQkrQl szólunk, úgy Wagner legjobb hallgatóiban ugyanúgy munkálnak ezek, mert másként 
nem ismernének rá ezekre – hisz Arisztotelész óta tudjuk, minden katarzis alapja a felismerés. 

(M_vészet és teória) A Wagnerrel kapcsolatos problémák közül az egyik legfontosabb a 
Wagnerben lévQ állítólagos kettQsség, a m_vész és az esztéta úgymond kibékíthetetlen 
kettQsségének kérdése. Alkothat-e teóriát a m_vész, aki ösztöneire kell, hogy hallgasson? 
Létrehozhat-e m_alkotást egy esztéta? S ha igennel is válaszolnánk ezekre a kérdésekre, még 
mindig marad egy lehetséges fenntartás. A kétféle alkotás közül az egyik, vagy mindkettQ a 
dilettantizmus bélyegét kell, hogy magán hordja. Különös, hogy a legnagyobb tisztelet mellett 
Thomas Mann is osztotta a dilettantizmus-vádat, miközben vívódott is magában ítéletének 
helyessége felQl. „Valóban, nem csak felületesen, hanem szenvedélyesen és hódolattal is csak 
azt mondhatjuk – a félreértés veszélyét is vállalva –, hogy Wagner m_vészete a legnagyobb 
akaraterQvel és intelligenciával óriásivá növesztett, zsenialitásba hajló dilettantizmus.”55 

Különös, bár érthetQ is Mann értékelése, hiszen itt Nietzsche Wagner-esszéjébQl, ama 
negyedik korszer_tlen elmélkedésbQl indul ki, amely maga is megfogalmazta már a dilet-
tantizmus-vádat, mégpedig az akarat elemének túldimenzionálásával együtt. Még külö-
nösebb, hogy Mann a dilettantizmus vádját elsQsorban a m_vészetek egyesítésére vonat-
kozó wagneri törekvésekre alapozza, noha e törekvés nyomai már ott vannak Glucknál a 
XVIII. században, vagy a bayreuthi költQnél, Jean Paulnál, aki éppen Wagner születésének 
évében, 1813-ban kelt egyik levelében sóhajt fel Hoffmannak, bárcsak akadna valaha egy 
szerzQ, aki operáinak szövegét és zenéjét is maga írja.56
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A m_vész versus teoretikus problematikára azonban Charles Baudelaire, Wagner elsQ 
neves híveinek egyike oly szellemesen és szemléletesen reagál, hogy a legegyszer_bb, ha 
ezen a ponton neki adjuk át a szót. „Képességeinek sokoldalúságából, személyiségének 
magas fokú kritikai intelligenciájából gyakran arra következtetnek, hogy zenei tehetsége 
vitatható; azt gondolom, ez a pillanat alkalmas arra, hogy megcáfoljam ezt a széles körben 
elterjedt tévedést, amely alkalmasint a legvisszataszítóbb emberi érzelmekben, az irigység-
ben gyökerezik. „Aki ennyit okoskodik m_vészetrQl, az nem képes természetes úton szép 
m_veket alkotni” – mondják egyesek, kétségbe vonva, hogy a zseni ésszer_en gondolkodó 
lény, feltételezve, hogy tisztán ösztönösen alkot, mintegy növényszer_ életet él. Mások te-
oretikusnak tartják Wagnert, aki csak azért írta meg operáit, hogy a posteriori igazolja saját 
elméletének értékét. Ez teljesen téves állítás, hiszen a Mester, mint tudjuk, már fiatalon 
változatos természet_ költQi és zenei kísérletekkel jelentkezett, s csak fokozatosan érlelte 
ki a zenedráma koncepcióját, de ez az állítás egyébként is képtelenség. Az, hogy valaki 
kritikusból költQ lesz, soha nem volt jelenség lenne a m_vészetek történetében, minden 
pszichológiai törvény teljes felrúgása, idétlenség. A dolog fordítva áll, a nagy költQk ter-
mészetes módon, szükségképpen lesznek kritikusok.”57 

