
ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Az első keresztények imáit fog
lalta kritikai gyüjternénybe a fran
cia P. Hamman, mint az Osserva
tore Romano megállapítja: "zse
niális intuicióval és tiszteletet pa
rancsoló tudással." Az olasz ki
adáshoz, amely nyomon követte a
franciát, Agostino Gemelli, a mí
lanói katolikus egyetem nagynevű

rektora irt előszót. Ebből valók
ezek a sorok: "Javára válnak az
imádságos életnek az aszkétikus
megvilágítások és elmélkedések, de
legalább ekkora jót műveltek azok
<:I kutatók, akik az ima értékének
tudatában feljegyezték a vérta
núk, a hitvallók, az egyházatyák
és a korai szentek ajkáról Istenhez
szállott imákat, a maguk tartalmi
és kifejezésbeli egyszerűségében.

Szavakat, amelyeket ezek a szere
tet legmagasabb tanúsításában vagy
az elragadtatás édességében vagy
il hitvédelem sztlárdságában ejtet
tek ki, az öröm pillanatában vagy
a szenvdésében, a nap és az éj
szaka minden órájában, híven
Krisztus meghagyásához, amely
örök intelemként maradt reánk:
Mindenkor Imádkozni kell és abba
bele nem fáradni."

A kötethez Daniel-Raps irt be
vezető tanulmányt, akit, ha jól em
lékszem. két évvel ezelőtt válasz
tott tagjai közé a Fr-mcia Akadé
mia. Vissza kell térní a források
hoz - ez az alaptétele, az a gon
dolat tehát, amely egyre inkább
érvényesül a mai vallási élet min
den területén. "A keresztények
Imádsága - mutat rá Daniel-Rops
- Izraelt vallja ősének, miként Iz
rael az 5se a liturgiájuknak és
erkölcsi rendszerüknek is. Az imád
kozók nagyszerű népe volt a Vá
lasztott Nép, Története folyamán
mindig úgy látjuk, ,felemelt karok
kal, mint az esti áldozatnál', ké
szen minden alkalommal, hogy dí
cserje Istent és könyörögjön hoz-

zá. Ez a nép fejlesztette ki ekként
mínd az együttes imát, amely a
legnemesebb liturgiában nyert ki
fejezést, mind az egyéni imát,
amely a szív legrejtettebb mélyé
ből tör fel a magasba. Sugalmazott
könyveiben az ima tekintélyes he
lyet foglal el; annyira szépek ezek
az imák, lelkiségben annyira gaz
dagok, hogy nagyon gyakran a ke
resztény egyház is a héber Biblia
kifejezéseivel imádkozik." A ke
resztény ima mindenesetre külön
bözik a zsidó imától annyiban,
hogy "Krisztus közbenjárásán ke
resztül fordul Istenhez, rníután
Krisztus a közvetítő. akitől az üd
vösség érkezett nekünk, s ugyan
akkor a főpap, aki felajánl min
den áldozatot".

A Miatyánk az egyház alapvető

imája, az "alapima" - fejti ki a
továbbiakban Daniel-Rops -, de
nem az egyetlen formulája az .an
tik imának: "Krisztus más fölséges
imákat is beletűzdelt tanításába s
ezek azután egyre bizalmasabb és
bensőségesebb, a keresztény hit
küzdelmes és győzedelmes viszon
tagságaihoz mindjobban hozzákap
csolódó kifejezésekre ösztönöztek".
Hallgassuk meg például azt az
imát; amelyben az első kereszté
nyek a termés betakarításáról em
lékeznek meg: "Köszönetet mon
dunk neked, ó Istenünk, és neked
ajánljuk fel azoknak a gyümöl
csöknek zsengéjét, amelyeket örö
münkre adtál. Te teremtetted azo
kat szavaddal. megparancsolva a
földnek, hogy mindenféle gyümöl
csöt teremjen az ember és az ösz
szes állatok örömére és táplálásá
ra, Dicsérünk téged ó Istenünk,
ezekért az ajándékokért és mind
azokért a jótéteményekért, amelye
ket nekünk enrzedélvcztél. külön
böző gvümölcsökkel töltve meg szá
munkra az egész természetet. hála
;:> te Fiad, a mi Urunk Jézus Krísz-
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tus művének, aki által dicsőítünk

téged századokról századokra.
Amen."

Ennek az imának egyszerűségé

ben és költői lendületében tisztán
kivehető a zsidó írnától való elkü
lönülés sarkalatos ténye: Jézus
Krisztus közbenjárása, amely má
ról-holnapra lényegi eleme lett a
keresztény vallás megfogalmazásá
nak. Ez a közbenjárás "az igazi
eszköze annak, hogy elérjünk Is
tenhez", az "egyetlen mód, amely
lyel engedékenységre birhatjuk az
isteni igazságosságot és könyörü
letben részesülhetünk".

