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Wagner hatása a nietzschei hatalomfilozófia  
kialakulására – Wagner, a keresztény és 
Nietzsche, a komponista

Ha WagnerrQl szólunk, nem kerülhetjük meg különleges és sokszor ellentmondásosnak 
látszó kapcsolatát a kereszténységgel. Nietzschéhez való viszonyát is befolyásolta szem-
léletének ez az aspektusa, noha a szakításban – mint említettük (Valóság, 2013/1. 1–21. 
o.) – mindez inkább csupán ürügy volt, nem pedig valódi ok. Legalábbis Nietzsche részé-
rQl. Wagnert ugyanis alighanem Qszintébben háborította fel Nietzsche harcos ateizmusa, 
mint Nietzschét Wagner kereszténysége. Hogy azonban a vallás kérdése egyáltalán ürügy 
lehetett az eltávolodásban, ez kellQképpen mutatja a kérdés jelentQségét.

Le kell azonban szögeznünk, hogy Nietzsche sértettsége alapvetQen abból eredt, hogy 
minden igyekezete ellenére sem volt képes elérni azt, hogy Qrá Wagner, mint komponis-
tára tekintsen.1 Fennmaradt szerzeményei valóban sokad rangú szerzQnek mutatják Qt, aki 
saját invenció híján mintha nem tudta volna eldönteni, hogy Schubert, Schumann vagy 
inkább Chopin hatásának engedjen. Kimódolt munkáiban több a szenvelgés, mint a líra, 
s darabjait hallgatva a legkülönlegesebb az, hogy Qt valaha is Wagner táborában találjuk.

Nietzsche idQnként odamerészkedett ahhoz a zongorához, amelynél máskor Wagner és 
Liszt játszott. Hogy a hatás ilyenkor milyen lehetett – fQleg, amikor saját darabjaival pró-
bálkozott – gyaníthatjuk. Különösen pedig Wagner megjegyzéseibQl, amelyek sok min-
denrQl szóltak, ám a legkevésbé az elismerésrQl. Amint Joachim Köhler említi, Wagner 
ugyan alkalmilag megdicsérte Nietzsche kompozícióit, különösen, amikor fia, Siegfied 
nevelését szerette volna a filozófusra bízni, ám e m_veket „zenészkörökben egyszer_en 
hülyeségnek nevezte.”2 Cosimát pedig éppenséggel „szorongás verte bilincsbe”, amikor 
Nietzsche sajátos improvizációi során – amint Cosima mondta – „belsQ nyugtalanságból” 
zenélt.3 Wagner, aki „roppant mód idegenkedett vendégének muzsikálásától”,4 iróniával 
igyekezett elütni Nietzsche próbálkozását. Mint mondta: „Nem, Nietzsche maga túl jól 
játszik, ahhoz képest, hogy professzor.”5 És – amint Köhler gyanítja – ezt Nietzsche va-
lószín_leg bóknak vette.6 Nagy kérdés azonban, hogy a filozófus meddig áltathatta magát 
eredményesen a zenei törekvéseivel kapcsolatos wagneri vélekedéseket illetQen.

Nietzsche reménytelen zeneszerzQi aspirációja egyébként évekkel késQbb is tréfálkozás 
tárgya volt a Wagner családban. 1874. április 4-én, miután kézhez kapják Nietzschének 
egy számukra lehangoló írását, Wagner így kiált fel: „Meg kell házasodnia, vagy operát 
kell komponálnia, persze ez utóbbi is olyan lesz, hogy sohasem adják elQ, és ez bizonnyal 
nem hozza vissza Qt az életbe.”7 Persze Wagner Nietzschét mint gondolkodót becsülte. 
Egészen addig, amíg ki nem ütköztek nála azok a különös eszmék, amelyeket Wagner 
igaztalannak, értelmetlennek és társadalmilag is károsnak ítélt. A pogány antikvitás cso-
dálatában még osztozott vele, abban is egyet értettek, hogy a Nyugat kultúrájában az Qsi, 
barbár elemnek felbecsülhetetlen jelentQsége van. Wagner azonban tökéletesen tisztában 
volt azzal is, hogy a Nyugat hagyományai nem sz_kíthetQk le e kultúra barbár és pogány 
elemeire. Wagner a kereszténységet magától értetQdQen tekintette a nyugati kultúra egyik 
talpkövének. Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mindaz, ami a Nyugat, több forrásból 
táplálkozik, s hogy a kultúra egésze nem menthetQ meg egyik vonása által a másik ká-
rára. Liszt 1860-as évekbeli római tartózkodását, a katolicizmushoz való erQs kötQdését 
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éppúgy egyoldalúságnak tartotta, mint a Nietzschénél az 1870-es években tapasztalt ke-
resztényellenességet és pogányságkultuszt.

Nietzschében egyébként – mint utóbb bevallja – már 1876 óta, tehát az elsQ bayreuthi 
ünnepi játékoktól kezdve gyülemlett a rossz érzés Wagner és Bayreuth iránt,8 a szerin-
te kozmopolita wagneri m_vészet – úgymond – „németre fordítása” miatt. A Richard 
Wagner Bayreuthban cím_ esszé tükrében azonban gyaníthatjuk, hogy ekkor csupán fo-
kozódtak, nem pedig kialakultak a meg nem értett muzsikus fenntartásai. Ekkor fogalma-
zódott meg benne az „Emberi, túlságosan is emberi” cím_ írásának gondolata, amellyel 
Voltaire szellemi követQjeként kívánt leszámolni az idealizmussal. A munkát – amely két 
évvel késQbb jelent meg – elküldte Wagnernek, aki azt 1878. április 25-én vette kézhez, 
s rövid tanulmányozás után úgy döntött, a legokosabb dolog, amit a könyvecskével tehet, 
hogy nem olvassa el. Amint Cosima írja: „Délben megkaptuk Nietzsche barátunk újabb 
írását – belepillantottunk és rossz érzésünk támad; R. úgy gondolja, ha most nem olvassa 
el, azzal jót tesz a szerzQnek; amiért az késQbb hálás lesz neki. Nekem úgy rémlik, sok 
benne az elfojtott düh és epe; és R. szívbQl nevet, amikor azt mondom, ha az emberek kö-
zött egyvalaki nem értené meg A tragédia születését, az a benne ünnepelt Voltaire volna!”9

Nietzsche maga is érezte Wagnerék megütközését. Amint bQ egy hónappal késQbb, 
1878. május 31-én az általa Peter Gast-nak nevezett Heinrich Köselitz barátjának írja 
az Emberi, túlságosan is emberi-rQl: „Bayreuthból valósággal kiátkozták; és úgy látszik, 
vele együtt a szerzQjére is érvényes a nagy exkommunikáció…”10 Gastról egyébként – 
kissé erQltetett tréfával – mint a tanulmány írójáról emlékezik meg az Ecce homo-ban: 
„A könyv voltaképpen az ekkoriban még bázeli egyetemi hallgató, s irányomban igen 
elQzékeny Peter Gast úr lelkén szárad. Jómagam bekötözött fejjel, fájdalmakkal tusakod-
va diktáltam, Q pedig írt és javított – végsQ soron Q az író, én csupán a szerzQ vagyok.”11

Wagner késQbb aztán elQvette a könyvet, és benyomásait ezzel a lakonikus megjegyzés-
sel összegezte: „Szomorú, ha valaki vak, és semmiféle lelki dologban nem hisz.”12 Mert 
Wagner valóban mélyen hitt a spirituális világban, Istenben és a m_vészetben, és minden 
felekezeti különbség, a vérmérséklet minden eltérQ vonása ellenére többek között ez a mély 
hit kötötte össze Liszttel és tette Qket lelki rokonokká. És e hitet oly gyönyör_en, roman-
tikus pátosszal vallotta meg egy ifjúkori novellájában, hogy mindezt akár Liszt is írhatta 
volna, aki számára Isten és a m_vészet kérdése éppígy összeforrt. A Párizsban haldokló 
német muzsikus utolsó szavaival így fordul barátjához: „Most pedig – folytatta a haldokló 
kis szünet után, melyre folyton növekvQ gyengesége kényszeríttette – még egy utolsó szó 
a hitvallásomról. Hiszem Istent, Mozartot és Beethovent, valamint minden követQiket és 
apostolaikat; hiszek a szentlélekben és az egyetlen, nagy m_vészet igazságában; hiszem, 
hogy ez a m_vészet IstentQl ered, és ott él minden kiválasztott ember szívében […] Hiszek 
az utolsó ítéletben, mely rettenetesen el fogja átkozni mindazokat, akik itt a világon uzso-
ráskodtak a sz_z m_vészettel […] hiszem, hogy ezeket elítélik arra, hogy örökkön örökké 
a saját muzsikájukat legyenek kénytelenek hallgatni. Hiszem, hogy ezzel szemben az igaz 
m_vészet h_séges rajongói napsugaras, illatos égi hangok mennyei fátyolába burkoltan az 
örökkévalóság isteni harmóniájában egyesülnek. Legyen hozzám kegyes a sors. Ámen.”13

Nietzsche, aki tökéletesen jól ismerte Wagner világképét, aki a Parsifal, e magasztos 
alkotás természetérQl a m_ megírása elQtt évekkel korábban tudott, aki a legnagyobb 
valószín_ség szerint ismerte Wagner ifjúkori novelláit, így Az egy német muzsikus 
Párizsban-t is, hihetetlenül átlátszó álcsodálkozással ámul el 1878-ban Wagner vallásos-
ságán. Mesterkélt módon készíti elQ az ürügyet, amelyet majd szakításuk casus bellijének 
tüntet fel. Egy olyan ürügyet, amely sok mindenre alkalmas, csak éppen kiábrándulásra 
nem, hiszen egy általa régóta jól ismert tényt igyekszik itt újdonságként feltüntetni.
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Miután Nietzsche Az emberi, túlságosan is emberi-t megküldi Wagnernek, maga is 
küldeményt kap kézhez WagnertQl. Amint errQl Nietzsche megemlékezik: „A véletlen 
csodás megérzése folytán ugyanakkor kaptam meg a Parsifal szövegkönyvének egy szép 
példányát Wagner következQ ajánlásával: Friedrich Nietzschének, a h_ barátnak. Richard 
Wagner, egyházi tanácsnok. – a két könyv találkozásakor mintha baljóslatú csörrenést 
hallottam volna. Nem két kard csapott össze? Mindenesetre mi ketten így éreztük, mert 
hallgattunk. – Ez idQ tájt jelentek meg az elsQ Bayreuthi Lapok: megértettem, hogy be-
érett az idQ. – Hihetetlen! Wagner vallásos lett…”14

Szegény Nietzsche, miközben nagy lendülettel igyekezett kapni az alkalmon, hogy 
elfogadható magyarázatát adja WagnertQl való eltávolodásának, alighanem ismét csupán 
árnyékra vetette magát, s nem vette észre Wagner finom iróniáját az ajánlásban. Hisz ez 
idQ tájt Nietzschét Wagner sok mindennek nevezhette, kiváló, kedves barátjának is akár, 
csupán h_nek nem. Ugyanez az irónia és csipkelQdQ provokáció jelenik meg az aláírásnál 
megadott „egyházi tanácsnok” titulusban is, amelyrQl Wagner jól tudhatta, hogy bQszíteni 
fogja a bigott ateistát, Nietzschét. Az egykor vallásos lelket, aki képtelen megbocsátani 
Istennek, hogy immár nem hisz benne.

Különös, hogy Mann az egyházügyi tanácsos titulus használatát nem provokációnak, ha-
nem tréfás összekacsintásnak vélte. Ekkor azonban Wagner és Nietzsche között ilyenrQl már 
aligha lehetett szó. Mindenesetre Mann is megjegyzi: „Nietzsche azonban nem volt m_-
vészpajtás, még ez a cinkosan szemhunyorító kedvesség sem enyhítette halálos komor, ab-
szolút komolyságát s haragját e Rómával kacérkodó keresztény szellem_ szöveg láttán…”15

Wagner egyébként gyakorta ugratta a meglehetQsen humortalan Nietzschét, aki mindig 
különös érzékkel, vagy épp érzéketlenséggel volt képes tökéletesen félreérteni Wagner 
célzásait. Körülbelül egy hónappal Az emberi, túlságosan is emberi kézhez vétele után 
Cosima ezt jegyzi naplójába: „R. tréfából táviratban akart gratulálni Nietzsche professzor-
nak Voltaire születésnapján, én azonban lebeszélem, és ez esetben, mint annyi másban is, 
hallgatást tanácsolok.”16

Persze Wagnernek, e született tréfacsinálónak túlzottan tetszhetett saját ötlete ahhoz, 
hogy róla teljesen letegyen. Így aztán Nietzsche Párizsból névtelen küldeményként egy 
Voltaire mellszobrot kapott, a hozzá tartozó kártyán a következQ felirattal: „L’ âme de 
Voltaire fait ses compliments à Fréderic Nietzsche”, azaz Voltaire szelleme üdvözli 
Nietzschét.17 Mind Nietzsche, mind pedig késQbbi életrajzírói ezt az apró gesztust egy-
aránt a filozófus növekvQ népszer_ségével magyarázták, holott a szobrocskát – amint azt 
Joachim Köhler gyanítja – a legnagyobb valószín_ség szerint Wagner küldette párizsi 
barátnQje, Judith Gautier (Mme Mendès) útján.18 És éppen annak a Voltaire-nek a mell-
szobrát, akinek heves egyházellenességét Wagner elutasította, és aki inkább csak mint 
jellem érdekes a számára, de mint gondolkodó ekkor már kevésbé. Amint a francia filo-
zófusról hét évvel korábban megjegyzi: „Az írásaiba már alig nézek bele, mindenekelQtt 
a személyisége érdekli az embereket. A valóságos nagy zsenik esetében azonban mindent 
a m_veikben keresünk.”19

A Voltaire-párhuzamból látható, hogy 1878-ra Wagner számára Nietzsche mint gondol-
kodó már nem létezik, csak mint érdekes karakter, akinek talán még eredeti gondolatai 
sem voltak. Néhány nappal halála elQtt, 1883. február 4-én a Parsifal dirigense, Hermann 
Levi elpanaszolja Wagnernek, hogy Nietzsche „ifjú Mozart”-ként mutatott be neki egy 
„abszolúte semmit sem tudó” fiatalembert.20 A komponista elgondolkodik a filozófus 
különös egyéniségén, és mintha a minQség iránti fogékonyság hiányából vezetné le a te-
remtQ szellem hiányát is, ezt mondja: „Nietzschének nem is voltak saját gondolatai, nem 
volt saját vére, még az is idegen benne.”21
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Wagner számára ugyanis a nagyság alapvetQ – tehát szükséges, de nem elégséges – fel-
tétele a nagyság, a jelentQs dolgok iránti fogékonyság. Biztos szellemi irányt_ kell ahhoz, 
hogy a gyarló ember felülemelkedhessen önmagán. Az ember feletti ember Wagner szem-
léletében az alkotásokban és a törekvésekben létezett, mert tudta jól, hogy a magaslatok 
után szükségképpen következnek a mélységek. A m_vészetben és a hitben az alázat igen 
fontos. Tudni tehát saját kicsinységünket, hogy ezáltal engedjük magunkat a valódi nagy-
ság által felemelni legjobb önmagunkhoz.