Wagner elméleti írásai, a Beethoven, az Opera és dráma, A színészrQl és az énekesrQl, 
az Állam és vallás mind megannyi elgondolkodtató teoretikus m_, amelyek azonban a leg-
közvetlenebb kapcsolatban állnak a m_vészet valóságával, elsQsorban pedig a színházzal, 
amelynek levegQjét gyermekkorától kezdve szívja magába a késQbbi komponista. Vagy 
ahogy Nietzsche fogalmazott a teoretikus WagnerrQl: „Nem ismerek egyetlen más írást 
sem, ami ennyi mindent tisztázott volna esztétikai kérdésekben, mint Wagner írásai; ami a 
m_alkotás születésérQl egyáltalán megtudható, azt ezekbQl tudjuk meg.”58

Wagner egyszer keser_en azt írta Lisztnek, „a m_vész felfalta bennem az embert”, utal-
va arra, hogy a benne lakozó alkotóerQ szinte zsarnoki módon sajátítja ki Qt magának, nem 
engedve teret egy átlagos élet számára talán könnyen kínálkozó, egyszer_ örömöknek. E 
megrázó erej_ mondat a legilletékesebbtQl származóan tudósít az alkotás szellemének sze-
mélytelenségérQl, ám azt is látnunk kell, hogy – bár az embert olykor kizsákmányolta az al-
kotó – Wagnerben a teoretikus nem falta fel a m_vészt, sem pedig a m_vész a teoretikust. A 
helyzet éppen az, hogy az egyik a másikat a leghatározottabban megkövetelte és feltételez-
te. Richard Stauss egy alkalommal Wagner egyik munkájának – talán éppen a Trisztánnak 
– valamely különösen szenvedélyes részét tanulmányozta, s csupán ennyit mondott: „Ezt 
csak hideg aggyal írhatta.” Persze abban sem kételkedhetünk, hogy a legforróbb szívvel.

Mint maga Wagner többször említette, a legnagyobb technikai nehézségeket éppen az alko-
tás extázisában oldotta meg. 1871-ben ezt jegyzi meg: „És ahogyan komponálok, voltaképp 
az is varázslás, mert mechanikusan és nyugodtan egyáltalán nem tudok muzsikálni, még a 
szopránkulcs is zavar egy ötszólamú Bach-dologban, legszívesebben átírnám. Eksztázisban 
azonban a legvadabb szólamvezetés_ helyeket minden habozás nélkül megoldom, olyan biz-
tonsággal jön ki belQlem, akár egy gépbQl. Nyugodtan viszont semmit sem tudok.”59 

Extázis és gép, önkívület és biztonság: sajátos kettQsség ez, amelynek elemei nem 
kizárják egymást, sokkal inkább rávilágítanak az alkotás egyszerre tudatos és egyszerre 
ösztönös természetére. Mert Wagner gyakorta említi – éppen Lisztnek is – tudatos próbál-
kozásainak, kísérleteinek kudarcát. Csakhogy a felkészülteké a szerencse, és ezek a tudatos 
erQfeszítések távolról sem hiábavalóak, hanem elQkészületei a valódi alkotásnak, feltételei 
annak, hogy az alkotót ne váratlanul érjék az ihlet pillanatai. A hideg agy és az extázis egy-
aránt jellemzik Wagner m_vészetét, csupán arányaik mások az elQkészület és a gondolat 
valódi megszületésének pillanatában. 
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A zene, amely különleges módon az agy mindkét féltekéjét egyaránt igénybe veszi, 
amely egyszerre a szív szava és a legabsztraktabb matematika, a legtökéletesebb módon 
alighanem a wagneri oeuvre-ben mutatja meg kettQs természetét, az érzelem és az értelem 
különleges egységét és egyetemességét. S hogy mindez miként hathatott Nietzschére, a 
muzsikusra, aki Wagner hallgatása után lassan felhagyott a komponálással, elképzelhetjük. 
Talán, ha Wagner búcsút intett volna a teóriának, ez esetleg bizonyos elégtétel lehetett vol-
na. De ehhez képest inkább megváltó és megvilágító erej_ek voltak számára a triebscheni 
beszélgetések m_vészetrQl, görögökrQl, és egy új, egy még eljövendQ, és éppen általuk is 
megteremtendQ nemesebb közönségrQl, közösségrQl.