Daníel-Rops ekként fejezi be ta
nulmányát: "Azok a férfiak és nők,

akik 16 vagy 18 századdal ezelőtt

imádkoztak, alapjában olyanok,
mint mi, vagy mindazoknak a nem
zedékeknek keresztényei, amelyek
nek elődei voltak és mestereí let
tek. Ha velük imádkozunk, az ő

lelkükből fakadt nemes és egysze
rü formulákkal, akkor még inkább
őrzői leszünk az üzenetnek is, ame
lyet magukba fogadtak. Kimentve
ezeket a gyönyörű szövegeket a
feledés veszedelméből, többet cse
lekszünk, mint azt, hogy kielégít
jük kíváncsiságunkat: erős eledel
az, amit kapunk, tísztaságos víz,
ugyanaz, mint amely megigértetett
a szamáriaí asszonynak: ,aki ebből

iszik, nem szomjazík míndőrökké'."

..
Richard Wagner műveinek elő

adása ma is nehéz és hálátlan fe
ladat - állapítja meg René Leibo
witz abban a hatalmas tanulmá
nyában, amelyet még a könyvnek
beillő Critique is folytatásokban
tett közzé. Nehéz és hálátlan nem
csak a roppant méretek, hanem a
kivitelezés nehézségei s magának
a zenének bonvolultsáea miatt is.
Azokkal a vélekedésekkel szemben
azonban, hozy Wazner ..ideiét mul
ta" volna. nem lehet eléggé hang
sútyovní. hoav olyan monumentális
és szövevényes alkotásokba, mint
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az övéi, minden nemzedéknek uj
ból és ujból bele kell mélyednie.
A legkevesebb pedig, amit mond
hatunk róluk, hogy ismeretük nél
külözhetetlen mind a zenészek,
mínd a zenekedvelők számára.

Leibowitz elsősorban ennek az
ismeretnek hiányával magyarázza,
hogy Wagner annyira háttérbe szo
rult napjainkban, kirívó ellentéte
ként a mult század végének, ami
kor a fanatikus Wagner-rajongók
csaknem kisajátították a színháza
kat és hangverseny-termeket. Itt
van például az operák hírhedt
"hosszúsága", amelyre oly sokan
utalnak. Senki sem tagadja, hogy
ez a hosszúság megvan s bizonyos
módon gyöngesége is a wagneri al
kotásnak. A rövidítések és II kívá
gások azonban, még a legügyeseb
bek sem javítottak ezen. Mert ha
a partitura olyan helyeit dobják is
félre, ahol zenei és drámai szem
pontból nagy dolgok nem történ
nek, ezzel még nem szeritják ősz

szébb a zenét és a cselekményt, ~

mindíg marad egy "lyuk", amely
végeredményben bántóbbnak bizo
nyul, mint a még annyira unalmas
"hosszúság". Maga Wagner talán le
tudta volna faragni a .,fölösleget",
ha alaposan átdolgozza műveit,

mínthogy azonban nem tette meg,
kényszerűség számunkra, hogy egy
szer s mindenkorra elfogadjuk
Wae;nert úgy, ahogy van, valnTis
mindazzal, ami káprázatos és lehe
tetlen, nagyszerű és bosszantó, ern
és gyöngeség benne. Ahhoz azon
ban, hogy teljesen el is tudluk fo
gadni, főleg pedig. hogy ne bántsa
nak minket műveinek "negatív" ol
dalai, éppen ehhez szükséaes az az
ismeret. amelyről föntebb szö esett.

E nélkül az ismeret. az úzvneve
zett ..wagneri nevelés" nétkül le
hetetlen elvárnunk bárkitől. hogy
ne unatkozzék ezv egész waenerí
ODera h:>lll'!atása közben. A hosszú
ság mellett ugyanis e müvek di
menziói és svövevénvel is olvanok,
hozv a filtvp1em állandó mel'!feszf
tését követelik. Ha az érdeklődés



kissé is lankad, az ember egyszeri
ben elveszettnek érzi magát a han
gok áradatában. s akkor már a
legszebb változatok is könnyen el
viselhetetlenné válnak. Csak akik
már bizonyos mértékben otthono
sak ezen a területen, csakis azok
tudnak felülemelkedni az akadá
lyokon. Ami például a hosszúsá
got illeti, ez sem zavar minket lé
nyegesebben, mihelyt ismerjük a
műnek "minden varratát". Túlzás
lenne persze azt mondani, hogy
Wagner beható ismerete feledtetné
gyöngéít - ellenkezőleg -, de ha
megvan ez az ismeret, akkor a
gyöngék már nem gátolják, hogy
élvezzük és igaz értékük szerint
mérjük fel annak a zenének ösz
.szes szépségeít, amelyről nem lehet
elégszer kijelenteni, hogy egyike a
legnehezebbeknek.