A nagysághoz elQbb kicsivé kell válnunk. Ez a krisztusi tanítás egyik alapigazsága, 
amelyet Wagner mint m_vész is átérzett, s amelyet az egy csapásra naggyá lenni vágyó, 
a kereszténységet elutasító Nietzsche nem érthetett. Emlékezzünk, igen árulkodó módon 
éppen Nietzsche volt, aki WagnerrQl ezt írta: „GyQzni és hódítani akart, mint még egyet-
len m_vész sem QelQtte, lehetQleg egy csapásra szert tenni arra a zsarnoki hatalomra, ami 
felé sötét démona hajtotta.”22 Nietzsche – mint oly sokan és oly gyakran – saját aspirá-
cióit vetítette bele az ellenséggé váló barátba. Wagner gondos alkatától, számos tervet, 
vázlatot, elQtanulmányt készítQ módszerétQl misem állt távolabb, mint a könnyen érkezQ 
siker óhajtása.

Sokkal inkább illik rá azonban az a nietzschei élc, amelyet A Wagner ügyben gyártott 
egykori szellemi mesterérQl, nevezetesen, hogy Wagner „a legnagyobb miniat_ristánk”.23 
Ez illik rá valóban, hiszen többek között az aprólékos m_gond hozza létre e m_vészet 
monumentalitását. A szólamok leggondosabb kidolgozása, a polifónia páratlan gazdag-
sága, amelyet a hangszerelés mesteri színei különösen árnyalttá tesznek. A m_ben rejlQ 
apróságok világához képest, és e világ által tárulnak fel a széles távlatok, egy másik, ha-
talmasabb dimenzió. 

Wagnert a kicsinységekben rejlQ nagyság iránti érzéke, az alkotás és a minQség iránt 
érzett alázata tette kétkedQvé korával, annak felszínes, semmit komolyan venni nem tudó 
szemléletével szemben. 1879-ben a kor kisszer_ gQgjét érzékelve profetikus erQvel nyilat-
kozott. Megállapította azt, amirQl évtizedek múlva Ortega fog majd értekezni A tömegek 
lázadásában.24 „Nem lehetek b_ntelen – mondja Wagner –, mint Jézus, de tisztelhetem 
a b_ntelenséget, megkövethetem ideálomat, ha h_tlen lettem hozzá. De a mi korunkból 
hiányzik a nagyság iránti érzék, a kor nem képes felfedezni a nagy jellemet. Nem érdek-
li.”25 Csak éppen a tömegember kifejezését nem használja, és nem adja annak részletesebb 
lélektanát, bár lényegét lakonikus tömörséggel írja le.

Wagner e gondolatokat éppen egy olyan levél kapcsán fejti ki, amely Nietzsche nQvé-
rétQl érkezett. Világos tehát, hogy vélekedései jelentQs részben a filozófusra vonatkoznak, 
aki a hagyományos értékek relativizálásával és tagadásával voltaképpen semmi újat és 
jelentQset nem mondott ki, csupán teoretikus igény_ felmentést adott egy kornak, amely 
már azt megelQzQen kezdett nietzscheánusként viselkedni, hogy hallott volna a német 
gondolkodóról.26 Nietzsche élvezte e szerepet, s ujjongott is, hogy – ha egyelQre más 
révén nem is – legalább destruktív nézetei által követelhetett magának elsQséget. Persze 
kultúrtörténeti oldalról tudnia kellett volna, hogy úrmoráljának Karneadésznél, erkölcsi 
relativizmusának John Lockenál is megvoltak az elQzményei.27 Csakhogy Nietzsche sú-
lyosan sértett ember volt, így okfejtésében és önmeghatározásaiban aligha jöttek figye-
lembe a filológiai pontosságú eszmetörténeti mérlegelések. Sértettsége – mint említet-
tük – zenei igyekezetével függött össze. Ezt valószín_síti Manfred Eger is wagneriánus 
oldalról,28 ám az inkább Nietzschével rokonszenvezQ kutatás számára sem maradhatott 
figyelmen kívül Nietzsche zenei törekvéseinek csúfos kudarca. 

Mint Köhler írja: „Amikor Hans von Bülow nagyon keményen megbírálta a 
»Manfred«-meditációt, Nietzschének zenei pályafutása legnagyobb megaláztatását kellett 
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zsebre vágnia – Bülow állítása szerint a múzsát itt egy dilettáns erQszakolta meg – , és 
Cosima tapsolt. […] Cosima mindemellett tudtára akarta adni a szenvedélyes zongora-
virtuóz Nietzschének, hogy egyetért Bülow megsemmisítQ bírálatával, és a maga részérQl 
nagyon szívesen lemondana »muzsikáló játszadozásairól« Wagner zongoráján.”29

Nietzsche, aki korai írásaiban, A tragédia születésében, az ún. ifjúkori görög tárgyú 
írásokban eredeti látásmódról, a pszichológiai szempontnak – újszer_ módon – a kultúr-
történetben való érvényesítésérQl tett tanúbizonyságot, zenei kísérleteinek kudarcait látva 
fokozatosan kényszerül visszavonulni a bölcselet szférájába. Magával viszi azonban azt 
a sértettséget és dühöt, amit Cosima jól érzett ki írásaiból, s amelyre naplójában több he-
lyen is utal. És ez a düh tökéletesen kézenfekvQ módon kezd az ellen irányulni, amiben 
Wagner hisz. Helyesen jegyzi meg Köhler: „A Wagnerrel való »szakítás« után Nietzsche 
lappangó zsidógy_lölete minden átmenet nélkül nyílt kereszténygy_löletté változott…”30

Nietzsche valami nagyot kívánt alkotni, és – miután Wagner területén, a zenében meg-
alázva és lógó orral volt kénytelen elhagyni a hadszínteret – végre a saját terrénumában 
óhajtott csapást mérni csodált és irigyelt, de lényegében soha meg nem értett mesterére. Az 
emberi, túlságosan is emberi egy kétségbe esett ember hadüzenete volt – jobbik énje ellen. 
Csakhogy jelentQs alkotások a legritkább esetben születnek sértettségbQl és bosszúból. Ezek 
ugyanis az egyoldalúság olyan útvesztQibe vezetnek, ahonnan átjárás nemigen nyílik a böl-
cseleti igazsághoz. És alighanem valami igaza lehet Wagnernek, amikor Nietzschét 1878 
után már végképp csupán mint sajátos jellemet szemlélte. Írásainak szokatlan hangvétele 
ugyanis kezdett mind szorosabban összefüggeni pszichotikus tüneteivel.

EbbQl a szempontból igen tanulságos egyúttal egy pszichiáter, Carl Gustav Jung késQbbi 
véleménye Nietzsche különös fejlQdésérQl. Amint a svájci lélekgyógyász írja: „Nietzsche 
esete egyfelQl azt mutatja, hogy mi a következménye a neurotikus egyoldalúságnak, más-
felQl, hogy milyen veszedelmeket rejt magában, ha túltesszük magunkat a kereszténysé-
gen. Nietzsche kétségtelenül mélyen átélte az állati természet keresztény tagadását, s egy 
magasabb emberi teljességre törekedett, túl jón és rosszon. Mindazok, akik a keresztény 
magatartás alapjait komolyan bírálják, az általa nyújtott védelemtQl is megfosztják magu-
kat. Az ilyen ember elkerülhetetlenül kiszolgáltatja magát a benne lévQ állati léleknek. Ez a 
dionüszoszi mámor pillanata, a »szQke bestia« leny_gözQ megnyilatkozása, mely a mit sem 
sejtQt soha nem ismert borzongás közben szállja meg. A megszállottság hérosszá, Istenhez 
hasonló lénnyé, emberen túli nagysággá teszi, úgy érzi, hogy »jón és rosszon 6000 lábnyira« 
van túl. A szemlélQ pszichológus ezt az állapotot »azonosulás az árnyékkal« néven ismeri; 
e jelenség a legnagyobb szabályossággal következik be.”31

Wagner, aki maga is zseniális pszichológiai érzékkel rendelkezett, tökéletesen átérezte 
az egyensúly fontosságát és élettani jelentQségét. Mint Thomas Mann megjegyzi: „Nem 
hiányzott belQle mindenekelQtt az a felbecsülhetetlen képesség, hogy a pátoszt félredobja, 
és átengedje magát a köznapiságnak, nagyfeszültség_ napi munkája végeztével bebocsás-
sa életébe a közvetlen kedélyességet; Bayreuthban például ez a szava járása: »No, ma 
aztán egy komoly szót se többet!« – ezzel fordul énekeseihez, zenészeihez…”32 Többek 
között ez, az élet emberi léptékéhez és teljességéhez ragaszkodó alkat, ami elválasztotta 
Qt az örökös izzásban élQ NietzschétQl.

Wagner azonban a mindennapok történéseinek világán túl, általánosabban, az emberi 
lélek rejtekében is felismerni vélte az egyensúlyi elv m_ködését. Freud halálösztön-kon-
cepcióját megelQlegezve mutatott rá arra, hogy „az emberben két párhuzamos ösztön 
él, az egyik csupa rablás meg gyilkosság, a másik meg mintegy ennek az ellentettje”.33 
Ennek a gondolatnak pontos önanalízis képezte az alapját. Annak megállapítása, amely-
rQl Wagner a Mein Leben-ben ír, és amely eszmét a Mein Leben korrektora, Nietzsche is 
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átvett a Richard Wagner Bayreuthban cím_ korszer_tlen elmélkedésében. Önéletírásában 
Wagner rámutat a – különösen a fiatalkorát jellemzQ – kettQs késztetésre, amelynek az 
egyik komponense a rosszra és a b_nre hajlik, míg a másik kifejezetten a jó és a szelle-
mi felé vonz. Nevezetes eset, amelyet a Mein Leben megörökít, és amelyet a Wagner-
irodalom sem mulaszt el gyakorta felidézni: a tizennyolc év körüli, hazárdjáték-szen-
vedéllyel küszködQ Wagner egy visszataszító tett után csodás szerencsével talál jobbik 
énjére. Miután már sehonnan nem tud pénzt szerezni, édesanyja nyugdíját lopja el, és 
egyetlen tallér híján elkártyázza. Majd azt az egy tallért is kockára teszi, és onnantól 
kezdve nyer. És újra és újra kockáztat, egyre merészebben, mert már tudja, aznap játszik 
utoljára. Adósságait rendezi, és elhagyja szenvedélyét.34 

Már ekkor szembesül az emberben lakozó kettQs hatalom erejével, ám teoretikus vizs-
gálódásnak mindezt csak késQbb veti alá. Önanalízisének eredményét késQbb általános 
érvénnyel ruházta fel, és fogalmazta meg a maga számára a pszichológiai törvényszer_-
séget, amely majd Freudnál is visszaköszön. SQt, azon túl, hogy a maga számára teoreti-
kusan kimondta az ember kettQs késztetésének pszichológiai tényét, felismerését drámai 
m_vében is felhasználta. A Parsifal Kundryja mintegy illusztrálása ennek a belátásnak. 
Amint Thomas Mann írja: „Az egész m_ elgondolása nem Kundryból indult ki, hanem 
a nagypénteki áhítatból, de az idQ folyamán egyre inkább Q kerül az eszmei és formaadó 
érdeklQdés középpontjába, s végül az az ihletett gondolat – hogy a Grál vad hírnöknQje 
és a csábító egy és ugyanaz a személy legyen, tehát a lelki kettQs élet gondolata – adja a 
végsQ, döntQ indítékot a rendkívüli m_ megalkotásához…”35 Wagnernek e drámai-költQi 
allegóriája azonban nem csupán Freudra hathatott, hanem a legnagyobb valószín_séggel 
befolyásolta a Wagnert nagyra tartó Jung árnyékszemélyiség-koncepcióját is.

Wagner tehát nem vitatta az emberben lakozó gonosz, pusztító, sötét erQ létét, de Qriz-
kedett attól, hogy azt – a jó és a rossz kategóriáinak relativizálása útján, vagy bármi más 
módon – idealizálja. SQt, éppen ellenkezQleg. A kereszténységben – amiként a formálisan 
ateista Jung – Wagner is jótékony ellenszerét ismerte fel a pusztító hajlamoknak. A nietz-
schei teória a jón és rosszon túli világról egy olyan, nagyzási hóbortból táplálkozó ön-
ámításból sarjadt, mely el kellett hogy hitesse a filozófussal: meghaladta mindazt, amire 
ember képes – a jót és a rosszat egyaránt. 