Ám hogyan is hagyhatott volna fel Wagner a teóriával, amikor szívének rezdülésein túl 
éppen abból formálta akusztikus világát. Amint a Gesamtkunstwerket Thomas Mann jel-
lemzi: „Wagner zenéje éppúgy nem zene, mint ahogy az alapjául szolgáló drámaszöveg, 
amely kiegészíti, nem irodalom. Ez a zene pszichológia, jelkép, mítosz, pátosz – minden, 
csak nem muzsika ama megtévedt m_ítészek tiszta és teljes értelmében. A szöveg, ami 
köré fonódik, s amely drámává teljesíti ki – a szöveg nem irodalom, ám a zene az. Ez a 
zene, amely látszólag (és nem csak látszólag, hanem valóban!) gejzírként tör fel a mítosz 
kultúra elQtti mélységeibQl, valójában átgondolt, kiszámított, kiagyalt, rafináltan okos, és 
elgondolásában éppannyira irodalmi, mint amennyire a szöveg zenei.”60

A teória tehát zenévé érik, s a zene maga is további teoretikus vizsgálódások tárgya lesz. 
Ám alighanem még ennél is többrQl van szó. Arról nevezetesen, hogy Wagnernél hallat-
lanul kitágulnak a m_vészi kifejezés határai, ténylegesen új dimenziók nyílnak meg mind 
az alkotó, mind pedig a hallgató elQtt. Amint Baudelaire megjegyzi: „belsQ szükséggé vált 
számára, hogy megkettQzött formában, egyszerre költQként és zenészként gondolkodjék, 
hogy minden eszmét kétféle formában vegyen szemügyre, feltételezve, hogy az egyik m_-
vészet akkor lép m_ködésbe, amikor a másik már eljutott önmaga végsQ határához.”61 Ám 
távolról sem valami egymásutániságról, vagy egymásmellettiségrQl van itt szó. Nem arról 
tehát, hogy ahol a szöveg már nem képes kifejezni a közlendQ tartalmat, ott a szereplQ dalra 
fakad, vagy ami már akusztikusan közölhetetlen, elmondja majd a díszlet. A dolog lényege 
abban áll, hogy az egyes m_vészeti ágak szemléletmódjai áthatják egymást, éppen úgy, 
amint azt Thomas Mann érzékletesen leírta. 

Csakhogy nem pusztán a szöveg zenei, és a zene van telve számos irodalmi ötlettel, hanem 
a képzQm_vészet, a festészet és a plaszticitás is megjelenik az akusztikus anyagban. E zene ha-
tározottan térhatású, méghozzá oly forradalmian, amint Giotto perspektívateremtQ festészete. 
Amint Baudelaire írja: „Nincs még egy zeneszerzQ, aki annyira értene a fizikai és spirituális 
tér mélységének festQi ábrázolásához, mint Wagner.”62 Vagy ahogy Nietzsche megjegyzi: „a 
zene területén nem kevesebbet tett, mint a plasztika terén a szabadon álló szoborcsoport fel-
találója.”63 Ezért érezzük Wagnert hallgatva, hogy egy sajátos térbe, egy önálló világközegbe 
léptünk. Wagner nem pusztán a meglévQ m_vészetek nyelvén fejezte ki magát, de önálló ki-
fejezési közeget alkotott, saját nyelvet teremtett. Ezért mondhatta Nietzsche: „Wagner zenéje 
mint Egész a világ képmása.”64 És ez a képmás, ez a sajátos világ nem a semmibQl jött létre. 
Olyan tudatos alkotás eredménye, amelyet teoretikus igény_ analízis elQzött meg.

Bizonyára vitatkozni lehet azon, hogy Wagner zenéje a nyugati zene kiteljesedése-e. 
MeggyQzQdésem szerint abban az értelemben mindenképpen az, hogy benne tetten érhet-
jük a Nyugat szellemét alapvetQen meghatározó mediterrán emocionalitás és a nordikus 
analitikus hajlam tovább már alig fokozható teljességét és egyensúlyát. Ami elQtte volt, 
abban a szív hangjai még erQsebbek, ami pedig utána következett, sokkal inkább közelít a 
teoretikus spekulációk felé.
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(Zene és tér) De mirQl is beszélünk, amikor a wagneri zene térhatásáról szólunk? Látnunk 
kell azt is, hogy ennek megteremtése nem egy csapásra történt, sajátos fokozatok láncolatán 
keresztül érkezünk el ama közeghez, amelynek csarnokában oly jólesik megpihennünk vagy 
épp megborzonganunk. A bolygó hollandiban inkább még csak a szenvedélyek hangja szól. 
Viharzó szenvedélyeké, ám ezek a hangok csupán képek még. Kétdimenziós ábrázolásai 
valami kétségkívül mélynek. A Tannhäuserben is csak sejteni véljük távolságok lehetQségét, 
miközben gyönyörködünk abban, hogy ez a derék német mily sok kedves dallamot eszelt ki. 
A nyitány és a római elbeszélés, a zarándokkórus mindenesetre mutatni látszik egy határo-
zott törekvést a tér és idQ különös kapcsolatának megragadására. Wagner alighanem rájött 
arra, hogy az egyszerre bonyolult és egyszerre triviális dolgok – mint a tér és idQ – akusz-
tikus megragadásához a lehetQ legegyszer_bb eszközöket és hangzásokat célszer_ felhasz-
nálni, azokat azonban olyan harmonikus egységbe rendezetten, hogy maga az egység – nem 
pedig az egyes részek színessége – adja vissza a gazdagságot, a teljesség érzetét. 