Annál örvendetesebb tehát 
folytatja Leibowitz -, hogy újab
ban három könyv is megjelent
Wagnerről. míndegyík azzal a cél
Icltűzéssel, hogy a Wagner-problé
mát megint beleálIítsa a zenei tu
datba. Időrendben az elsőt Willi
Reich, a másodikat Theodor W.
Adorno, a harmadikat René Du
mesnil irta. Két német és egy fran
cia zenetudós. Willi Reich főleg

magát Wagnert beszélteti műveíről,

levelein és egyéb rnegnyílatkozá
.sain keresztül. Theodor W. Adorno
_pszichológiai és szociológiai szem-
pontból elemzi az egyes művek
-összetevőít, különös tekintettel ar
ra a kölcsönhatásra, amely Wag
nernek egyfelől a zenei, másfelől a
társadalmi eszméi közt mutatkozik.
René Dumesnil végül úgynevezett
"klasszikus" életrajzot nyujt, amely
ben a zenei alkotásokat magának
Wagnernek életkörülményeíből,ér
zelmi és indulati tapasztalásaiból
iparkodik megvílágítaní,

Sokszor hallani, hogy Wagner a
leghatalmasabb forradalmat hozta,
amely valaha is megrendítette az
opera hagyományait. Leibowitz sze
rint sein teljességgel alaptalan ez
11 nézet, ilyen kategórikus formája

azonban a wagneri újítások meg
lehetősen felületes szemléletéből

ered. Az igazság ugyanis az, hogy
kevés operaszerzőt találunk, aki
kezdetben oly mereven ragaszko
dottvolna a zenedráma hagyomá
nyalhoz. Élénken tanúsítják ezt
Wagnernek abból az időből való
levelei is, amelyekben arról szá
mol be, hogy miként igyekezett utá
nozni Weber és Marschner roman
tikus operáit, Első művei, a "Tün
dérek" és a "Tilos a szerelem" tel
jesen a francia és az olasz opera
hatásait tükrözték. Igen érdekes a
harmadik operával, a "Rienzi"-vel
kapcsolatos megnyilatkozása: "A
nagyopera lebegett szemem előtt,

egész színpadí és zenei ragyogásá
ban, szenvedélyes hevességével és
zenei együtteseinek gazdagságával;
és nemcsak arra törekedtem, hogy
kizárólagos mintának vegyem, de
művészi becsvágyam volt, hogy ha
tártalan pazarsággal fölül is múl
jam összes ismert megnyilvánulá
sait." Hogy teljesen megértsük az
ilyen vallomások értelmét, amilye
nekből Leibowitz többet is közöl,
tisztában kell lennünk azzal, hogy
Wagner akkor, 30-as éveinek ele
jén egy dús és bonyolult operai ha
gyománnyal állt szemben,sőt

mondhatni, ő volt az első szerző,

aki előtt ez a hagyomány ilyen mé
retekben kibontakozott. Gondoljunk
csak arra, mi mindent "szemlélhe
tett". Ismerte Gluck és Mozart
"klasszikus" operáját épp úgy, mint
Beethoven "Fidelio"-ját, elég közel
esett hozzá Weber és Marschner
"romantikus" operája. amire hivat
kozik is. Ismerte továbbá Spontini
és Meyerbeer francia "nagyoperá
ját", pompás díszleteivel, koszttim
jeivel és balletjeivel, ismerte végűl

Rossini, Donizetti és főleg Belltní
olasz operáját a tipikus "bel can
to "-val, amely még későbbi műveit

is befolyásolta. Mindez így együtt
olyan tág "panoráma", hogy Wag...,
nemek éppen ebben a kíváltságos
történeti helyzetében láthátj~lt

egyik lényeges .magyarázatát. a,n-
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nak, hogy oly gyökeres és annyira
megújító módon tudott hozzányúlni
ahhoz a hagyományhoz, amelyből

táplálkozott.
A fiatal Wagner adottságként fo

gadja el az operai hagyományt s
pillanatig sem kételkedik azoknak
az elveknek érvényességében, ame
lyeket felfedez benne. Távol attól,
hogy változtatni kívánjon rajtuk,
minden iparkodása az, hogy hoz
zájuk alkalmazkodjék, mert hiszen
maga is "utánzásról" beszél. Ez a
korszali: a "Rienzi"-vel ér véget,
amikor már kedvteléssel módosít
gat az elődök bizonyos tipikus alak
zatain. Wagner azonban nem volt
"született muzsikus" abban az érte
lemben, ahogy ezt a kifejezést a
nagy szerzők zömére alkalmazzuk
- állítja Leibowitz -, s ez az a
másik mozzanat, amelynél a követ
kezőkben elidőzik. Thomas Mann
egy érdekes gondolatát felkapva,
Theodor W. Adorno is aláhúzza a
"Tündérek" és a "Rienzi" szerzőjé
nek dilettantizmusát. Ezt az esz
mét továbbvíve, Adorno arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy "Wagner
művészete az a dilettantizmus,
amely a zseni szinvonalára szökött,
hála a legmagasabb értelemnek és
az akarat páratlan erejének". S ki
mutatja, hogy Wagner csak a
"Lohengrin"-től kezdve szabadul
meg "a dallamvezetésnek és az ak
kordok kapcsolásának vaskos
ügyetlenségeítől", mert még a
"Mesterdalnokok" is "bizonyos fo
gyatékosságokról tanúskodnak a
modulációk és a harmonikus egyen
súly tekintetében". Ezek az észre
vételek cáfolhatatlanul helyesek
nek tűnnek fel Leibowitz előtt, és
szerinte meg is magyarázzák, hogy
a fiatal Wagner oly teljesen alá
rendelte magát az operai hagyo
mánynak.