Nagyobb akart lenni, mint Wagner – de egyszersmind más is. Már Az emberi, túlságo-
san is emberiben megkezdi minden dolgok átértékelését, ám ekkor még emberi léptékben 
mozog, nem válik ellenistenné, legfeljebb – ahogy az Ecce homo-ban írja – Q az „elsQ 
immoralista”.36 Persze, valójában aligha az elsQ, még ha az „elsQ”-n titokban nagyobb 
hangsúly is van, mint az immoralistán. Mert Nietzsche ekkor, tehát zenei kudarcai és a 
Wagner-élmény után, mindegy, hogy miben, de valamely területen mindenképpen az el-
sQ szeretett volna lenni. Így vált késQbb – ahogy magát nevezte – Antikrisztussá.37 Mert 
ugyan mi más is lehetne az, ami nagyobb is és más is, mint Richard Wagner egyházi 
tanácsnok? Az Antikrisztus címet Nietzsche kétségtelenül elQkelQbbnek érezte holmi 
presbitériumi tisztségnél.

Wagner mély kereszténységére egyébként a legélesebb fényt éppen Nietzsche veti, aki 
olyannyira különbözni akart tQle. És ha Nietzsche a kereszténység ellenségéül szegQdik, 
némi keresztényi vonást Wagnerben akkor is feltételeznünk kellene, ha nem ismernénk 
Jézus Krisztusról mondott Qszinte szavait. Wagner hitt Krisztusban, noha annak alakját oly-
kor a vallástól függetlenül szemlélte. Jézusra tehát néha úgy próbált tekinteni, mintha egy 
idegen, nem keresztény és nem európai kultúrkörbQl szemlélné Pt, mintegy „elfogulatlan” 
nézQpontból. Akként tehát, amint európaiként tekintett Buddhára. Még az ilyen távolság-
tartó nézQpontból is be kellett azonban látnia Jézus nagyságát. Ezért volt tehát számára 
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felfoghatatlan Nietzsche negatív viszonya a Megváltóhoz, amely azonban valójában sokkal 
többet árult el a Wagnerhez f_zQdQ új kelet_ nietzschei érzelmekrQl, mint magáról a val-
lásról és a kereszténységrQl való vélekedésekrQl. Wagnert mélyen fölháborítja Nietzsche 
Der Wanderer und sein Schatten (A vándor meg az árnyéka) cím_ könyvecskéje, amelyet 
lapozgatva így méltatlankodik: „Hogy az olyan magasztos, megnyerQ jelenséghez, amilyen 
Krisztus, csupán gúnyos megvetéssel tudjon közeledni!”38 Wagner ugyanazon alkalommal, 
amikor az ember két ellentétes ösztönérQl beszél, így folytatja: „Nincsen a Krisztuséhoz 
hasonló magasztos és megindító alak, a többi, akitQl meghatódunk, mind csak Qt utánozza 
[…]”39 S mintegy ambivalens módon, talán Lisztre is utalva, hozzáf_zi: „A vallástól a m_-
vészethez vezetQ út rossz, a m_vészettQl a valláshoz vezetQ jó.”40

Mert néha úgy érzi, Liszt a vallás felQl közelít a m_vészethez, miközben a legbensQbb 
énje azt is tudja, hogy Liszt kései, letisztult, eszköztelen kompozíciói sokkal inkább a 
valláshoz megtérQ m_vész alkotásai, mintsem pusztán a hívQ lélek m_vészete. Akárhogy 
is, a Parsifalban különösen szépen közeledik Wagner alkotóm_vészete Lisztéhez mind 
az eszközök takarékosságában, mind a hangzás különös modernségében, mind pedig a 
hatalmas kórustömbök használatában, amelyektQl olykor az unisono hangzás sem idegen, 
noha ezért korábban Wagner gyakran hibáztatta Lisztet. 

Ám maga a mély keresztény hit sem újdonság Wagner m_vészetében, hiszen egyik leg-
korábbi alkotása éppen Az apostolok úrvacsorája, amely mintegy négy évtizeddel korábbi 
elQképe a Grál szertartásának. Nem, Wagner nem lett vallásos. Wagner mindig is Qszintén 
hívQ lélek volt. Ez a hit nem kötötte Qt úgy, oly szorosan felekezethez, mint Lisztet az Q 
mély katolicizmusa. Helye volt benne útkeresésnek is, a kételynek is, de magának a hit-
nek az intenzitása, és Jézus Krisztus iránt való szeretete aligha maradt el LisztétQl.

A „római-latin” katolicizmus intézményesített egyházától – mint derék lutheránus – bi-
zonyos mértékig idegenkedett, ám távol állt tQle a másik, a Kálvin-féle reformáció azon 
igyekezete, hogy a hit dolgaiba a gyarló emberi értelem fényével igyekezzék „bevilágí-
tani”. Egy késQi megjegyzésében olyan kijelentést tesz, amelyet a katolikus terminológia 
szerint úgy értelmezhetünk, hogy Wagner voltaképp hittitkokról beszél. Amint Cosima 
írja: „R. többek között azt mondja, soha többé nem ejt szót a vallásról, nem fejti ki gon-
dolatát Krisztus vérérQl. Ezek olyan dolgok, amelyek csak egyetlen egyszer világosodnak 
meg az ember elQtt, értse, aki tudja, megmagyarázni nem lehet.”41

(Keleti hatások egy nyugati mítoszon) Wagner tehát fenntartásokkal viseltetett a tételes 
vallásokkal és az egyházi intézményekkel szemben, másfelQl azonban ez különösen al-
kalmassá tette Qt arra, hogy a legmélyebben ráhangolódjon nem csupán a katolikus hit 
számos mozzanatára, de – talán éppen Schopenhauer hatására – a buddhizmus igazságaira 
is. Még 1858-ban említi azt a tervét Mathilde Wesendonknak, hogy Buddháról drámát fog 
írni A gyQztes címmel,42 majd úgy vélte, hogy a megvilágosodott, minden szenvedélytQl 
mentes hQs alakja mégsem alkalmas a drámai, zenei ábrázolásra.43 1867-ben is elQkerül a 
nirvána gondolata Wagner egyik levelében.44

KésQbb, 1869-ben a Buddha-téma csak mint drámaötlet kerül elQ egy beszélgetésben.45 
Rá egy évre a Buddha ismét mint operaterv bukkan fel: „Ha egyszer öregkoromban meg-
komponálom A gyQzteseket, elQjátékot írok hozzá, ez tartalmazza majd a cselekmény 
elsQ részét […] csak a zene képes megjeleníteni az újjászületés titkát.”46 Három és fél év 
múlva, 1873. november 23-án már felolvassa Cosimának a m_ vázlatát,47 ám a Nibelung 
gy_r_jének befejezése elQtt aligha foghat komolyabban a téma feldolgozásába. 

1875. áprilisában A gyQztesek megírása ismét elQkerül. 1875. április 3. : „R. arról be-
szél, hogy dolgozni szeretne. Parzival! A gyQzteseket is meg akarja alkotni…”48 1878. 
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januárjában már javában dolgozik a Parsifal elsQ felvonásán, és azt tervezi, hogy annak 
befejezése után „azonnal meg akarja komponálni A gyQzteseket, nehogy megszakadjon ez 
az állapot.49 Két évre rá, 1880. február 27-én ismét A gyQztesek szüzséjérQl beszél, s mint 
Cosima említi „Öregkorában készül megírni, szelídebb lesz, mint a Parsifal…”50 Ugyanez 
év augusztusában azonban már azt mondja „A Parsifalt még meg akarom írni, aztán szim-
fóniákat és kidolgozom a munkám egyes részleteit.”51

De felhagyott-e vajon Wagner a Buddha-opera megkomponálásával? Aligha, amennyi-
ben a téma valóban oly élénken foglalkoztatta, amint az gyanítható A gyQztesek gyakori 
említésébQl és Wagner India iránti csodálatából. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy alko-
tás közben Parsifal és Buddha alakja lassan eggyé vált képzeletében. Cosima 1881. január 
6-án többek között ezt jegyzi fel: „Arról beszélünk, hogy körülbelül ugyanazt a témát (a 
nQ megváltását) dolgozza fel mindkét m_ben, a Parsifalban meg A gyQztesekben.”52

Cosima zárójeles megjegyzése „a nQ megváltásá”-ról, mint témáról alighanem bi-
zonyos önkényes értelmezés eredménye, mindenesetre bizonyos, hogy Wagner mélyen 
átérezte a keresztény és a buddhista tanítás rokon vonásait. 1881. júniusában, a Parsifal 
komponálása közben, ismét említi A gyQztesek megalkotásának lehetQségét. 1881. június 
16. : „R. dolgozik a partitúrán, és azt mondja: talán a varázslók és gonosz szellemek iránti 
ellenszenve ráviszi, hogy megírja A gyQzteseket, mert abban minden szelíd.”53

1881. szeptember 26-án még Eugène Burnouf könyvét54 lapozgatja A gyQztesekhez 
anyagot keresve,55 ám 1882. április 5-én már úgy nyilatkozik, hogy a Parsifal „minden 
bizonnyal az utolsó m_ve”, mivel A gyQztesek már csak gyenge utánzata volna a Grál 
lovag történetének.

De vajon hogyan lehetne egy buddhista témájú, a Kr. e. I. évezred közepének Indiájában 
játszódó m_ utánzata egy hangsúlyosan keresztény témájú, Európa vidékein a Kr. u. I. 
évezred második felében történQ operának? Ennek egyetlen ésszer_ magyarázata – amit 
a Parsifal történetének vizsgálata kellQen igazol is – hogy Wagner – miközben nem tett 
le arról, hogy A gyQzteseket megkomponálja – a Buddhát övezQ legendák számos elemét 
átvitte a Parsifal történetébe. Voltaképpen tehát a Parsifal megalkotása közben e m_ kez-
dett egyre hasonlóbbá válni a majdani Buddha-operához, amelyet ilyenformán Wagner 
végül is megkomponált. 

Magam 1988 táján lettem figyelmes a két téma, a Parsifal és Buddha életének hason-
lóságaira, amikor – a Parsifalt már jól ismerve – Téchy Olivér Buddha cím_ könyvét 
és Glasenapp világvallásokról írott munkáját56 lapozgattam. Wagner és a buddhizmus 
kapcsolatának természetesen már korábban is volt bizonyos irodalma, azonban az el-
múlt években, évtizedekben a keleti kultúrák iránti fogékonyság növekedése nyomán 
még inkább megélénkült az érdeklQdés e viszony vizsgálatára. Különösen figyelem-
re méltó azonban, hogy egészen az 1980-as évekig ez a téma nem képezte részét a 
Wagner-kutatás fQ irányának. Igen jellemzQ, hogy például sem Vámosi Nagy István 
szép Parsifal-tanulmányában,57 sem Sólyom György, vagy Eösze László, illetve John 
Deathridge és Carl Dahlhaus Wagner-monográfiájában58 nem történik utalás a Parsifal 
buddhista vonatkozásaira. Korábban még inkább ez volt a helyzet: a m_nek elsQsorban 
a keresztény vonásait hangsúlyozták, szoros összefüggésben Wagner azon rendelkezé-
sével, amely ezt a magasztos m_vet örök idQkre Bayreuth számára kívánta fenntartani. 
Amiként maga Wagner fogalmazott: „Most már minden, mégoly eszményi módon meg-
alkotott m_vemet is ki kellett szolgáltatnom a mi színházi és közönség-praxisunknak, 
amelyet oly mélyen erkölcstelennek ismertem meg. Végül is komolyan meg kellett 
kérdeznem magamtól, nem kell-e legalább ezt az utolsó, legszentebb m_vemet megóv-
nom a közönséges operakarrier hasonló sorsától? … Valóban lehetséges-e, szabad-e egy 
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cselekményt, amelyben a keresztény hit legmagasztosabb misztériumai nyíltan a színre 
kerülnek, olyan színházakban, mint a mieink, olyan operarepertoár mellett és olyan kö-
zönség elQtt, mint a miénk, elQadni? … Az én magányosan álló Ünnepi színházamban, 
Bayreuthban, ott kerülhet a Parsifal csak elQadásra, örök idQkre, sohasem szolgálhat, 
bármely színházban, a közönség mulatságául…”59

E wagneri nyilatkozat, amely a m_vet egyértelm_en a keresztény misztérium megnyi-
latkozásaként értelmezi, kellQ óvatosságra kell, hogy intsen az olyan megfogalmazásokat 
illetQen, amelyek a Parsifalt mint buddhista operát igyekeznek bemutatni. Azt a körül-
ményt is gondosan tekintetbe kell venni, hogy Wagner a Parsifal megalkotása közben sem 
tett le egészen egy Buddha-opera, A gyQztesek megírásáról, ami egyértelm_en arra utal, 
hogy Q maga sem tekintette azonosnak a két m_vet.

MielQtt rátérnénk a Parsifal történetének a buddhizmussal és Buddha életével rokon 
vonásaira, célszer_ rámutatnunk, hogy e vonások nem Parsifal és Buddha „azonosításá-
ból” veszik eredetüket, mint inkább Wagner sajátos kereszténységértelmezésébQl, amely 
a Schopenhauer-élmény következtében számos új árnyalattal gazdagodott. Természetesen 
a két hQs részleges azonosításnak is szerepe van abban, hogy a Parsifal hasonlóvá vált 
Buddha élettörténetéhez, azonban lényegesebb körülmény, hogy ezt az „azonosítást” 
megelQzte és lehetQvé tette Wagnernek az a törekvése, hogy e vallásoknak, tehát a keresz-
ténységnek és a buddhizmusnak a közös vonásait keresse. 