Minden korábbi költQi törekvése dacára Wagner csupán a Lohengrinben kezdett végre 
igazán nem pusztán mint muzsikus gondolkodni. A nyitány – amelyrQl Baudelaire-ben is, 
Lisztben is térbeli mozgások képzete ötlött fel – voltaképp a wagneri akusztikus térszerke-
zet születése. Korábbi idQkbQl viszonylag kevés olyan m_ nevezhetQ meg, ami megközelíti 
e hatást. Bach Máté Passiójának bevezetése, Gluck Iphigénia Auliszbanjának vagy Mozart 
Idomeneojának nyitánya említhetQ talán a nem túl számos elQzmény között. Ezek különös 
térhatása, gazdag szövete válik majd kiindulási alappá és viszonyítási ponttá Wagner érett 
m_vészetében. Persze nála sem elQzmények nélküli a különös térhatás létrejötte, hiszen a 
Tannhäuserben a nQi és a férfikarnak olykor térérzékeltetQ szerepe van: a magas fekvés_ 
hangok jól idézik a távlatot, a mélyek az itt és most jelenvalóságát. Ám a Lohengrin nyi-
tányban a gyökeres fordulatot talán az jelenti, hogy Wagner itt úgy használta a zenekart, 
mintha kórus lenne, és a zenekar eszközeivel nem pusztán az „itt” és az „ott” valóságát volt 
képes ábrázolni, hanem ezek csodálatos átmeneteit is. Tér és idQ különleges egysége való-
sul meg itt a szólamok mozgásában. Hogy Wagnert mennyire foglalkoztatta a tér és az idQ 
távlatainak kérdése, jól megvilágítja majd a Parsifal, ahol a szituációhoz csak esetlegesen 
illQ párbeszédrész zajlik le Parsifal és Gurnemanz között: 

„Parsifal: Alig megyek, s a távolság hogy nQ. 
Gurnemanz: Fiam, ez itt a térré vált idQ.”
Persze a Lohengrin más szempontból is hatalmas lépés az életm_ben. Az Orthrud és 

Thelramund kettQs nem pusztán összegzése mindannak, amit Wagner addig magától 
és másoktól megtanult, de hatalmas jövendölése is a zenedráma további fejlQdésének. 
Minden, amit Wagner késQbb alkotott, ebbQl a hozzávetQleg tízperces zenei részletbQl bon-
takozik ki, és fejlQdik tovább. SQt bizonyos értelemben ez a kettQs a legdrámaibb dráma 
az egész életm_ben. Ami ezután mint drámai dialógus Wagnernél megjelenik, vagy sokkal 
statikusabb (pl. a Wotan és Brünhilde, esetleg a Parsifal és Gurnemanz dialógusok), vagy 
sokkal inkább olyan, amelyben a zene magával ragadó logikája kissé háttérbe szorítja a 
szereplQk közléseit, magát a drámát (Trisztán és Izolda második felvonásbeli szerelmi je-
lenete, a Parsifal második felvonásának végén Parsifal és Kundry jelenete, hogy az egész 
NürnbergirQl ne is beszéljünk). Nem nyeli el, csupán uralkodik rajtuk, ami természete-
sen egyáltalán nem baj, és nem is visszalépés, mert az eredmény – különösen Parsifal és 
Kundry jelenetében – ismét valami merQben új. 