Az igazi forradalmat e hagyo
mány ellen a "Tannhliuser" és fő

leg a "Lohengrin" nyitja meg. Hogy
valójában mi teszi ezt a forradal
mat, nem könnyű megmondani.
Mert nem elég azt felelnünk, hogy
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Wagner rparkodott megszabadulni
a hagyomány láncaitól, elvetve a
konvenciók legnagyobb részét s bi
zonyos szerkezeti és egyéb eleme
ket, amelyeket a hagyomány ki
kristályosított. Ha ugyanis sorba
vesszük a tisztán zenei változtatá
sokat, az összhangzati, melódikus.
és hangszerelési újításokat, ellent
mondásokba ütközünk, és szetnben
az operai hagyománnyal jóformán
semmi lényegeset sem fedezhetünk
fel. Mi több - írja Leibowitz -'o
azt kell megállapítanunk, hogy
mindaz, amit Wagner hozott, sem
miképen sem forradalom bármiféle
hagyomány ellenében. A zenei
nyelv fejlődéséről van szó, vagyis'
egy olyan jellegű teremtő folya
matról, amely mindig "sine qua
non" feltétele volt annak, hogy
egyáltalán létezhessék zenei ha
gyomany. Ebből a szempontból a
wagneri nyelv legmerészebb újítá
sai is - éppen merészségükkel 
a dolgok rendjéhez tartoznak, mert
hiszen ez a rend - a nyugati zene
nagy hagyománya - csakis a ze
neszerzés nagy mestereínek állan
dó és merész újításaí nyomán jö
hetett létre és maradhatott fenn.
Egyébként is azt a számtalan vál
tozást, amit Wagner hozott a har
mónia, a melódia és a hangszere
lés terén, még semmiképen sem ér
zékelteti sem a "Tannhliuser", sem
a "Lohengrin", holott tagadhatat
lan, hogy ezek a művek már gyö
keresen új felfogásról tanúskodnak.

A kérdést a legegyszerűbben ak
kor oldjuk meg, ha nemcsak azt
nézzük. hogy miként dobja el Wag
ner a zenedráma készenkapott
konvencióit, hanem azt is, hogy
mivel próbálja pótolni őket. Tud
juk, hogy Wagner előtt a hagyo
mányos opera zárt részek - áríák
és együttesek - sorozatából állt,
amelyeket énekes beszédek vagy
párbeszédek választottak el egy
mástól. Főleg ez aszakadozottság,
ez a "közfalakkal ellátás" az, ami
nek ellene fordul a wagneri láza
dás. Ami elsősorban jellemzi újít6



törekvését - attól a két művétől

kezdve, amelyekkel most foglalko
zunk -, éppen az; hogy nem talá
lunk többé különválasztott része
ket, hanem a különböző felvonások
teljes egészükben egy meg nem
szakadó zenei előadásból bontakoz
nak ki. Wagner innen jut el lé
pésről-lépésre a cselekmények glo
bális, azaz egyetlen egészet alkotó
egységének megfogalmazásához,
»rnely egység azon nyugszik, amit
később "végtelen melódiának" ne
vez.

A kérdés azonban nem olyan
egyszerű, mint amilyennek látszik.
Az igazság ugyanis az, hogy a mo
zaik-forma mellett már a Wagnert
megelőző operai hagyományban is
megvolt az imént jellemzett törek
vés. Szólhatunk mindenekelőtt

Gluck híres reformjáról. Ö már tu
datára ébredt annak az alapvető

ellentétnek, amely a tulajdonké
peni operazene - áriák és együt
tesek - és-:a drámai cselekmény
- a recitativ - között mutatko
zott. Ezt az ellentétet Gluck azzal
próbálta leküzdeni, hogy csökken
tette a különbözőséget, vagyis va
Iódí zenei strukturát adott a recí
tativnak. Igy a száraz recitativ
("secco") lassanként eltünt Gluck
későbbi műveíből s helyébe lépett
a kíséretes recitativ ("accompag
nato"), amelyben egy melodíkus
alakzat, amely mellett a zenekar
állhatatosan kitart, biztosítja a for
mális szerkezeti egységet. Gluck
ezzel előrevetíti Wagner komponáló
technikájának egyik fontos eljárá
sát, mikor is a hosszú monológokat
és szólórészeket zeneileg olyan ze
nekari kíséret támasztja alá, amely
bizonyos motivumok, jelesen a
wagneri vezérmotívumok ("Leitmo
tiv") kifejlesztésén épül. Gluck
még egy másik mOclon is igyekezett
megszüntetni az említett ellentétet.
Az antik tragédiából indulva ki,
szerkezetileg is fontos szerepet jut
tatott a karnak. Mint az .Atceste"
is mutatja, a kar jelen van a drá
ma minden cselekményénél s ép-

pen a kar közbelépései folytán jön
létre a különböző cselekmények
egysége.