Amikor e körülménnyel számolunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy 
a Nyugat szellemi fejlQdése a racionalizmus nagy százada, a XVIII. század után – de 
már a kanti kritikákban is – válságos periódusába érkezett. A keresztény középkor 
emocionalitástól és miszticizmustól vezérelt világát az újkorban végletesen átformálta 
az északi szellemre inkább jellemzQ analitikus-racionális attit_d, amely egyúttal ki is 
tombolta magát a felvilágosodás korában. Ennek mintegy ellenhatásaként jelentkezett a 
kiüresedés sajátos érzése, az irracionalitás iránti vonzódás, az érzelmek és a titokzatosság 
újra felfedezése, és általában, a saját kortól és a jelen kultúrájától való elfordulás.

A romantika szelleme ez, amely azonos lelkesedéssel fordult a régi korok, a népi kul-
túra és a keleti civilizációk világa felé, amelyekben a közös vonás, hogy ezek jobbára 
egyaránt ismeretlenek, és így megváltást ígérQk a kor gondolkodása számára. Mindebben 
természetesen nincs semmi új, hiszen a mediterrán-nordikus elemekbQl összeállt, duális 
princípiumú Nyugathoz hasonló struktúrájú korábbi kultúrák (például a pelaszg-hellén 
görög és az etruszk-italikus római) fejlQdésük egy meghatározott periódusában, delüket 
elérve ugyanilyen lelkesen fedezték fel saját „arany korukat”, bukolikus, népi, pásztori 
költészetüket és a Keletet, akár a hellenizmus idején, akár pedig a császárkori Rómában.60

Schopenhauer így fedezte fel a Keletet és a buddhizmust, amely különös módon hatotta 
át filozófiáját. Wagner Schopenhauer-élményének drámai és zenei lenyomataként elsQ-
sorban a Trisztánt szokás emlegetni, sötét, pesszimisztikus tónusai és a benne ábrázolt, 
feltartóztathatatlanul m_ködQ ösztönös erQk okán. Csakhogy ez az élmény alapvetQen 
formálta át Wagner egész világlátását és kereszténység-felfogását is. Figyelmét elQször is 
India vallásai, különösen a buddhizmus felé fordította. Utóbbi vallás indiai térvesztését 
Wagner a hinduizmus intézményes fölényével magyarázta. A buddhizmusban egyúttal a 
tiszta hitet, míg a hinduizmusban az egyházat látta, és ennek kettQsségét vélte felismerni 
a Nyugaton is, szembeállítva egymással az átszellemített, életként megélt kereszténységet 
az egyházi szervezettel, különösen pedig a római katolikus egyházzal. Wagner nem töre-
kedett arra, hogy ezzel kapcsolatos gondolatait teoretikus igénnyel rendszeresen kifejtse, 
azonban szemléletében élesen kettévált egymástól hit és vallás, másfelQl gondolkodásá-
ban a buddhizmus lett a személyes hit par excellence szimbólumává. Tökéletesen érthetQ 
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tehát, hogy világképében egy minden világiságtól megtisztított, átszellemített keresztény-
ségnek szükségképpen rokon vonásokat kellett mutatnia a buddhizmussal. 

E tulajdonságok közül az egyik legfontosabb talán az az eszme, hogy az üdvösség 
eléréséhez nem a vallás formalitásainak betartásán keresztül vezet az út, hanem a jó 
cselekedetek gyakorlásán át. Ez a gondolat persze nem teljesen idegen az evangélikus 
felfogástól, hiszen Luther is azt tanította, hogy az egyház közvetítése nem, ám a szemé-
lyes hit annál inkább szükséges az üdvözüléshez. Maga Buddha egyébként éppúgy elve-
tette a brahmanizmus formalitásait és szertartás-központúságát, mint ahogyan a Nyugat 
prereformációja és reformációja állt szemben a búcsúcédulák üzletével és általában a 
katolicizmus túlintézményesített rendszerével. EttQl független kérdés, hogy a reformáció 
– különösen a kálvini – az egyház ún. szent hagyományainak elvetésével és a Szentírás 
szövegének az elQtérbe állításával maga is közelíteni kezdett egy szövegközpontú, forma-
lista szemlélet felé.

Wagner jó lutheránusként a vallásos élményben látta a hit igazolását, és tartózkodott a 
logikai spekulációktól a vallás dolgaiban.61 Luther azonban csupán az ember alacsonyabb 
rend_ tevékenységeit ítélte szabadnak, míg – álláspontja szerint – „a magasabb erkölcsi 
élet Isten akaratának az emberi akaratot megsemmisítQ hatása alatt áll.”62 Egy sajátos kö-
zéputat képviselt tehát a katolikus „szabad akarat”-tan és a kálvini reformáció predestiná-
ciós tana között. Wagner evangélikus neveltetése így lehetQvé tette a jó cselekedetek és a 
részvét üdvösséget elQsegítQ vonatkozásainak belátását és bizonyos mérték_ közeledést 
a katolicizmushoz is. 

Számára azonban az t_nhetett döntQ mozzanatnak, hogy az általa különösen szellemi 
természet_nek ítélt buddhizmusban is igazolva látta mindazt, amit a kereszténységben 
lényegesnek ítélt, nevezetesen a részvétet és a jó cselekedetek fontosságát. Mert – amint 
Glasenapp írja – „A régi buddhizmus az egyéneknek kívánja megmutatni a megváltáshoz 
vezetQ utat; az egyén azzal, hogy távol tartja magát a rossztól, jótetteket visz véghez, 
lelkét elmélkedéssel megtisztítja fokozatosan eljut a nirvánába.”63 Ez egyúttal az egyik 
kulcsgondolat a Parsifal megértéséhez, különösen pedig a m_ – keresztény fülek számára 
különös – utolsó sorainak helyes értelmezéséhez. A záró kórus ugyanis a legmagasztosabb 
hangokkal ezt énekli a m_ végén:

„Üdvösség csodája,
Megváltó megváltása.”

Itt ugyanis megváltó alatt nem Jézus Krisztust kell érteni – hiszen blaszfémia vol-
na Krisztust mint megváltandót szemlélnünk – hanem Parsifalra kell gondolnunk, akit 
Amfortas iránti részvétteljes, megváltó cselekedete váltott meg a b_ntQl és a balgaságtól. 
Parsifal tehát a megváltó, bár nem az emberiségé, csupán Amfortasé, önmagáé, és ta-
lán Kundryé. EttQl azonban a m_ még nem válik lényegét tekintve buddhistává, hiszen 
Wagnernél maga Krisztus segíti a hQst, hogy önmagát és Amfortast megszabadíthassa 
– szemben az ortodox buddhista tanokkal, ahol a megvilágosodásra jelöltnek önmagára 
hagyva kell elérnie a nirvánát. Ez a krisztusi segítség azonban éppúgy rejtve marad a m_-
ben, mint a Buddhára vonatkozó utalások.

Kevésbé ismert tény, hogy Wagner Krisztusról is tervezett operát komponálni Názáreti 
Jézus címmel. A szövegkönyv tervét 1849-ben vázolta fel,64 és sokáig nem is vetette el 
a m_ megírásának gondolatát. Valószín_leg tehát nem csupán A gyQztesek (Die Sieger), 
hanem a Jézus-opera legfQbb eszméit is magába szívta a Parsifal,65 amely különösen al-
kalmas lehetett arra, hogy látszólag oly eltérQ témákat összebékítsen. E kora középkori 
lovagi történet ugyanis kellQ tematikus távolságban állt mind a buddhizmustól, mind 
pedig magától a Bibliától, miközben filozófiai-etikai szempontból tökéletesen megfele-
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lQnek t_nt ahhoz, hogy benne megjeleníthetQk legyenek két világvallás egymással rokon 
vonásai.

Hogy Wagner mélységesen keresztény m_nek szánta és tekintette a Parsifalt, nem is 
annyira a harmadik felvonás nagypénteki varázsából és zárójelenetébQl t_nik ki, mint 
inkább a második felvonás két, dramaturgiailag is lényeges mozzanatából. Egyrészt 
Parsifal „Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!” kezdet_ nagymonológjából, amelyben a 
hQs hirtelen felismeri küldetését. Ekkor – mintegy emlékeztetQként – segít neki Krisztus 
vére, hogy maga is megváltóvá válhasson. Ráadásul úgy, hogy Jézus neve el sem hangzik, 
csupán egyértelm_ utalást kapunk a krisztusi megváltásra.

„Ott van, látom, ott 
a szent serleg az.
Fölizzik bent a vér, 
megváltás gyengéd mámora 
remeg a hívQk kebelében.
Csak itt e szívben ül
a kínok kínja.
Megváltóm jajszavait hallom,
a vádat, ah a vádat, 
hogy gonoszé a szent gerely.”

Persze Wagner, a két- és többértelm_ség nagymestere, itt is igen különösen fogalmaz, 
és egyaránt áthallást enged mind a krisztusi megváltás, mind pedig a buddhizmus meg-
váltás-tana felé. Mert világos ugyan, hogy a Grál kehelyben Krisztus vére izzik fel, hogy 
segítse az Qt követni igyekvQket, de az is éppannyira érthetQ, hogy a „Megváltó”, akinek 
jajszavait és vádjait hallja, voltaképpen a sebesült Amfortas, aki szenvedésével kínálja 
fel Parsifalnak a részvét lehetQségét és azon keresztül a megváltást. Amint azt Parsifal a 
harmadik felvonás végi záró monológjában ki is mondja Amfortashoz szólva:

„Legyen áldott szenvedésed,
melytQl bölcs részvevést
és részt vevQ tudást
tanult a balga fQ!
A szent gerelyt
ím visszahoztam én!”

A Krisztusra egyértelm_en utaló másik mozzanat a második felvonás végén kerül elQ, 
amikor a visszaszerzett szent gerellyel a kereszt jelét rajzolja az égre, mondván Klingsornak:

„Íme e jellel 
vége a varázsnak:
ettQl gyógyul a mély seb,
melyet véle döftél,
és porba ez döntse mind,
ezt a csalfa varázst!”

A Parsifal tehát mélyen keresztény m_, miközben azonban a schopenhaueri élmény ha-
tására tökéletes természetességgel olvasztja magába a buddhizmus megváltás-teóriáját is, 
amelyben az egyes lények – amelyek legmélyebb lényegüket tekintve azonosak – egymás 
részvétteljes megváltása útján érhetik el saját üdvösségüket. Ahogyan Glasenapp nyomán 
összegezhetjük a máhájána etikát: az önmagunk és mások közötti különbséget áthidalhat-
ja annak belátása, hogy csupán illúzió a saját én; a másik azonos szenvedést és örömet 
érzékel, mint mi magunk; különbözQségünk tehát merQben viszonylagos és idQleges; va-
lamennyien összetartozunk, mint egy test tagjai.66
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Így lehetséges az, hogy a megváltó maga is megváltottá váljon megváltó cselekedete 
által; és maga a megváltott is megváltó, hiszen lehetQséget ad a másiknak arra, hogy jó 
cselekedetével önmagát is megmentse. Ám mindez ugyancsak összecseng az „egyek va-
gyunk a Krisztusban” keresztény tanításával, és Jézus azon figyelmeztetésével, hogy amit 
a legkisebbel cselekszünk, azt Pvele cselekedjük.

A Parsifal megváltáseszméje azonban nem csupán a részvét, a jó cselekedetek fontos-
ságának hangsúlyozásával és a minden egységének gondolata által kapcsolódik a budd-
hizmushoz, hanem a vágyak leküzdésének tanítása révén is. Különösen csodálatos, hogy 
a buddhista filozófia ezen a ponton is találkozik a keresztény elvekkel, nevezetesen az 
önmegtartóztatás és a mértékletesség eszményével. Parsifal ama második felvonásbeli 
monológjában ezt mondja:

„Nem, nem, nem a seb sanyargat.
Áradna forró patakban vér.
Itt! Itt a szívemben ég,
a vágy, az, a vágy szörny_ lángja,
ami az eszemet elveszi.” 

Aztán kérdi: „Hogy vezekeljem b_nömet?”, s még késQbb, Kundry csábításának szem-
beszegezve mondja: 

                     „Te csábító! Hagyj engem el! 
                     Távozz, távozz, hagyj el!”
Parsifal, akinek itt felrémlik a Krisztus vérét QrzQ szent kehely, s aki végre küldetésére 

ébredve úrrá lesz vágyain, szinte maga is elmondhatná a Dhammapada67 154. versét:
„ÉpítQ látlak téged.
Házat többé nem építesz.
Minden gerendád összetört, 
a háznak tornya szétesett.
Szankháramentes szellemet
s a vágykioltást értem el.”

És Buddha megszabadult, és küldetésére ébredt Parsifal is, aki földi vágyain felülemel-
kedett, és most kinyújtja kezét Kundry felé:

„Én téged is megváltalak,
csak fojtsd el b_nös vágyadat.
Mert balzsam, mely kínoddal végez,
nem b_nös vágyadból ered,
s az üdvöt addig el nem éred,
míg az a seb be nem heged.”

Wagnernél tehát a részvét hQse az együttérzés – az „én te vagyok, te pedig én” felisme-
rése – és a jó cselekedet által egyszerre keresztény és egyszerre buddhista módon megvál-
tást hoz a szenvedQnek és önmagának is, mégpedig – ugyancsak keresztény és buddhista 
módon – a vágy leküzdése által. A Parsifalban és Wagner világképében tehát hasonló 
határozottsággal vannak jelen a buddhista tanok és a keresztény eszmék. Ott van tehát 
Jézus Krisztus is, aki központi, példamutató és segítQ alakja a megváltást keresQknek, míg 
a buddhizmus tanában a korábbi megvilágosodottak hasonló segítQ szerepe egyrészt nem 
központi eszme, másrészt meglehetQsen esetleges.

Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegné – Liszt társa – tökéletes hitérzékkel utasította 
vissza az általa legfeljebb csak közvetve ismert Parsifalt, és tekintette a m_vet a keresz-
ténység megcsúfolásának. P azonban elsQsorban az oltáriszentség színpadra vitelében lá-
tott blaszfémiát, s ezért vélte paródiának az operát. Paródiának, aminek Nietzsche csupán 
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látni szerette volna, mondván, szatírjátéknak elmegy a Ring mellé.
Wagner alkotásában mindenképpen van valami nyugtalanító a kereszténység hagyo-

mányos felfogásához mélyen kötQdQk számára. A m_ben, amely mögött Wagner mint 
egy szinkretikus vallás megalapítója áll elQttünk. A Parsifal ezt a megütközést persze 
nem váltja ki sem a vallási szempontból közömbös, a m_vet pusztán mint esztétikai 
aspektusból releváns alkotást szemlélQ nézQben, sem pedig abban a naiv közönségben, 
amely tájékozatlan lévén a buddhizmus dolgaiban, még ott is saját keresztény hitének 
mozzanatait véli látni, ahol pedig határozottan körvonalazódnak a buddhizmus sajátos 
megváltáseszméi. 

Mindenesetre az egyik legkülönösebb dolog, hogy Nietzsche képtelen volt felismerni a 
Parsifalban a kereszténységtQl különbözQ hangokat és hangsúlyokat. Például Parsifal ön-
megváltását, amelyet azonban Nietzsche tudattalanul mégis átérezhetett, hiszen majdani 
Zarathusztrája „Selbsterlöser”-nek, önmaga megváltójának nevezi magát.68 A m_ mind-
azonáltal – mint irodalmi alkotás – azért is remekm_, mert kétértelm_ségei által lehetQ-
vé teszi szinte minden sorában mind a buddhista, mind pedig a keresztény értelmezést. 
Ennek pedig – a fogalmazás többértelm_ségén, a gondolatsorok töredezettségén kívül – 
az egyik legfontosabb oka az a jól érzékelhetQ wagneri törekvés, hogy m_vében a budd-
hizmusnak és a kereszténységnek kifejezetten a közös, de legalábbis az összeegyeztethetQ 
pontjait állítsa elQtérbe. Tehát a részvét és a jó cselekedetek üdvösséghez segítQ aspektu-
sait, a „mindannyian egyek vagyunk” eszméjét, a vágyak leküzdésének morális parancsát.

Természetesen a Parsifal megalkotása közben egyre több Buddhával kapcsolatos elem 
menekült bele a m_be, hogy azok is drámai és zenei kifejezést nyerjenek. Wagner ugyanis 
többé-kevésbé tudattalanul, de annál határozottabban érezte, hogy minden fogadkozása 
ellenére A gyQztesek sohasem fog elkészülni. A Parsifalra ugyanis már a Schopenhauer-
élményt követQen, ám a m_ bemutatása elQtt két évtizeddel úgy tekintett, mint élete utol-
só alkotására. Amint Thomas Mann írja: „…Wagner 1862-ben, a Mesterdalnokok írása 
közben egy BiebrichbQl Bülowhoz intézett levélben, teljes biztonsággal megjósolta, hogy 
a Parsifal lesz élete utolsó m_ve – megjósolta tehát kereken húsz esztendQvel a m_ meg-
születése elQtt.”69

Azok az apró, ám annál jelentQségteljesebb, buddhizmushoz kötQdQ szimbólumok, 
amelyek a m_be beszüremkedtek, abból a szempontból fontosak, hogy a Parsifalban job-
ban felismerhessük a buddhizmus szellemének hatását. Az eddigiek alapján azonban azt 
is beláthatjuk, hogy ezek nélkül is megállapítható volna ez a hatás. A wagneri megváltás-
koncepció ugyanis, amely elsQsorban Parsifal monológjaiban tárul fel, már eleve magá-
ban hordozza a buddhizmus tanításának számos elemét. A buddhizmussal összefüggésbe 
hozható szimbólumok és dramaturgiai részletek tehát csupán nyilvánvalóbbá teszik és 
jelzik a m_ szellemi rokonságát a buddhizmussal, amelynek lényegi hatása nem ezekben 
nyilvánul meg, hanem a m_ sajátos megváltás-koncepciójában, amely a keresztény és a 
buddhista tanítás összebékítési törekvésén nyugszik.

A zene Mozartot idézQ számos fordulata, Gurnemanz Parsifalt beavatni igyekvQ gesz-
tusainak bizonyos rokonsága Sarastroéival (hogy a két alak basszus hangfekvését már ne 
is említsük), arra engednek következtetni, hogy Wagner utolsó m_vének megalkotásakor 
Mozart szintén utolsó operáját, A varázsfuvolát is szem elQtt tartotta.70 Azt a m_vet, amely 
ki nem mondva, ám annál határozottabban utalt a szabadkQm_vességre. Wagner m_ve 
– amelynek keresztény eszmeiségét oktalanság volna kétségbe vonnunk – A varázsfuvo-
lához hasonló módon, titokzatosan utal egy, a kereszténységtQl eltérQ, másik eszmerend-
szer, a buddhizmus tanaira is. 

Wagner költQi szabadsága a Parsifalban is – akár az Edda-dalok, akár a Nibelung-ének 
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Ringben történt feldolgozásakor – kötetlenül szárnyal. A buddhizmus legendáriumából 
bátran kölcsönöz, és egyes elemeket akár szét is bont, részleteiket el is osztja szerep-
lQi között, ha drámai törekvései ezt indokolják. A m_ és a mi szerencsénkre azonban a 
Buddha-történet és a Parsifal legenda alapproblematikája azonos. Persze, abban, hogy 
azonos lehetett, nem kis szerepe volt Wagner gondos mérlegelésének is. A Grál történet-
ben ugyanis az a lehetQség is kínálta magát, hogy Parsifalnak inkább a hQsi, lovagi oldala 
váljon hangsúlyossá, nem pedig a kontemplatív, spirituális vonásai kerüljenek elQtérbe.

Mindenesetre Wagner interpretációjában a Parsifalban központi eszmévé válik a bal-
gaság megsz_nése és a megvilágosodás, ahogyan a buddhizmus számára is a megvilágo-
sodás kulcsgondolatot képez. Igen jelentQségteljes mozzanat, hogy a megvilágosodottak, 
a buddhák tisztán emlékeznek korábbi életeikre is, amiként Parsifal is a második felvo-
násban bekövetkezQ megvilágosodása által kezd visszaemlékezni korábbi életére, melyet 
addigi kóborlásai során homályban tartott balgasága.

Külön érdekes alakja a buddhizmus történetének Buddha unokaöccse, Dévadatta, 
akinek egyes vonásaival Parsifalt, másokkal Klingsort ruházza fel Wagner. Ez az ambi-
ciózus fiatalember Buddha örökébe kívánt lépni, és kérte is Buddhát, hogy tegye meg Qt 
utódának. EttQl Buddha elzárkózott, s ezért Dévadatta elhagyta a közösséget, mondván: 
„Várjuk be akkor a mi idQnket.”71 Dévadatta késQbb a szerzetesség és a laikusok mere-
vebb elkülönítésének elrendelését követelte Buddhától, aki ezzel egyet nem értve lénye-
gében mindenki saját döntésére bízta, hogy milyen szerzetesi életformát választ.72

Amint Téchy összegzi: „Mert bár Buddha formailag elutasította Dévadatta öt követelé-
sét, tartalmilag ez az elutasítás nem is volt merev elutasítás, hanem szabad választás enge-
délyezése azok számára, akik a szigorúbb utat akarják követni.”73 Dévadatta tehát ötszáz 
bhikkhut (szerzetest) állított maga mellé, akik azonban késQbb – miután Buddha hívei, 
Száriputta és Mógalláma felvilágosították Qket a Dévadatta-féle követelések veszélyeirQl 
– elhagyták a pártütQtQt.74 Dévadatta késQbb mégis híveket gy_jtött maga köré szakadást 
támasztva így a buddhizmusban, ám egy idQs szerzetesnQ bántalmazása miatt – aki fele-
lQsségre vonta Buddha elleni fellépéséért, és aki utóbb belehalt az ütlegekbe – Dévadatta 
börtönbe került, és egyes hagyományok szerint ott is halt meg.75 Más hagyományok arról 
is tudni vélnek, hogy az unokaöcs – mielQtt megbetegedett, meghalt és pokolra került – 
Buddha életére támadt.76 Dévadattában felismerhetjük tehát a szentségre nagyravágyással 
és erQszakkal törQ Klingsor elQképét, akit miután nem fogadják be a Grál QrzQi, b_vös 
kertet varázsol, hogy az b_nre hívja és rabul ejtse a tisztákat.

Ám Dévadattáról szól egy másik történet is, amely elmondja, hogy egy alkalommal 
egy szép fehér hattyút sebzett meg. Ekkor Buddha megdorgálta Qt, és a hattyút ápolni 
kezdte. Dévadatta követelte zsákmányát, és a bíróhoz fordult, aki megszemlélvén és 
gyógyulófélben találván az állatot, Buddhának ítélte. Lám, Dévadatta a balga hQsnek, 
Parsifalnak is elQképe, akinek érkezését az elsQ felvonásban az általa megsebzett hattyú 
jelzi, s az Qt b_nére figyelmeztetQ Gurnemanz mintha maga Buddha volna ekkor. És eb-
ben a mozzanatban, Parsifal „dévadattaságában”, ám megjavulásának reményében is oly 
szépen találkoznak a buddhista és a keresztény nézetek. Amint Glasenapp írja: „JellemzQ 
a buddhista hitre, amely szerint a leggonoszabb is elérheti a tökéletességet, hogy késQb-
bi nézetek szerint Dévadatta, ha majd rendkívül hosszú idQ múlva megtisztul, végül egy 
buddha rangjára is eljut.”77 Hasonlókat tanít Jézus Krisztus is a tékozló fiú vagy az elve-
szett bárány példabeszédében.

Parsifal alakját tehát a régi európai mondák, Robert de Boron, Chrestien de Troyes, 
vagy Wolfram von Eschenbach munkáinak hQsén túl részben Buddha, részben Dévadatta 
egyes vonásaiból, a rájuk vonatkozó buddhista hagyományok közléseibQl gyúrta össze 
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Wagner. Amint Klingsort is, akiben éppúgy ráismerhetünk a középkor fekete mágusára,78 
mint Dévadattára, vagy a Buddhista mondavilágban is szereplQ gonosz szellemre Márára, 
kinek három leánya – Tanhá (Vágy), Rati (Gyönyör) és Arati (Elégedetlenség) – az em-
berek b_nre csábítói.79 Ám e lányok is elQképei Klingsor viráglányainak, akik elcsalják, 
szent küldetésüktQl elvonják a Grál legderekabb QrzQit. 

Mára – e gonosz szellem – uralmának végét sejti Gotáma herceg, a majdani Buddha 
közelgQ megvilágosodásában, és éppúgy beszél lányaihoz, mint a Parsifal Klingsorja szól 
Kundryhoz, hogy az csáberejével állítsa meg útján a balga hQst. Mára szózatában egy 
végsQ összecsapás elQérzete csendül ki. Amint ezt Asvaghósa, az elsQ, bár meglehetQsen 
késQi Buddha-életrajzban (Buddhacsarita – kávja) ábrázolja a Kr. u. I. évszázadban:

„Óriási Muni támad most a Földön.
Sisak gyanánt fénylik már esküvése,
hatalmas íjat hord már kezében,
s tudása villog gyémántos nyilakként.
Világ urává válni – ezt akarja –,
s megsemmisítni az én birodalmam.
Én nem vagyok egyenlQ párja néki,
mert hinni biztos inkább benne fognak,
s az üdvöt nála fogják felfedezni.
Az én uralmam meg fog semmisülni.
Ám, ahogy mikor b_nözik az ember,
éppen általa válik védtelenné,
akként addig kell megtámadnom Qt is, 
sátrának tartóoszlopát ledöntve,
míg szeme fel nem nyílik a tudásra.”80

Éppen így akarja Klingsor is viráglányaival és Kundryval elcsábíttatni, majd a szent 
gerellyel megsebezni Parsifalt, még azelQtt, hogy küldetésére ráeszmélne. Ám Parsifal 
nem enged a csábításnak, mert – amint Kundry a balga hQst nevén szólítja, emlékezteti 
múltjára, elbeszéli anyja halálát, aki hiába várta haza kóborló fiát – a lovagban lassan fel-
támad a részvét és egy ködös emlék, vagy inkább gyanú küldetésérQl.

„… anyámat elfeledtem!
Ah, még mi mindent feledtem el?
És elfelednem volt-e mit?
Az elmém tompa és üres.”

Majd Kundry vigasztaló-csábító csókja nyomán elméjébe hasít az emlék:
„Amfortas!
A mély seb! A mély seb!”

Kundry egyre elkeseredettebben próbálja meghódítani és magánál tartani Parsifalt, 
majd végül Klingsort hívja segítségül, aki a dárdával kezében t_nik fel, és így kiált a 
hQsre:

„Állj meg!
E fegyver végez most veled!
Te balga,
Játszva gyQz le a mestered!”