Arról van itt szó, hogy a zene önmaga, illetve maga a szimfonikus apparátus hordja 
magában az egész drámát, a szereplQk különbözQ nézQpontjainak kettQsségét, mintegy 
a tudattalan világ m_ködését, amelynek tényei és történései csupán tudatossá válnak 
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a hQsökben. És a csodálatos térábrázolás mellett ez a másik mozzanat, ami a wagneri 
m_vet különleges, egységes közeggé, egy paralel univerzummá avatja. Nevezetesen az 
alapvetQen szimfonikus gondolkodás. A zenekar folyamatos egységbe fogja mindazt, ami 
az operában eladdig különálló volt: jellemeket, történést, sQt még a díszletet is. Wagner 
zenekara ugyanis csodálatos térhatásával és adott esetben természetfestésével a legfon-
tosabb díszleteleme a m_nek. Szinte hihetetlen, hogy a Trisztán nyitánya után felhangzó 
matrózdalt követQen valósággal érezzük a hajó hullámokkal ellentétes irányú mozgását, 
célja felé való feltartóztathatatlan haladását. 

Ám a zenekar szerepe még ennél is fontosabb, aminek pedig felbecsülhetetlen eszté-
tikai értéke lesz. A hangszeres együttes ugyanis olykor szinte helyet cserél az énekszó-
lammal, átvéve a hagyományos értelemben vett dallamot, és az énekeseknek hagyva a 
kísérQ szólam szerepét. Ez a szerkesztési eljárás – aminek már a barokkban is megvoltak 
az elQzményei, és amelynek szép példáit találjuk Vivaldinál, az egyik legszebbet pedig 
talán Bach Máté Passiójának „Erbarme dich” kezdet_ altáriájában – igen zavarba ejtQ és 
a különös gazdagság érzetét keltQ hatással jár. Az énekest ugyanis részben a megszokás 
okán, részben pedig az emberi hangra való ösztönös figyelésünkbQl adódóan továbbra is 
úgy tekintjük, mint a fQ téma hordozóját. Így énekelt szólam gyanánt kapunk valami szo-
katlant, valami egészen különlegeset, amelynek esztétikai értékéhez nem fér semmi kétség, 
ám egyúttal megkapjuk a „dallamot” is magától a zenekartól. S közben úgy érzékeljük 
– méltán – hogy kétszeresen kapjuk a fQ témát. Egyszer azt, ami az elQadó énekes miatt 
annak tekintendQ, másrészt a zenekartól azt, amit zenei beidegzQdéseink alapján annak ér-
zünk. Wagnernél ennek a szerkesztési módnak a következetes alkalmazására, és a drámai 
fokozás szolgálatába állítására kerül sor. S ez olyan gazdagság benyomását kelti, amelyre 
azelQtt alig volt példa, színpadon pedig különösen ritkán. Mintha egy jegy áráért egyszerre 
két operát is hallgatnánk, amelyek ráadásul szorosan össze is tartoznak. És e monumentá-
lis hatás természetesen még akkor is m_ködik, ha a zenekarból mindössze csupán néhány 
hangszer szól. SQt a hatás ekkor csak igazán zavarba ejtQ: monumentalitás, gazdagság, és 
az eszközök hallatlan takarékossága egyazon idQpillanatban.

Hogy mindez kimódoltság, hogy visszaélés az ember pszichológiai adottságaival? 
Aligha jobban, mint a m_vészet bármely alkotásánál vagy technikai fogásánál, amely 
természetébQl adódóan hatásra törekszik. Kérdés, hogy ez a hatás vajon milyen, s hogy 
kellQen választékos eszközökkel érték-e el. Aki képes megajándékozni magát azzal, hogy 
figyelmesen hallgatja Wagner zenéjét, el tudja dönteni a kérdést. A megrendülés, az öröm, 
a jókedv és a részvét, amit e zene kelt, aligha kíván bQvebb magyarázatot vagy igazolást. 
Alighanem ezt az alkotói módszert is érhetnék azok a fenntartások, amelyeket Nietzsche 
vagy Stefan George fogalmazott meg a wagneri „hangzásvarázzsal” szemben, elQbbi kétes 
érték_nek, utóbbi m_vészetikailag gyanúsnak nevezve azt.65 Csakhogy ezek és az ilyen 
jelleg_ fenntartások teljesen értékelhetetlenek. ElQször is, – mint jeleztük – figyelmen 
kívül hagyják a m_vészet hatásra törekvQ természetét. Másodszor, tökéletesen abszurd és 
inadekvát módon etikai szempontot kívánnak érvényesíteni egy tisztán esztétikai kérdés 
vonatkozásában. Harmadszor, etikailag megkérdQjelezhetQ módon mellQzik a „m_vész-
etika” normáinak elQzetes tisztázását. Negyedszer pedig, a tisztázatlan elvárásokat nem 
kérik számon más alkotókon és m_veken, azokat kizárólag a wagneri m_vészet számára 
tartogatják, még a látszatát is kerülve a pártatlanságnak.