Tagadhatatlan, hogy olyan zene
költők, mint Mozart és Beethoven
- jóllehet az elsőre bizonyos mér
tékben hatott Gluck - nem kö
vették igazában az .Alceste' szer
zőjének példáját. Találkozunk ná
luk is a kíséretes recitatívokkal,
amelyeket elődjük, Gluck módjá
ra kezelnek, de aránylag ritkán, s
Mozartnál a száraz recitativ to
vábbra is uralkodó marad. Nem
találjuk meg sem Mozartnál, sem
Beethovennél a kar Gluck-féle sze
repét. Arról azonban, hogy a "Fi
garo házassága", a "Don Juan",
vagy a "Fidelio" így ismét vissza
állítaná a dráma és a zene hirhedt
ellentétét, amelynek Gluck fölébe
akart kerekedni, mégsem beszélhe
tünk. Mozart is, Beethoven is
nem kevésbbé radikálisan, csak
egészen más .újítással nyúlt hozzá
a problémához. Mind a ketten gran
diózus kísérletet tettek arra, hogy
a külőnböző felvonások zárótéte
lének kidolgozásával teremtsék
meg a dráma zenei egységét. Leg
könnyebb erről meggyőződnünk a
"Fidelio"-ban, ahol a fínálék any
nyira fontosak, hogy súlyban SZiR
te felérnek a felvonás egész többi
részével. Egyenesen szembeszökő ez
a második felvonásban, ahol a finá
lét bízvást tekinthetjük egy füg
getlen harmadik felvonásnak. S a
wagneri reformnak tetemes részét
a fináléknak ez a kiterjesztése ma
gyarázza.

Összegezve az eddigieket - irja"
Leíbowítz -, elmondhatjuk, hogy
ha Wagner tovább is .. fejlesztette,
mint bármelyik elődje, a különbö
ző felvonások kompoziciós egységé
nek technikáját, lázadása a hagyo
mány ellen nem nagyobb lázadás,
mint számtalan egyéb újftásainak
bármelyike. Megállapfthatjuk, hogy
Wagner túlhaladta és magasabbra
emelte Gluck és Weber szerzemé
nyelt a zenével kísért recitativ te
rületén, mert ami azoknál még csak
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szőrványos volt, nála a zenekari
és szimfónikus láncolat központi és
állandó eleme lett. Ugyanígy a ko
rális egységet is, amelyet Gluck
vezetett be, merészen meghosszab
bította a "Tetralógia" szerzője, mert
a zenekar itt - magának Wagner
nek kifejezése szerint - egyenesen
az antik kórus szerepét viszi,
vagyis a zenekarra esik a feladat,
hogy egységbe vonja a dráma és a
zene ellentétes elemeit.. Túlhalad
ta végül Wagner Mozartot és Beet
hovent is abban a kísérletükben.
hogy a különböző felvonások nagy
"adagjait" olyan zenei strukturák
ra ültessék rá, amelyek képesek az
ekkora dimenziókat is elviselni,
mert amit Mozart és Beethoven a
különböző felvonásoknak csak bi
zonyos meghatározott részeiben
mert alkalmazni, azt Wagner egé
szükben kiterjesztette az összes fel
vonásokra.

Világos azonban, hogy amit Wag
ner is hitt magáról: hogy az operai
hagyomány alapjait is tökéletesen
megrendítette - lényegében nem
állja meg a helyét. "Forradalma"
nem volt forradalom a szoros ér
telemben, nemcsak azért nem, mert
az operai hagyomány legalább is
bennrejlően magában foglalta azt,
amit Wagner zseniálisan kibontott.
hanem mert valamennyi újítását
csakis e hagyományból kiindulva
tudjuk mérlegelní és megmagya
rázni. Képtelenség volna persze 
hangsúlyozza Leibowitz ,ha
rnínden wagneri újításban egy már
meglévő hagyományos elem tovább
feilesztését akarnók felfedezni. Ma
gától értetődik, hogy tömegével
adódnak a gyökeresen új elemek,
amelyeknek előzményét aligha ta
lálnók meg II hagyományban. E te
kintetben azonban Wagner esete
sem különbözík bármely más nagy
zeneszerző esetétől, hiszen minden
nagy alkotónak műve dialektiku
san születík meg: egyfelől II hagyo
mány továbbfejlesztéséből, másfe
lől a hagyománytél való eltérésből.