És ahogyan a szövegkönyv a továbbiakat elQírja: „Felé hajítja a gerelyt. Az Parsifal 
feje felett megáll a levegQben. P megragadja s a feje fölött tartja.” Akárcsak az indiai epi-
kai hagyományok szerint megörökített Buddha-életrajzban, amelyben a hQs szintén nem 
hagyja magát küldetésétQl eltántorítani. Amint Téchy írja: „Mára parancsot ad seregeinek 
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a támadásra […] A kiröpített nyílvesszQk és az elhajított dárdák megállnak a levegQben, s 
szép lótuszrózsákként nyílnak ki. A Bódhiszattvának egyetlen haja szála sem görbül meg. 
A seregek támadása kudarcba fullad.”81

Vámosi Nagy felhívja a figyelmet arra, hogy Wolfram von Eschenbach költeményéhez 
képest Wagnernél új elemként jelentkezik Longinus lándzsája.82 Csakhogy Wagner kép-
zeletében ez a lándzsa eredetileg nem is Longinusé, hanem Máráé, s csupán a Parsifal 
keresztény szellemi aurája tette szükségessé, hogy a gerely Krisztus vérével kerüljön 
kapcsolatba. Wagner mitológiai bravúrja volt, hogy a keresztény hagyományokban talált 
olyan elemet, amelyet jól lehetett azonosítani a buddhista legendáriumból vett dárda-mo-
tívummal. 

És a különleges wagneri eszmehálózatnak, és a buddhista motívumok Parsifalba szü-
remlésének még itt sincs vége. Kundry lélekvándorlásai is a buddhista képzeteket idézik 
fel, hiszen Klingsor így hívja segítségül Qt:

                     „Kelj fel! Kelj fel!
Te névtelen, jöjj mesteredhez,
sátánvirág, ördögfajzat!
Heródiás hajdan, és ki még?”

Látható tehát, hogy Wagner Parsifalja mind megváltás-koncepciójában, mind pedig 
számos dramaturgiai és szimbolikus motívumában erQsen kötQdik a buddhizmushoz. 
Ahhoz a valláshoz, amely Wagner képzeletében, és valóságosan is, számos rokon vo-
nást mutat a kereszténység sok elemével és morálfilozófiai tanításával. Igen jellemzQ 
azonban, hogy a kereszténységnek ezt a sajátos, wagneri értelmezését hosszú ideig nem 
valami pozitívummal, nevezetesen Wagnernek a buddhizmus iránti mély rokonszenvével 
igyekeztek magyarázni, hanem valami merQben negatívval, Wagner antiszemitizmusával. 

E vélekedés szerint a Parsifalnak a hagyományos keresztény felfogástól való bizonyos 
fokú távolságát az a wagneri törekvés magyarázza, hogy m_vében a kereszténységet 
„áriásítsa”, s hogy a Parsifalban voltaképp egy ária Krisztust állítson elénk.83 A Parsifal 
kereszténységhez f_zQdQ viszonyát vitató nézetek azonban különös módon egy szót sem 
szólnak a m_ buddhizmussal való bensQséges kapcsolatáról, s Klingsor csábító kertjét 
is – amelyet Parsifal a kereszt jelével gyQz le – olykor mint a zsidó m_vészet wagneri 
szimbólumát szemlélik, nem pedig a buddhizmus gonosz szellemének, Márának birodal-
maként.84 SQt, ez utóbbi értelmezési lehetQségként fel sem merül. John Deathridge és Carl 
Dahlhaus Wagner monográfiája igen mértéktartóan szögezi le: „A Parsifal és Wagner anti-
szemitizmusa között a kapcsolat túl elmosódott és – Hitler után – túlságosan emocionális 
[töltet_] ahhoz, hogy akár racionális érvelésnek, akár a felületes párhuzamkeresésnek 
értelme lenne.”85

Ami pedig Klingsor kertjét illeti, azt bármi szimbólumának tekintjük is, Wagner – lel-
kének legalább egyik felével – igencsak békében lehetett vele, hisz – amint Deathridge 
és Dahlhaus munkája írja – Wagner „a salernói öböl partján fekvQ Ravellóban, a Palazzo 
Rufolo kertjében ráismert Klingsor varázskertjének mintaképére. (1880. május 26-án 
jegyezte be a vendégkönyvbe: „Megtaláltam Klingsor varázskertjét.”)”86 Vagy ahogy 
Cosima megörökíti e napot: „Szerda, 26-a. Vidám reggeli után felhajtatunk Ravellóba, 
leírhatatlanul szép. Ravellóban rátalálunk Klingsor kertjére (…) (R. beírta a könyvbe 
Ravellóban: megtaláltam a Pars(ifal) második felvonását).”87

Akármiként álljon is a dolog Klingsor kertjével, akár rokonszenvezett Wagner annak 
csábos világával, akár nem, abban bizonyosak lehetünk, hogy szimbolikájának értelmét 
fölösleges olyan területeken keresnünk, amelyek nem állnak összefüggésben a Parsifal 
egész költQi és filozófiai koncepciójával. Wagner ugyanis mindenkor különösen ügyelt 
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alkotásainak gondolati koherenciájára. A Parsifalra – e hatalmas búcsúm_re – pedig tú-
lontúl gondosan és áhítatosan készült, hogy éppen itt hagyott volna fel az egyik legfonto-
sabb alkotói elvével, a tisztázott, egységes filozófiai megalapozás igényével. A kert tehát 
a b_n szimbóluma. A b_né általában. Az allegóriának ez az általánossága lehetQvé teszi 
ugyan, hogy bárki saját világképe szerint töltse meg tartalommal az elQtte feltárult képe-
ket, mindez azonban a legtávolabbról sem igazolja, hogy maga a szerzQ hasonló dolgokat 
értett volna szimbólumán.

A Parsifal költQi és filozófiai koncepciója pedig a részvétrQl és a megváltásról szól. A 
világban létezQk mély testvériségérQl. Olyan eszmékrQl, amelyek bár a keresztény és a 
buddhista gondolkodásban igen hangsúlyosan kapnak kifejezést, ám amely eszmék nem 
egyedül e vallások jellemzQi, hanem általánosan emberiek.

(Ráció és emóció – egy kultúrfilozófiai aspektusról) Aligha állítható, hogy Wagner élet-
m_ve mentes volna kétértelm_ségektQl és végletes szenvedélyektQl, hiszen többek között 
éppen ezek avatják Wagner alkotásait jelentQsekké. Ami azonban talán minden vitán felül 
áll, hogy m_vészetében a megtisztulás Qszinte vágya hajtja, s hogy végsQ m_vészi követ-
keztetéseiben mindig valami megbékítQ, emberi hang felé törekszik. Mert nem pusztán 
a Parsifal igyekszik mesteri módon egyeztetni eltérQ világképeket a humanitás, a részvét 
és a transzcendens igazság keresésének jegyében, hanem az egész életm_ foglalatát adja 
nyugati szellemünk különbözQ princípiumainak.

Wagnerben ott van az északi vadság, a barbár büszkeség és a mediterráneum érzékeny, 
érzelmektQl áthatott szelleme. Ott van a pogányság és ott a kereszténység, az analizáló 
értelem és a mindent összekötni vágyó hatalmas szív. S ha olykor úgy is érzi, hogy a ráció 
és a m_vészi tudatosság eluralkodik szellemén és érzésein, ennek megrendítQ felismeré-
se, és az e feletti fájdalom mégis arról gyQz meg minket, hogy ekkor is mélyen emberi. 
1852. novemberében – már idézett levelében – ezt írja Lisztnek: „Az élet valódi élvezete 
ismeretlen számomra; az élet, a szerelem élvezete csupán képzeletem, nem tapasztalatom 
tárgya. Szívemet agyamban hordom, az életem pedig m_vivé vált: csak „m_vészként” 
élhetek, a m_vész felfalta bennem az „embert””.88

Thomas Mann e vallomást úgy értelmezi, hogy Wagner itt „a m_vészetet mint kábító-
szert, hasist, paradis artificiel-t”89 határozta meg. Úgy vélem azonban, hogy e sorokban sok-
kal inkább egy sajátos alkat, a kreatív ember egy bizonyos, és igen jellemzQ lelki állapotáról 
kapunk tudósítást. Arról a helyzetrQl, amikor az alkotónak a gondolat fölötte álló hatalmát 
kell elszenvednie; a gondolatét, mely szinte mindent kiszorít gazdája életébQl, hogy növe-
kedhessen és megszülethessen. Ha kábítószer bármihez is kell, úgy az alighanem ennek 
elviseléséhez szükséges. És e kábítószer kinél-kinél más. Wagnernél ez az ópium vagy 
hasis valószín_leg a költekezés lehetett, és a luxus iránti olthatatlan vonzalom. Itt valóban 
felismerhetQk a függQség jellemzQ tünetei: mértéktelenség, a mérlegelés hiánya, a következ-
mények tekintetbe vételének teljes negligálása.

„Szívemet agyamban hordom” – talán ez a legjellemzQbb Wagner m_vészetére, amelybQl 
a legtávolabbról sem hiányzik a szív, csupán annak hangjait a legtökéletesebb következetes-
séggel járja át az értelem és a zenei kifejezés különös, szigorú logikája. Olyan jelenség ez, 
amelyben a nyugati polifon zene legbensQbb lényege nyilvánul meg: a déli szív hangjainak 
az északi értelem és célratörés által való ráncba szedése, erQinek megsokszorozása, hogy 
aztán olyan m_vészet álljon elQ, amelyhez más kultúrákban még hasonlót sem találunk.

Igen, Wagner tökéletesen átérezte – ha fogalmak szintjén nem is ragadta meg – a nyu-
gati szellem kétpólusú voltát, duális struktúráját. Mennyire szimbolikus is az életm_ ala-
kulása az elsQ igazán wagneri operától, A bolygó hollanditól – melynek ötlete a baltikumi 
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Rigából való körülményes hazatérés során merült fel (de legalábbis Wagner így ma-
gyarázta) – egészen a Parsifalig, amelynek utolsó hangjait a szicíliai Palermóban je-
gyezte le. Észak és Dél teljessége ez; Wagner szenvedélyes szíve nem volt hajlandó 
lemondani európaiságunk egyetlen valódi és értékes vonásáról sem, hanem azokat 
egyenrangú, identitásunkat egyaránt meghatározó tényezQknek tekintette. Átérezte 
azonban kultúránk önmagával való megcsömörlését és azon Kelet-felé fordulását 
is, amely a hasonló struktúrájú, kettQs princípiumú kultúrákat (a „pelaszg”-hellén 
görögöt, az etruszk-italikus rómait) óhatatlanul utoléri, akár hellenizmusnak, akár 
– mint Rómában – a misztériumvallások vagy a kereszténység befogadásának ne-
vezzük is azokat.

Wagner e nyitottságát a zseniális Nietzsche engedékenységnek, gyengeségnek érez-
te, holott éppenséggel erQ rejlett abban a felismerésben, hogy Európa nem sz_kíthetQ 
le pusztán egyik, vagy másik hagyományára. Mert mindazok, akik a Nyugat szellemi 
gyökereit csupán a görög filozófiában, a zsidó-keresztény etikában és a római jogban 
jelölik meg – bár ekképpen vallják az európai szellem mediterrán örökségét – lemon-
danak kultúránk azon nordikus, „barbár” jellegérQl, amely nélkül nem volnánk azok, 
akik vagyunk.90 Akik azonban a Nyugat északi, pogány eredetét abszolutizálják, s a 
kereszténységben csupán a dekadenciát vélik felismerni, ugyancsak kiforgatják kul-
túránkat örökségének egy jelentQs részébQl, miközben nem számolnak azzal, hogy mi 
lett volna a Nyugat a kereszténnyé vált Róma kisugárzása nélkül. Öncsonkítás ez tehát, 
akár Klingsoré, aki éppúgy nem nyerhette el a szentséget szörny_ tette révén, amiként 
egy részleges öngy_löleten alapuló Nyugat-koncepció sem segítheti önmagunk jobb 
megértését és képességeink maradéktalanabb kifejtését.

Nietzsche, késQbb Julius Evola, majd korunk új-pogányai egy szintén egyoldalú és 
korlátozott érvény_ – bár ellenkezQ elQjel_ – Nyugat-koncepcióval álltak elQ. Persze 
olykor ebben is szerepet kap a mediterrán világ hagyatéka, azonban abból csupán a po-
gány elemek számíthatnak tQlük méltánylásra. Az új-pogányok mindezzel akaratlanul is 
kiprovokálják az általuk vitatott szellemi törekvések és tarthatatlan állítások védelmezését 
a másik egyoldalúságot vallók részérQl. Azon a nézetekét tehát, amelyek nem akarnak 
tudomást venni a nyugati népek romanizáció elQtti, a kereszténység felvételét megelQzQ 
kultúrájáról és sajátos világszemléletérQl. Arról az erQs hagyományról, amely pedig oly 
jelentQsen hatott az évszázadok folyamán, hogy az határozta meg a katolicizmus és a re-
formáció törésvonalait, kijelölve egy szellemi térséget, amelyben e „pogány” szemlélet 
maradt uralkodó a római civilizáció minden felszíni és a mélységet is részlegesen elérQ 
hatása ellenére. Azt a sajátos területet, amely a protestantizmustól merQben nem függetle-
nül alapvetQen hatott közre a kapitalista gazdaság, és a modern Európa kialakulásában is.91 

Wagner „kozmopolitizmusa”, ám helyesebb kifejezéssel mély európaisága és szelle-
mének emelkedettsége többek között abban nyilvánul meg, hogy m_vészete egységébe 
fonta nyugati hagyományaink különbözQ eredet_ és tónusú szálait. Hogy Nibelungjaiban 
hallgat e mondakör központi alakjáról, az északi germán sagakban is fontos szerepet ját-
szó a hun Attiláról, ez vitathatatlanul a romantikus nacionalizmus bizonyos lenyomata. 
Ám még ezzel együtt is azt mondhatjuk, hogy oeuvrejében páratlan gazdagsággal engedte 
szóhoz jutni Európa legfontosabb, legmeghatározóbb szellemi hagyományait.