Ami a választékosságot illeti, vélhetQen a legválasztékosabb eszközzel állunk itt szemben, 
hiszen egy korábban alig-alig, de ilyen következetesen sohasem alkalmazott, így még egy 
el nem koptatott alkotói módszerrel találkozunk, amely ráadásul – az emberi pszichológia 
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figyelembe vételével – alkotótárssá teszi magát a befogadót. Itt is igaz, amit Thomas Mann a 
motívumok egymásra vonatkozásának szintén varázslatos hatásáról mondott. A „vonatkozás-
varázs” bár valóban varázs, ám távolról sem olyan, ami megbénítja a befogadót, hanem olyan, 
ami éppenséggel aktivitásra, az összefüggések szellemi rekonstruálásra indít.66

(Az ösztönös tudós) És ezen a ponton eljutottunk WagnertQl, a tudatos m_vésztQl Wagnerig, 
az ösztönös tudósig. A befogadót, a m_ értQjét és értelmezQjét alkotótársnak tekinteni, 
mi más ez, mint a késQbbi gadameri hermeneutika megelQlegezése. Méghozzá egy olyan 
korban, amikor ez a szempont még nyomokban is alig-alig bukkant fel. Keszi Imre a 
Trisztán nyitány kapcsán gyönyör_en ír arról, hogy a zenekar csupán kerülgeti és körülírja 
az a-moll akkordot, amely a zenekarban meg sem szólal, csupán a hallgatóban. Mint írja: 
„Híres nyitányában úgy érzékelteti az a-moll hangnemet, hogy az a-moll akkord meg sem 
szólal benne. Szinte inkább az emberi fül hangnemi rendhez szokott akarata az, ami ezt 
a nyitányt a-mollnak érzi. Valóban minden inda ezt öleli körül, minden kromatika innen 
burjánzik ki, de maga a középpont, az a-moll akkord mégis kimarad ebbQl a zenébQl, csak 
a kerülettQl befelé tartó sugarak határozzák meg az imaginárius középpontot.”67 

Ám ugyanígy a vezérmotívum technika is a hallgató figyelmére és emlékezetére apellál, 
miközben – többek között – a szereplQk belsQ, lelki folyamatait, tudatos és tudattalan rezdü-
léseit tárja elénk. A modern lélektan hajnala ez, amely a Schopenhauer által felfedezett irraci-
onális, tudattalan erQt immár nem az emberen teljesen kívülálló, sorsszer_ jelenségnek fogja 
fel, hanem olyan belsQ késztetésekkel azonosítja, amelyek csupán esetlegesen kerülnek az 
értelem és az öntudat napvilágára. Nietzsche már pszichológiai jelenségnek nevezi mindazt, 
ami Schopenhauernél még a filozófia tárgya, Lisztnél és Wagnernél a lélek és a természet m_-
vészileg ábrázolt csodája. Aztán Pierre Janet, Freud és Jung következik, akik merQben racioná-
lis analízis tárgyává tették azt, amit a filozófia korábban természetnek vagy sorsnak nevezett.

Ám ugyancsak jellemzQ a dolgok sajátos fejlQdési ívére, hogy mindaz, ami késQbb tu-
dománnyá válik, elQbb a m_vészet reflektorfényébe kerül, mindarra az elsQ megvilágító 
sugarakat a m_vészet irányítja. Bármilyen meglepQen hangzik is, szoros szellemtörténeti 
kapcsolat van a XIX. századi wagneri Gesamtkunstwerk és a tudományok XX. századi mul-
tidiszciplináris fejlQdési tendenciája között. Wagner felismerte ugyanis az egyes m_vészeti 
ágak korlátozottságát, és azt, hogy a m_vészi ábrázolás és kifejezés továbbfejlesztéséhez az 
eddig külön utakon járó, saját módszereiket külön-külön fejlesztQ m_vészetek sajátos egye-
sítésére van szükség. Minden analitikus tendencia után szükségképpen el kell jönnie a nagy 
szintézisek korának. Ennek elQmozdítása érdekében maga is elméleti, analitikus vizsgála-
tokat folytatott, hogy immár ne a véletlenre hagyatkozva és ne csupán a pillanat ihletében 
bízva, hanem tudatosan alkossa meg a világot új egységében bemutató m_veit.