5 éppén ez á "más-szerűség" a ha-
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gyomany irányában, ez az, amit
"személyiségének" és "eredetiségé
nek" nevezünk.

Mindabból, amit előadtunk, ki
tűnik az is, hogy a híres megkülön
böztetés "mozaik-opera" és "folya
matos opera" között inkább látsza
ton, mint valóságon nyugszik. Leg
följebb azt mondhatnók, hogy a kü
Iönböző korok operaszerzői hol az
egyik, hol a másik elvre fektették
a súlyt. Kétségtelen ugyanis, hogy
kevés, nagyon kevés az a mű,

amelyben az egyik elvet a másik
nak kizárásával alkalmazzák. Eb
ből a szempontból igen érdekes
megfigyelni éppen Wagrtert. Még
olyan műveiben is megtaláljuk a
zárt formákat, tehát a különvá
lasztott szakaszok elvét, amelyek
az ellentétes szerkesztési elv meg
testesítőinek számítanak. Leíbo
witz iskolapéldának hozza fel a
"Siegfried" második, majd a "Tris
tan és Isolde" első és második fel
vonását, amelyeket jelenetezési és
zenei szempontból - Wagner más
műveivel is összevetve - oldala
kon át elemez. Ezekben a teljesen
szakszerű fejtegetéseiben fárasztó
lenne követnem, de egy dolgot
mégis kiveszek belőlük. Ez az,
hogy a többszólamú együttesek igen
ritkák Wagner műveiben. Feltehe
tően már azért is, mert ezeknek
belső tendenciájuk, hogy önálló,
zárt formát alkossanak, ezt pedig
Wagner ki akarta küszöbölni. A
másik oka azonban nyilván az, hogy
Wagner, aki író és szinhází ember
is volt, attól tartott, hogy a közön
ség nem érti meg a szöveget, ha
több hangon át és több szélarnban
kapja. Ezért folyamodhatott Wagner
bizonyos előszeretettel a tisztán női

együttesekhez (a Rajna leányai,
WaJkürök, VirAg-leányok stb.).
Minthogy azonban a többszólamú
együttes az operai hagyomány leg
nemesebb és lealényegesebb elemei
közé tartozik, Wagner sem' mond
hatott le róla teljesen, s ami ellen
sokszor fellázad - gondoljunk csak
a "LOhengrin" ,.hiányzó triőjára"



-, abban is nagyszerű t alkotott.
Leibowitz különösen felhívja fi
gyelmünket a "Mesterdalnokok"
együtteseire, főleg a harmadik fel
vonás. híres ötösére; kétségkívül
egyike ez a legszebb együtteseknek.
amelyekkel az opera története di
csekedhetik.

Leibowitz ellenefordul azoknak,
akik Wagnerben nem elsősorban

muzsikust látnak. A wagneri ve
zérmotívum híres techníkájával
kapcsolatban gyakran hallhatjuk:
ez is bizonyítja, hogy Wagner min
denekfölött a pszichológiai és drá
mai hatást kereste, s nem a tu
lajdonképeni zenei struktura volt a
legfőbb gondja. Leibowitz merőben

téves felfogásnak mondja ezt. Sze
rinte a vezérmotívum tisztán zenei
szükséglctből származott, míután
Wagner tipikus és erősen struktu
iált zenei alakokat akart teremte
ni. amelyeknek segítségével a ze
nei elbeszélés specifikus zenei kísé
rete teljes mértékben megvalósul
hatott. Másfelől, mint a "Siegfri
ed" második felvonásának első je
lenete oly kirívóan tanúsítja, a ve
zérmotívum nála elsőrendű szere
pet visz a zenei jelenetek formá
lis konstrukciójában. Sőt, ha vala
mit szemére akarnánk vetni Wag
nemek, éppen az ellenkezője lenne
annak, mint amit idéztünk, neveze
tesen, hogy Wagnernél a zenei épí
tömüvész, vagyis a tiszta zenész
háttérbe szorítja a dramatikus ze
nészt, Eléggé köztudomású, hogy az
opera lényege sokkal inkább az
énekzenében, mint az architektoni
kus zenei szerkezetben rejlik. Az
opera személyei ugyanis ama hang
nemek szerint születnek meg és
alakulnak,' amelyeknek alávetik
őket. Világosan megértjük ezt, ha
gondolunk a különböző énekes-ti
pusok hagyományos megválasztása
ra. mikor is bajosan képzelhetnénk
olyan fiatal hősnőt. aki mély-alt,
fiatal hőst, aki basszus, vagy "fél
tékeny öregkirályt", aki tenor..Eb
brjI következik, hogy a személy
határozza meg a darabnak azt a