(Nietzsche halála) Hogy Wagner és az Q sajátos vallásossága hajszolta volna bele 
Nietzschét szellemi perspektívájának csonkításába, a kereszténységgel való leszámolási 
kísérletbe – aligha hihetQ. Legfeljebb gyorsította, tudatosabbá és határozottabbá tette azt 
a folyamatot, amely már régóta érett a klasszikafilológusban. Már a Schopenhauer mint 
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nevelQben is így ír: „Bizonyos, hogy a kereszténység ama „vak ösztönnek” és éppen a 
szentség mindenkori újjászületése iránti vak ösztönnek egyik legtisztább kinyilatkozása; 
mivel azonban száz és százféleképp lett bevezetve, hogy az állami hatalmak malmára 
hajtsa a vizet, lassanként minden porcikájában megbetegedett, színlelQvé és hazuggá vált 
és annyira elfajzott, hogy végül ellentmondásba keveredett tulajdon eredeti céljával.”92

Nietzsche keresztényellenessége kezdetben tehát többé-kevésbé még óvó célzatú 
volt: az alapeszme hanyatlásán sajnálkozott, amelyet szerinte a hatalmi tényezQ torzító 
hatása eredményezett. IdQvel a kritikus hang már magát az alapeszmét sem kímélte, s 
mind eltökéltebb hangon bírált szinte mindent, ami mögött a kereszténység befolyását 
sejtette. És vélhetQen a wagneri vallásosság sem lett volna Nietzsche számára oly fontos 
célpont (ne feledjük, Liszttel kapcsolatban több toleranciával viseltetett még az Ecce 
homoban is)93, ha kapcsolata Wagnerrel másként alakul. Ha Wagner legalább egy kicsit 
komolyan veszi Qt mint muzsikust.

Mert Nietzsche – elméjének teljes elborulása elQtt – egy döntQ vallomást tett való-
di aspirációiról. MielQtt azonban erre rátérnénk meg kell emlékeznünk NietzschérQl az 
„immoralistáról”, ahogyan magát nevezte. Nos, mennyire lehet vajon komolyan venni 
azt az immoralistát, aki mélyen átérezi a szenvedést, és mély részvétet érez az állati 
szenvedés iránt. Figyelemre méltó azonban, hogy az ezzel kapcsolatos gondolatait még 
a közismerten állat- és kutyabarát Wagnerrel való barátsága idején, Schopenhauer esz-
széjében fejti ki. Amint Vámosi Nagy Wagner állatszeretetérQl írja: „Wagnert kisfiú kora 
óta áthatja az állatok iránti szeretet […] Amikor nyolc éves korában nevelQapja halála 
után elQször utazik Eislebenbe, olyan részvétet érez a kimerült, meghajszolt lovak iránt, 
hogy célhoz érve megcsókolja Qket. Lelkesedik a madarakért s életének legválságosabb 
szakaszaiban is kutyát, sQt kutyákat tart. Az utolsó bayreuthi években pedig Cosimával és 
családjával együtt elhagyott állatok számára „menhelyet” létesít a Wahnfried kertjében. 
Otthont ad a fészkükbQl kiesett madaraknak, gazdátlan kutyáknak, macskáknak s beteg, 
magatehetetlen, korcs állatoknak.”94 

Nyilvánvaló tehát, hogy Nietzsche sorait az ekkor még istenített Mester állatszeretete 
ihlette. Mint írja: „A mélyebb emberek mindig is pontosan azért viseltettek részvéttel az 
állatok iránt, mert azok szenvednek az élettQl, mégsincs hozzá erejük, hogy szenvedésük 
fullánkját önmaguk ellen fordítsák és létüket metafizikailag értelmezzék; igenis mélysé-
gesen felháborító az értelmetlen szenvedés látványa.”95 Íme hát az „immoralista”, aki a 
világtól búcsúzó ama híres gesztusában is a részvétrQl és – mint látni fogjuk – a Mesterrel 
való mély azonosulásról tesz tanúságot. Ez az azonosulás egyúttal a nietzschei aspirációk 
valódi – a zenével szorosan összefüggQ – természetét is felfedi elQttünk.

Ha hihetünk annak az anekdotának, amelyet a kiváló pszichiáter, Irvin D. Yalom a 
When Nietzsche Wept96 (Amikor Nietzsche sírt) cím_ regényében ábrázolt, ha igaz a tör-
ténet, amelyet a kiváló Nietzsche kutató, Walter Kaufmann is megörökít97, és amely eset 
még Tarr Béla Torinói ló cím_ filmjére is ösztönzQen hatott, úgy aligha lehet kétséges, 
hogy Nietzsche minek is tekintette magát igazán: filozófusnak-e, avagy egy hazájától tá-
vol élQ német muzsikusnak. 

1889. januárjának ama nevezetes 3. napján Nietzsche már egy ideje Torinóban él. Egy 
padlásszobában húzza meg magát, amelynek szegényes berendezésébQl nem hiányozhat a 
zongora, amelyen magányos dionüszoszi orgiái során „órák hosszat Wagner-motívumokat 
improvizált”.98 IdQnként lement az utcára, ahol az ateista filozófus a járókelQknek is-
tenként mutatkozott be, majd ismét padlásszobájába térve leveleket írt ismerQsöknek 
és ismeretleneknek egyaránt. Utolsó leveleit olykor mint Buddha, olykor mint Voltaire, 
máskor mint Napóleon írta alá. Legóvatosabban a fQisten nevével bánt, amikor magát 
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meghatározandó némi bizonytalansággal írta, hogy Q „talán Richard Wagner is”.99 Mert a 
legtitkosabb vágy szavai ejthetQk ki a legkevésbé. És épp ez az óvatosság mutatja meg, 
hogy Nietzsche sem Dionüszosz, sem Antikrisztus, sem Buddha, sem pedig Napóleon 
nem kívánt oly annyira lenni, mint Richard Wagner: a legcsodálatosabb, a tragédiát is 
megszülQ m_vészet, a zene legfQbb istene. 

Köhler már többször idézett könyvét – amely számos utalást tartalmaz egyfajta „fi-
lozófiai szerelemre” Nietzsche részérQl Cosima iránt – e sorokkal zárja: „A szász nagy-
hercegség jénai tartományi elmegyógyintézetének betegnyilvántartójában 1889. március 
27-én a beteg következQ kijelentése került feljegyzésre: »A feleségem, Cosima Wagner 
hozott ide.«”100 Csakhogy e kijelentés lényege nem az, hogy Friedrich Nietzsche felesé-
ge Cosima, hanem az, hogy Q a férje Cosima Wagnernek. P, aki Frau Wagner férjeként 
így nem lehet más, mint Richard Wagner. Ez az indirekt és szimbolikus önazonosítás 
Wagnerrel – amelyre Köhler elmulaszt rámutatni – igencsak egybecseng ama szinte sut-
togó óvatossággal, hogy Q „talán Richard Wagner is”.

De térjünk vissza még a januári Torinóba, ahol a Piazza Carlo Albertón QgyelgQ 
Nietzschének döbbenettel és részvéttel kellett látnia, hogy egy kocsis kegyetlenül ütlegeli 
lovát. Ez az a pillanat, amikor Nietzsche sírni kezd, a lóhoz rohan, és karjait a szenvedQ állat 
nyaka köré fonja. Ezután állítólag már sohasem tért öntudatára a filozófus,101 aki a wagneri 
életm_ zenei, filozófiai és szépirodalmi vonatkozásait egyaránt jól ismerte.

Nietzsche ekkor voltaképpen meghalt, hiszen számára a világ e perctQl megsz_nt létezni. 
Egy német muzsikus halt meg ekkor, távol hazájától – ha nem is Párizsban, de Torinóban. 
Nietzsche e részvétteljes tettével sajátos módon teljesítette be az írást, és elérte, hogy felette 
a gyász szavait maga a Mester, a már közel hat esztendeje halott Richard Wagner mond-
ja el. Mégpedig azokkal a szavakkal, amelyeket még Nietzsche születése elQtt jegyzett le 
Párizsban, egy hazájától távol élQ, majd nagy nyomorban elhunyt német muzsikusról. Egy 
zenészérQl, akinek mintájául Q maga, Richard Wagner és az Q elképzelt sorsa szolgált.

1889. január 3. napja kísértetiesen idézhette fel ama szintén téli napot, amelyen a 
képzeletbeli német muzsikust, „R. urat”, voltaképpen Wagnert, idegenben eltemették. 
Wagner Az egy német muzsikus Párizsban cím_ novellaciklusának Egy német muzsi-
kus halála Párizsban cím_ darabjában az elhunyt barátja így számol be a temetésrQl: 
„Szomorú temetés volt. A kora téli levegQ tüdQnkre nehezedett, egyikünk se tudott be-
szélni. Tudjátok meg tehát most, hogy az, akit eltemettünk, derék, jó ember, egy szegény 
német muzsikus volt. Lágy szív_, aki mindig siránkozott, valahányszor egy lovat látott 
ostorozni Párizs utcáin…”102

A német muzsikus tehát a lóhoz rohan, átöleli, zokog, és nem szól többé. Szellemében 
meghal, és Richard Wagner mondja el fölötte az elmaradt gyászbeszédet. Szegény német 
muzsikusnak mondja Qt, nem kevesebbnek és nem is többnek, mint amire Nietzsche vá-
gyott. És e vágybeteljesítQ éber álom által megtörténik a kibékülés. Ha késQbb Wagner 
nevét említik elQtte, révülten elmosolyodik, s csak annyit mond: „Qt nagyon szerettem.”103 

Igen, Wagner megvigasztalta Nietzschét, e szegény filológus-filozófust, akinek elméje 
a szifilisztQl és apjának agylágyulásától függetlenül is veszedelemben volt. A muzsikus – 
holta után hat évvel – meglátogatta szegény barátját a torinói piazzán. Megajándékozta egy 
szép gondolattal és egy méltó búcsúval a világtól. A ló nyakába fonódó ölelQ karokban mint-
ha a Parsifal Kundryjának döbbent kérdése is benne volna: „Itt az állatok nem szentek?”

(Nehéz örökség) És Wagner szelleme tovább kísért. Megannyi kezdet és megannyi furcsa 
vég kötQdik Qhozzá! Társadalomelméletben, antropológiai paradigmában és a zenében 
egyaránt. Wagner még ízig-vérig romantikus volt. Hitt a közösségben, a nemzetben, de – 
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szintén romantikus módon – hitt a szellem erejében, a spiritualitásban is. Ez utóbbi azon-
ban annak ellenére nem engedte, hogy a szocialista nézetekkel komolyan kacérkodjon, 
hogy szociálisan érzékeny volt, és nem csupán az állati szenvedés indította részvétre Qt. A 
spiritualitás ugyanis mindig valami személyeset, valami individuálist hord magában, ami 
nem oldható fel egészen a közösségben, csupán a transzcendencia eszméjében. Öröksége 
már ezért is nehéznek bizonyult az egyre materialistábbá való, a szocialisztikus eszmék 
iránt egyre fogékonyabb korszellemnek.

Amint arra Oswald Spengler igen éles szemmel rámutat, Nietzsche „Übermensche” 
azáltal, hogy felülemelkedettnek véli magát az idealizmus világán, hogy fejlQdéspers-
pektívája a darwini gondolatokat idézi, hogy burkoltan célul t_zi ki egy új embertípus 
létrehozását, amely – akár kimondjuk, akár nem – a lehetQségek szintjén tenyésztést 
jelent, voltaképpen anti-individualista, kollektív – Spengler kifejezésével – szocialista 
viszonyokat feltételez, mégpedig hangoztatott individualizmusa ellenére.104 Mint írja: 
„Így vált lehetségessé az, hogy Shaw-nak az úrmorálban és az emberfölötti ember kite-
nyésztésében rejlQ tendenciákon már csak egy apró, ám következetes változtatást kellett 
végrehajtania ahhoz, hogy az „Ember és felsQbbrend_ ember” harmadik felvonásában – a 
kor záróakkordjának egyik legfontosabb és legjellemzQbb m_vében – eljusson saját szo-
cializmusának tulajdonképpeni maximájához.”105 Mert – amint Spengler Shaw logikáját 
követve kimondja – „a magasabb rend_ emberek osztályának mindennem_ szisztemati-
kus tenyésztését egy szigorúan szocialista társadalmi rendnek kell megelQznie…”106

És bizonyos mértékig közömbös, hogy ez a szocializmus eugenetikus indíttatású 
nemzetiszocializmus-e, avagy az új, szocialista embertípust gulágrendszerrel megva-
lósítani kívánó internacionalista szocializmus-e. Nem arról van szó, hogy Nietzsche 
egy ilyen lehetQséggel számolt, pláne nem arról, hogy kívánt egy ilyen lehetQséget és 
értelmezést, hanem arról, hogy az ember isten helyébe állításával – akár az Qt meg-
elQzQ, hasonló tanokat valló gondolkodók – legalábbis teoretikus alapjait fektette le, 
egy igen veszélyes antropológiai képnek. Egy víziónak, amelyben az ember szabadon 
alakítható, függetlenül évmilliók alatt kiformálódott sajátosságaitól. E sajátságokat, 
jellegzetes emberi vonásokat majd csupán a XX. század második felének szociálpszi-
chológiája és humánetológiája fogja felfedni, és többek között a totalitárius rendsze-
rek m_ködésérQl szerzett kedvezQtlen tapasztalatokból okulva.