A m_vészetek megint csak elQtte jártak a tudományoknak: a maguk teremtette korlátokat 
hamarabb ismerték fel, és ebben Wagnernek, az elméleti embernek úttörQ szerep jutott. Az 
igazán különös azonban az, hogy ebbQl a felismerésbQl Wagnernél új esztétikai minQség is 
született. Olyan, ami már messze túlmutat a zene birodalmán. Amint Thomas Mann írja: 
„Egy híres karmester, aki aznap este a Trisztán-t vezényelte, hazafelé menet azt mondta 
nekem: „Ez már nem is zene!” – mondotta pedig ezt közös megrendülésünk értelmében.”68 

Mann ebbQl arra a következtetésre jut, hogy a XIX. század közepén azoknak is igazuk 
volt, akik szemben álltak Wagnerrel, s a hagyományos értelemben vett zenét féltették ha-
tásától. Lehet mosolyogni és bosszankodni az egykor volt meg nem értés hangjain. Lehet 
akár mentegetni is. Egyet nem lehet azonban: elvitatni azt, hogy itt már sokkal többrQl van 
szó, mint pusztán zenérQl.
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Messze vezetne a wagneri filozófia elemzése, amely sajátos megváltásetikát és kü-
lönleges kultúra-bölcseletet egyaránt jelent, és talán ezeknél még valami többet is. Az is 
bizonyosnak látszik, hogy – szerencsénkre – ezekben több volt a zseniális sejtés, mint a 
filológiai pontosság, az aggályoskodó konceptualizálási igyekezet. Wagner m_vész volt, és 
megelégedett azzal, hogy felismeréseit mint evidenciákat elénk tárja. És ennek nem mond 
ellent értekezQ prózájának olykori bQbeszéd_sége sem. Elméletet csak oly mértékben kí-
vánt alkotni, ami segítette Qt m_vészetének kiteljesítésében. EbbQl a szempontból azonban 
nem az írások és a m_alkotások tematikus „rokonságának” vagy kapcsolatának van kitün-
tetett szerepe, mint sokkal inkább a belsQ szükségletnek, amely az írás pillanatában sokszor 
arra szolgál, hogy akár a témától független lelki gátakat nyisson meg. Igaz ez alighanem a 
tér és idQ problematikára és ennek a hangzással, az akuszticitással való kapcsolatára.

Wagnernek gyakorta inkább csupán arra az érzésre volt szüksége, hogy elméletileg is 
képes megoldani egy problémát. Sajátos módon azonban a legnehezebb feladatokat mind-
járt a gyakorlatban végezte el. Nem értekezett a belsQ és a külsQ tér érzékeltetésének ne-
hézségeirQl, miközben legbravúrosabb megoldásai éppen ezzel, a számos zeneszerzQ által 
még csak nem is érzékelt problémával kapcsolatosak. 

A Nürnbergi nyitányát követQ kórus templomi félhomályából úgy vezeti ki a hallgatót 
a vakítóan verQfényes délelQttbe, hogy annak elemzése önálló tanulmányt érdemelne. 
A meghitt enteriQrbQl valósággal kipenderít az exteriQrbe, az illatos tavasz h_vösébe. 
Ugyanígy Az istenek alkonyának elsQ felvonásában Siegfied és Brünhilde búcsúzása után 
Siegfried indulásához olyan természetzenét alkot, amely mindössze néhány másodperc 
alatt képes lefesteni az elkövetkezQ rajnai utazás minden káprázatát, s ami után a Siegfried 
rajnai utazása cím_ rész már inkább csupán kedves zenekari betét. Ám az, hogy az indulás 
pillanatában az egész utazás teljes távlata hirtelen, szédítQen tárul elénk, aligha vitás.