nemét is, amely meg fog felelni
neki: az áríát, a rövid dalt, a kis
áríát, a recitativót, a nótát, a 1'0
máncot. Mindezek a darabok, mint
formák, vagy "zártak", vagy "fel
oldottak", ugyanúgy, miként a
szimfónia témái vagy közbevetett
és másodlagos szakaszai. Amíg
azonban a szimfónikus egység te
matikus, addig az operai egység vo
kális. S ahogy a szimfónia a tema
tikus elemeit egyidejűen tartalmaz
za, ugyanúgy a drámai zene "rá
rakja" személyeit az együttesekre.
Mármost Wagnernél a vezérmotí
vum nem hogy jellemezné, hanem
inkább "elhomályosítja" a szemé
lyeket. Oka az, hogy a vezérmotí
vum fölcserélhető. míg a tenor el
len-e-je vagy a könnyű szoprán
vokalizálása nem. Ha tehát Wag
ner valóban a vezérmotívumra
akarta volna bízni a személyei lé
lektanának és drámai jellemének
meghatározását, törekvése biztos
kudarcot vall. De ez az éppen, ami
nem volt szándékában, s mindazok,
akik erre gondoltak, nemcsak fél
reismerték a vezérmotívum igazi
rendeltetését, de nem ismerték fel
az egyik leglényegesebb elemet
sem, amellyel Wagner gazdagította
az operai hagyományt, azt neveze
tesen, hogy az ínterpretálők új ti
pusát teremtette meg.

Mint minden igazi operában tör
ténik, Wagner is az énekhangok
ban rögzített szőveggel jellemzi sze
mélyeit. Nála azonban még a szö
vegtípusok is igen nagy átalakulá
son mentek át, ha azokhoz hason
lítjuk, amelyeket előtte használtak.
Igaz ugyan, hogy itt is a hagyomá
nyos adottságokra támaszkodott,
vagyis a wagneri újítások végered
ményben bizonyos régebbi kezde
ményezések logikus következmé
nyei. Vegyük elő például a wag
neri nagy tenort, ezt a tipikus "hÓ8
tenort", amilyent Loge, Siegmund,
Síezfried (az "Istenek alkonyá"
ban), Tristan, Parsifal s kisebb fok
ban TanIÍhauser,Lohengrin, Sieg~

fried (a "Siegfried"-ben) és Walter



szerepe kíván. Egészen különleges
énekes kell ehhez, olyan énekes,
akinek sajátosságai: 1. rendkívül
széles hangterjedelem, mikor is a
tipikus tenor hang magas fekvése
mellett meg kell lennie egy mély
fekvésnek is, amely alig marad el a
bariton mögött; 2. tekintélyes hang
erő, amely az összes fekvésekben
hallhatóvá teszi a hangot egy min
dig nagyon fokozott s olykor
mennydörgő zenekar fölött; 3. fizi
kai szívósság és kitartás, amely nél
kül az énekes nem tehetne eleget
szinte embertelen feladatainak
(gondoljunk csak a "Tristan" har
madik felvonására). S bizonyos 
állapítja meg Leibowitz -, hogy
olyan énekesekkel, akik egyesítik
magukban mindezeket a minősége

ket, csakis Wagner óta találkozunk;
nyugodtan állíthatjuk, hogy Wag
ner nélkül minden valószínűség

szerint soha sem lettek volna. E
tekintetben tehát igazi wagneri
"teremtéssel" állunk szemben. Hi
vatkozhatnánk ugyan arra, hogy
már Beethoven és Weber is ha
sonló énekest képzelt el olyan sze
repekre, mint Florestan ("Fidelio"),
Max ("Bűvös vadász"), Adolar
("Euryanthe") és Huon ("Oberon").
Mi több, napjainkban rendszerint
Wagner-énekesekre is bízzák eze
ket a szerepeket. Ám ha nagyon is
lehetséges, hogy Beethoven és We
ber Idejében voltak már tenorok,
akik meg tudtak felelni a várako
zásnak, teljességgel bizonyos, hogy
sem a hangtípus, sem a hangerő

tekintetében nem állnák ki az ősz

szehasonlítást a mai Wagner-éne
kessel, sőt az is bizonyos, hogy ép
pen Wagner zenéje s egyedül ez a
zene fejleszthette ki azokat a ké
pességeket, amelyeknek Beethoven
és Weber művei ma visszaható mó
don hasznát látják. Már a Wagner
által megteremtett tenor-tipust tet
ték azután magukévá Verdi (Otelló),
Blzet (Don José), Saint-Saens (Sám
son), Puccini (Mario Cavaradossi),
Strauss (operáínak zömében) és má
sok, úgy hogy az operai hagyo-
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mány ilyen irányú bővülését meltára
tekinthetjük Wagner egyik legér
tékesebb teljesítményének. S vonat
kozik ez egyéb énekes-típusokra is.
Elég, ha gondolunk a nagy drámai
szopránokra, amilyeneket Isolde.
Brunhilde vagy Kundry szerepe kí
ván (akiknek egyetlen "elődei" il