Spengler Nietzsche Zarathusztráját egyfajta ellen-Parsifalnak látja.107 Méltán, hi-
szen Parsifal fölött – az önmegváltás minden gesztusa ellenére – ott van a szent ke-
hely Krisztus vérével, amely a szeretQ isteni gondoskodás szimbóluma. Wagnernél az 
ember nem válik istenné, s még a Ringben is az isteni végzet irányítja a hQsök életét. 
Pontosan a transzcendenciának ez az alázatos elfogadása Qrzi meg emberi lépték_nek 
Wagner világát. Éppúgy, ahogyan a buddhizmusban is a spirituális és láthatatlan erQk 
mély elfogadása, a transzcendens értelm_ „jó” és „rossz” relativizálásától való tar-
tózkodás szab gátat az ember abszolút hatalomként való felfogásának, végül is az el-
embertelenedésnek. A wagneri örökség tehát még a megtagadása által is hatni képes. 

Csakhogy az örökség igazi súlyát az mutatja, hogy ahol tartósan leny_göz és követésre 
– de legalább annak szándékára – indít, nevezetesen a zenében, még ott is a legváltozato-
sabb hatásokat és ellenhatásokat váltja ki. Egy szegény osztrák kántor, aki addig jobbára 
csupán kórusm_veket komponál, miután meghallgatja a Trisztánt, hatalmas szimfóniák 
írásába kezd, amelyeket a korabeli kritika csak mint szimfonikus óriáskígyókat emleget. 
Kilencet is alkot e m_fajban Anton Bruckner, aki majd az általa szintén csodált Liszt 
gyászszertartásán Parsifal-variációkat játszik Bayreuthban. Aztán egy francia muzsikus is 
Wagner hívéül szegQdik, hogy aztán betelve a varázzsal hátat fordítson neki. Ám amikor 
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e komponista – Debussy – megalkotja a Pelléas és Mélisande cím_ operáját, önkéntelenül 
is így jellemzi majd: „Ez az én Trisztánom.” És felt_nik egy olasz karmester, aki már szá-
mos sikerült darab szerzQjének mondhatja magát. Egy alkalommal azonban meghallgatja 
a Trisztánt. Még aznap t_zre veti kompozícióit, és nem ír többé. P lesz azonban a wagneri 
m_ egyik legavatottabb tolmácsolója: Arturo Toscanini.

A XIX. század romantikus szellemének a m_vészet és a zene megtisztulás volt – és val-
lás. Mindazok azonban, akik a késQromantikában és azután e felfogás hagyományát követ-
ték, nagy veszélynek voltak kitéve. Annak nevezetesen, hogy e szemléletnek azon a módon 
fogják keresni az akusztikus kifejezését, amelyet QelQttük már feltaláltak. És éppen Liszt, 
Berlioz és Wagner. Epigonok hada lepi el a nagy elQdök nyomdokait, és csupán a legkivéte-
lesebb szellemeknek sikerül megmenekülniük a veszedelemtQl. Bartók, aki a homo ludens 
Sztravinszkijjal szemben szintén a m_vészet szentségének és az alkotás megtisztulást hozó 
hatásának hitét vallotta, egyrészt már kellQ távolságban volt a késQromantika nagymestere-
itQl, másrészt originális képzelete segítette Qt az új utak megtalálásában. 

A XIX. század utolsó évtizedeiben azonban Wagner m_vészete szinte mágikusan szug-
gesztív hatást fejtett ki, ha nem is ama abszolút, mindenek fölött ítélQ bírói hatalom értelmé-
ben, ahogyan e hatást Nietzsche leírja. Az olasz zene sem vonhatta ki magát e hatás alól, és 
Boito, az idQs Verdi (az Otellóban és a Falstaffban), Mascagni, különösen Puccini egyaránt 
ösztönzést nyertek a német mestertQl. ErQs bel canto hagyományaik azonban megvédelmez-
ték Qket attól, hogy m_vészetükben epigonokká váljanak. Paradox módon, éppen a német 
muzsikára mért majdnem megsemmisítQ csapást Richard Wagner. Felix Weingartner, Eugen 
D’ Albert, Alexander Ritter vagy Engelbert Humperdinck tehetséges és gazdag kompozíciói 
mindig elQhívják a Liszttel és a Wagnerrel való összevetést, amelybQl azonban aligha ke-
rülhetnek ki túl kedvezQen, fQleg, mert utóbbiak hatása túlontúl elnyomta lehetséges egyéni 
útkereséseiket.108

Ahhoz azonban, hogy a német zene Wagner után tovább fejlQdjön, ám egyúttal a wag-
neri, liszti hagyományok is tisztelettel megQrzQdjenek, egy olyan szellemre volt szükség, 
amely noha csodálattal volt a nagy elQdök iránt, ám akit nem ny_gözött le, nem bénított 
meg az örökség súlya. Mert Richard Strauss, a bayreuthi kürtös, Franz Josef Strauss109 fia, 
a zene iránti legodaadóbb elkötelezettsége mellett is egy különösen mozgékony, kísérletezQ 
intellektus volt. Olyan racionális és játékos alkat, aki a zenében kevéssé megtisztulást, mint 
sokkal inkább örömforrást látott. Többek között ez védte meg Qt attól, hogy a szükségesnél, 
tehát az inspirációhoz kellQ mértéknél jobban hatása alá kerüljön nagy elQdeinek. Rá igazán 
jól illett Wagner önjellemzése (bár kissé másként). Strauss mintha szívét valóban agyában 
hordta volna. És túlzott intellektualizmusát különös módon éppen Cosima Wagner veti a 
szemére.110 Amint Straussnak a Don Juan szimfonikus költeményrQl írja az 1880-as évek 
végén: „Ezt nevezem az intellektus játékának az érzések kifejezésével szemben.”111

Cosima az „örök jelképek” felé igyekszik Strauss figyelmét irányítani,112 és az ifjú 
mester Liszt szimfonikus költeményeinek tanulmányozása után megkomponálja a Halál 
és megdicsQülés cím_ szimfonikus költeményét. Az 1889-ben elkészült m_rQl örömmel 
számol be Cosimának,113 aki továbbra is élénken érdeklQdik a komponista m_vészete 
iránt. A Strauss szellemi fejlQdésére oly döntQ befolyást gyakorló Liszt-hívQ és egyúttal 
wagneriánus Alexander Ritter – akivel még 1885-ben köt barátságot114 – a liszti út foly-
tatásán túl arra biztatja pártfogoltját, hogy Wagner hagyományait is kövesse. Így születik 
meg 1893-ban – wagneri módon, saját szövegkönyvre – elsQ operája, a Guntram.

Ha a Halál és megdicsQülés a Liszt-hatás kiélésének tetQpontja Straussnál, úgy a 
Guntram ugyanez a Wagner-hatás vonatkozásában. SQt, már bizonyos szellemi távolo-
dás is, mert a befejezésben Guntram úgy véli, b_nét csak a maga választotta vezeklés 
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enyhítheti, s így voltaképpen – a nietzschei filozófiát tükrözve – önmaga isteni bírájává 
válik.115 EttQl a befejezéstQl Alexander Ritter hiába próbálta eltántorítani a komponistát, 
aki azonban a zenében még tökéletesen h_ a wagneri hagyományokhoz. Amint szüleinek 
írja: „Nyugtalanság a ritmikában, a hangszínek váltogatásában, az apró motívumok ker-
getQzésében […] És ezért bizony a nagyszer_ Wagner a felelQs, aki csontjainkba égette a 
Trisztán zenéjét úgy, hogy b_vkörébQl immár soha nem szabadulhatunk.”116 

Persze Strauss éppen attól volt Liszthez és Wagnerhez hasonló zseni, hogy – akárcsak 
Qk – nem csupán maradéktalanul megértette és átérezte a nagy elQdök m_vészetét, hanem 
képes volt tovább is lépni örökségükön. Amint azt elQzQ vallomásának kissé ellentmond-
va írja: „A Guntram tulajdonképpen lezárja tanulóéveimet, s most már kimerészkedhetem 
a világba.”117 És e „kimerészkedés” egyik nagyszer_ példája éppen Nietzschéhez kötQdik. 
Talán legnépszer_bb szimfonikus költeményét a filozófus ellenevangéliuma nyomán, és 
azzal azonos címen írja.

Az Also sprach Zarathustra persze amellett, hogy tisztelgés a költQ-bölcselQ m_ve 
elQtt, kissé más szellembQl született, mint a költemény, és a zeneszerzQ egészen más 
életszakaszában is, mint amelyben Nietzsche volt m_ve megalkotásakor. Mert igaz, hogy 
Nietzsche harminckilenc esztendQs volt, amikor a Zarathustrát megírta, és Strauss 30-32. 
éve körül a szimfonikus költemény születésekor, ám Nietzsche akkor már élete alkonyá-
hoz, elméje teljes elborulásához közeledett, míg Strauss – aki életének 85 esztendeje alatt 
alkotóképességét végig megQrizte – még elQtte állt legnagyobb m_vei megalkotásának.

S a lelki alkatuk is mennyire más. Amott egy elvetélt zenészbe zárt búskomor filozó-
fus, aki hetyke der_t kényszerít magára, emitt pedig egy önfeledt zenész, akit boldoggá 
tesz m_vészete, és esze ágában sincs filozofálni. Különös fintora a sorsnak, hogy egy ily 
eltérQ alkatú m_vész „szolgáltatott zenei téren igazságot” Nietzschének azzal, hogy végül 
zenévé szublimálta annak indulatait. Egy igazi wagneriánus komponista, aki végül is mu-
zsikává sz_rte mindazt, ami Nietzschében mint gondolat tombolt. Egy másik Richard, aki 
azonban Wagnerhez képest könnyedebb lélekkel, és csupa játékos szenvedéllyel közelített 
a világ és a m_vészet felé. Eladdig, hogy emez antikrisztiánus m_ zenei metamorfózisába 
még gregorián dallamot is becsempészett, mert játékos kedve éppen úgy kívánta.

Ez a szimfonikus költemény egyébként különösen gyönyör_ módon foglalja egységbe 
a Strauss által oly nagyra becsült alkotók emlékét. Híres nyitórészében, a napfelkeltében 
a wagneri–liszti hatás félreismerhetetlen, a darab m_faja (szimfonikus költemény) szintén 
Lisztet idézi, mint talán az a magyaros dallam is, amely különös szenvedéllyel szólal meg 
a m_ elsQ harmadában. És mindez Nietzsche igehirdetQjének alakját idézve.

S mikor Strauss eléri a zarathustrai kort, a harminckilencedik évet (amelyben Nietzsche 
pszichotikus remekét alkotta), sok mindenre gondol, csak a világ és önmaga megváltására 
nem. Végigtekint addigi életén, családján – és szimfóniát ír róla Sinfonia Domestica cím-
mel. Ott van a feleség, gyermek, rokonok és maga a hQs, akit korábban, 1898-ban, az Egy 
hQsi életben is megmintázott már. Egyes vélemények szerint a Sinfonia Domesticában 
Strauss kicsit a bayreuthi Wagner szerepébe bújt. A Mesterébe, aki forradalom, szám_ze-
tés és annyi viszontagság után családja és barátai körében mint beérkezett alkotó áll elQt-
tünk. Strauss – ha nem is vált Wagnerré úgy, mint Nietzsche, hiszen Strauss saját jogán 
vált eredeti, valódi komponistává – a világra mégis gyakran Wagner szemével tekintett. 
Utolsó operája, a Capriccio desz-dur akkorddal zárul – Az istenek alkonyát idézve. „Hát 
nem ez a Desz-dur akkord színházi életm_vem legmegfelelQbb lezárása?” – kérdezi. 

A wagneri életm_ hallatlan gazdagsága néhány oldalon aligha vázolható. JellemzQ 
talán az is, hogy e kis megemlékezésbQl is úgy tárul fel egy hatalmas életm_, hogy an-
nak szimbolikus centrumáról, a RingrQl alig beszéltünk. A Rajna kincse, a Walkür, a 
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Siegfried és Az istenek alkonya ciklusa külön naprendszer a wagneri univerzumban. A 
tetralógiának azonban nem pusztán mint m_alkotás-komplexumnak hatalmas a szerepe, 
de mint eszménynek is, amely az életm_ megalkotása során hajtóerQként szolgált. Ez az 
eszme vezetett el a Trisztánig, és ez az eszme követelt magának feloldást a Parsifalban. 
Mindazonáltal a Ring leghatalmasabb darabja, Az istenek alkonya önmagában is különös 
és szimbolikus mozzanatokkal övezett alkotás. Mert nem csupán Strauss búcsúzik majd 
ennek desz-dur akkordjával az operától, de e m_ címére is válaszol Nietzsche a Bálványok 
alkonyával, s a „Meghalt az isten” nietzschei eszméje is mélyen gyökerezik Az istenek 
alkonyában.

Wagner ott is hat, ahol a legkevésbé várnánk. Lemondani a szerelemrQl a hatalomért 
– már maga ez a szembeállítás is megelQlegezi Freud és Adler vitáját. Lélektan a szö-
vegkönyvben, amely szerint a tragikus árát minden egyoldalúságnak meg kell fizetni, a 
görögök csodálata, amely Wagner gondolkodását már a Nietzsche-barátság elQtt is jelle-
mezte – ebben pedig Jung pszichológiájának és Hérakleitoszra hivatkozó egyensúlyelvé-
nek csírája van benne.

Aki valaha is foglalkozott eszmetörténettel, vagy távoli korokról nyitott lélekkel ol-
vasott, ismeri az érzést, amelyben régi idQk emberei kortársakká válnak, és fesztelenül 
szólnak hozzánk. Ám a távolság legtöbbször megmarad az olvasó és a kor szelleme kö-
zött, és a régi idQk csupán órákra tárulnak fel. A kivételesen nagyokkal azonban más a 
helyzet. Szellemük oly észrevétlenül válik szemléletünk részévé, hogy néha úgy érezzük, 
a világra vetett tekintetük a mi pillantásunk, s mindaz, amit mi élünk meg, még mindig 
velük történik.
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