(A lélek tere) Ám mindez csupán a fizikai tér világa, amely mellett még nagyobb feladatot 
jelent a lelki tér és a fizikai tér kettQsségének ábrázolása. Erre talán a leglélegzetelállítóbb 
példát a Trisztán harmadik felvonásában találjuk. A sebláztól szenvedQ Trisztánt víziók és a 
várakozás nyugtalansága gyötri. Csakhogy, ennek oly megkapó megfestésével sem elégszik 
meg Wagner. Trisztán, aki szerelmének hajóját várja, a legexpresszívebb kaotikus hullám-
zásokkal és lüktetésekkel megfestett monológ végén üvöltve kérdi Kurwenalt: „Kurwenal, 
siehst du nicht?” Majd hirtelen szinte minden elhallgat – kivéve egy halk tremoló szólamot, 
mely átvezet Kurwenal lemondó válaszához: „Noch ist kein Schiff zu sehn!”

Az egyik pillanatban a hallgató Trisztán bQrében van, hallja belsQ hangjait, látja láto-
másait, szenvedi lázának minden hevét, aztán egy majdnem generálpauza élesség_ váltás-
sal hirtelen kikerül Trisztán pszichikus közegébQl, és akárcsak Kurwenal, kívülrQl tekint 
a szenvedQre. Mert az az apró mozzanat, hogy a Trisztánt kísérQ vad hangzatból egyetlen 
tremoló vékony selyemszálként összeköti Trisztán monológját a h_ barát válaszával, 
valóban csodát idéz elQ. Fenntartja a dráma folyamatosságát, és nagyobb, kísértetiesebb 
csöndet érzünk e halk szólam által, mintha néma volna minden. És különben is, a termé-
szetben sosincs némaság.

Wagner a Trisztánnak e felvonásában alighanem több csodát hajtott végre, mint egész ad-
digi életm_vében együttvéve, beleértve ugyanennek az operának azt az elsQ két felvonását is, 
amelyek izgalmas modernitására aligha lehet megfelelQ szó. Beleértve a második felvonás 
nagy, szerelmi jelenetét is, amelyrQl józan ésszel aligha feltételezhetQ, hogy ember alkotta 
meg. Aligha feltételezhetQ, hiszen mindennek ellentmond, ami zene, miközben mégis, nagyon 
is az, és miközben mégsem, mert szinte eggyé válik ábrázolása tárgyával, a szenvedéllyel.
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De mi történik a harmadik felvonásban, ami még ezt is felülmúlja? A csoda éppen 
azáltal csoda, hogy szinte semmiségek. Generálpauzát áthidaló halk tremoló, amely oly 
érzékletesen képes visszaadni a kilépést egy ember pszichéjébQl, néhány kromatikus zagy-
vaság, aminek nem lenne szabad, hogy értelme legyen, és mégis van. A legjelentQségtelje-
sebb értelme. A Kurwenal rövid válaszát követQ újabb hosszú Trisztán monológ a fokozás 
csodája, ami alighanem az egész m_ csúcspontja, s amihez képest minden csupán ráadás.

A lélek terének ábrázolása Wagnernél éppen a Trisztánban jut el a csúcsra: ebben benne 
van a schopenhaueri filozófiából éppen akkor bontakozó modern pszichológia éppúgy, 
mint a dodekafóniáig majdan eljutó zenei modernizmus alapvetése. Csakhogy ez a hang-
nemnélküliséggel kacérkodó, robbanó zene hogy kerül egyáltalán az 1860-as évek bieder-
meier Münchenjébe? Hogy lehetett ebbQl egyáltalán mérsékelt siker is? Nos, élek a gyanú-
perrel, kissé úgy állhatott a dolog, mint a király új ruhájával: mindenki látta, mert mindenki 
látni akarta; a Trisztánt mindenki értette, mert érteni akarta. Mert Wagnernek sem volt 
kétsége afelQl, hogy a Trisztánban valami olyat hozott létre, amelynek viszonylag kevés 
a köze korának ízléséhez. Mint Mathilde Wesendonknak feljegyzi: „EbbQl a Trisztánból 
valami félelmetes kerekedik! Ez az utolsó felvonás!!! Félek, ezt az operát betiltják – ha-
csak valami rossz elQadás paródiává nem torzítja az egészet; csak a középszer_ elQadás 
menthet meg, mert az igazán, tökéletesen jó-tól megbolondulnának az emberek – másképp 
nem képzelhetem.”69
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