"Fidelio" Leonórája. Euryanthe és
az "Oberon" Reizája), a nagy drá
mai mezzo-szopránokra (Ortrud.
Fricka, Brangane, akiket egyedül
az "Euryanthe" Englantinéje [elez);
a nagy baritonokra (Wo'tan, Albe
rich, Gunther, Hans Sachs.' akiknek
előalakja a "Fidelio" Pizzarója), s
mindjárt tisztán áll előttünk, hogy
Wagner személyei, bár a hagyo
mányból nőttek ki, új dimenziót és
formátumot vittek bele magába az
énekművészetbe is, amely rnínden
kor lényegi eleme, mondhatni, ge
rince marad az opera-zenének.

Adorno kiemeli azt a fontosságot
is, amelyet a karmester nyert a
wagneri .operában. S valóban - ir
ja Leibowitz -, az az uralkodó
szerep, amelyet a karmester visz
napjainkban, csakis Wagnerrel ala
kult ki. Oka, hogy talán maga
Wagner volt az első nagy karmes
ter abban az értelemben, ahogy ezt
a tisztséget felfogjuk. O volt az el
ső talán, aki - Adornót idézve 
"bele tudta vinni a lelkét a rnoz
dulataiba, és fordítva: láthatóvá
tudta tenni e mozdulatok útján azt,
ami a lelkében volt". Wagner elótt
a karmester tapasztalati "törvények
nek engedelmeskedett s teendöle
főleg az volt, hogy megkönnyítse
a korrekt Iejátszást, Wagner óta ez
a mesterség rendkívüli finomságú
bonyolult technikává fejlődött, mi
kor is a karmester feladata az, hozv
ő maga interpretálja a legmagasabb
fokon a zenei alkotást. Wagner ve
zeti be a nagy ..zenekari igazga
tók" ragyogó csoportját, akiknek
legtöbbje - közvetve vagy közvet
lenül - az ő iskoláját tanulja ki.

A most mondottak hátterét ku
tátva Leíbowitz mindenekelőtt a
wagneri partiturák nehéz és bo-



nyolult voltára utal, ami egészen
új technikát és kivételes tudást kí
ván attól, akire a kivitelezés fele
lőssége hárul. A nehézségek nagy
része éppen a wagneri operák fo
lyamatosságából származik. Mind
addig ugyanis, amíg a felvonást
tényleges megszakadásokkal külön
választott részek egymásutánjára
"darabolhatjuk", a felületes vezény
léssel is boldogulhatunk. mert ele
gendő, ha a karmester csupán arra
ügyel, hogy minden részt az igazi
szelleme szerint tolmácsoljanak és
hogy - nyersen kifejezve - min
denki együtt érjen a végéhez. Ezzel
szemben Wagnernél már az "együtt
végéhez érkezés" is körülményes
feladat, tele buktatókkal. Megoldá
sához a vezénylés igazi virtuóza
szükséges, Amellett azonban a ve
zénylőnek magának is művésznek

kell lennie, aki át tudja élni és meg
tudja világítani a hatalmas zenei
építmény globális egységét. Éppen
ezek a nehézségek s az ilyen ter
mészetű problémák azok, amik
megteremtették azóta a nagy kar
mester típusát, s mondanunk sem
kell, hogy azóta még a Wagner
előtti muzsika is ennek látja hasz
nát, amennyiben hasonló nehézsé
geket támaszt, mint például Mozart
és Beethoven nagy fináléi. Bízvást

állíthatjuk - írja Leibowitz -,
hogy a karmesterek csak Wagner
óta tudják, miként kell igazában
operát vezényelni.

Megint csak mellőzve a teljesen
szakszerű fejtegetéseket, amelyek
ben Leibowitz Wagnernek az üte
mezésre vonatkozó utasításait tár
gyalja, hadd térjek rá röviden a
ftagy tanulmány záró fejezetére.
Ebben azt állítja és arra hoz fel
érveket, hogy akár a melódiát, akár
az összhangzatot, akár a hangsze
relést tekintsük, a huszadik század.
zenéjének egyetlen tipikus megjele
nési rnódja sem jöhetett volna lét
re Wagner hatása nélkül. An ez
azokra a zeneszerzőkre is, akik
nem akartak tudni Wagnerről. vagy
éppen szembe fordultak vele. Még.
Debussy zenéje sem képzelhető el
nélküle, holott Debussy elméletben
a legelkeseredettebben Wagner-el
lenes volt. S érdekes, hogy az az
Arnold Schönberg, aki Leibowitz
szerint egyedül tudott túlhaladni
Wagneren, sohasem tagadta meg,
vetette vissza vagy próbálta elhá
rítani Wagner befolyását; csak mi
után tökéletesen feldolgozta magá
ban Wagner tanítását, lépett át
olyan új területre, amelyről Wagner
maga nem is álmodott.


