
há-kezdettel rejti a Pünkösdrózsa-dallamot, akárcsak a Brácsaverseny
(1845) 2. tételének témája.

Bartók hegedûmûveit perzselô angyalszárnyak szívet melengetô
suhogása inspirálja és repíti, miközben a szerzôt a célt soha fel nem adó,
dacos eltökéltség: „az ördög sarkantyúja” ösztökéli tovább, gyakran
gyötrelmekkel kísért útján, „életrajznál pontosabban jelölve meg
életének nevezetes eseményeit, irányító szenvedélyeit...” (lásd 1909.
febr. 4-i, Ziegler Mártának írt levelét).

Miközben a hegedûs inspiráció nyomait kutattuk, találtunk néhány,
mindennél szebben beszélô rózsaszálat is ezen az irányító szenvedé-
lyekkel kikövezett úton. Befejezésül következzenek a verssorok:
sorozatunk utolsó fejezete a Bartók rózsáiból font koszorúval búcsúzik.

„Vad erdôben járok, járok éjszaka,
Ide kerget engem szívem fájdalma,
Vad erdôben járok egyedül,
Rajtam az Isten sem könyörül.

Házam volt, elégett, ezt bánom,
Szôllôm volt, elpusztult, sajnálom.
Lovam volt, ellopták, az is tör,
Rózsám volt, elvitték, ez megöl!

Amióta az én rózsám elveszett,
Szomorúan töltöm én az éltemet,
Vad erdôben járok egyedül,
Rajtam az Isten sem könyörül!

*

Két szál pünkösdrózsa, Kihajlott az útra,
El akar hervadni, Nincs ki leszakítsa.
Nem ám az a rózsa, Ki a kertbe nyílik,
Hanem az a rózsa, Ki egymást szereti.

Rakos Miklós
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Richard Wagner zenetörténeti jelentôségérôl – akár csak
mûvészetérôl – kötetek, tanulmányok ezrei születtek. Bírálóinak
és rajongóinak tekintélyes tábora állt és áll szemben mind a mai
napig hatalmas életmûve elôtt. Ez is bizonyítja mekkora hatást
váltott ki MÛVE – így csupa nagy betûvel – a múlt és a jelen tár-
sadalmában egyaránt. Wagner jelentôségét azonban nem csak
zenei oldaláról kell vizsgálni. Drámaírói munkássága, tekintve,
hogy saját maga írta operáinak szövegkönyveit, szintén egyedül-
álló. Megzenésített drámái által megújította és megreformálta az
opera mûfaját.  „Mi emeli Wagner mûvét szellemileg olyan ma-
gasan a régebbi daljáték fölé? Két erô párosul ehhez, két hatalom
és zseniális adottság, amelyrôl azt hihetnôk, hogy ellenségesen
szemben állnak egymással, s amelynek ellentmondására éppen
manapság megint szívesen mutatnak rá, a nevük: pszichológia és
mítosz. Tagadni próbálják, hogy összeegyeztethetôk; a pszicho-
lógia túlságosan racionálisnak tetszik, semhogy ne akarnánk
benne mindenáron áthághatatlan akadályt látni a mítosz országá-
ba vezetô úton. A mítosz ellenlábasának tekintik, csak úgy, mint
a zene ellenlábasának, holott épp e háromnak, a pszichológiá-
nak, a mítosznak és a muzsikának a komplexusa szerves való-
ságként áll szemünk elôtt Wagner esetében” (Thomas Mann).
A szórakoztató, gyönyörködtetô opera helyett Wagner a görög
dráma szellemében fogant etikus és katharzist – megtisztulást –
hozó mûfajt alkotott. Az ôt megelôzô korok dalmûvei legna-
gyobb részt irodalmilag, költôileg igénytelen szövegekre készül-
tek. Azokban a zene, illetve az ének volt leginkább a fontos, a
zenekar csak alárendelt kísérô szerepet játszott. Wagner számá-
ra viszont a drámai szövegköltemény, vagyis a cselekmény és az
azt hordozó, azt kifejezô lélektani és drámai hatást kiváltó zene
egyszerre és egyaránt egymást kiegészítve döntô fontosságú. 

Ez az újfajta operadráma azonban megkövetelte a meglévô ze-
nei eszköztár hihetetlen mértékû kitágítását, megújítását. Wag-
ner a harmóniavilág végsôkig való szétfeszítésével teremtette
meg a színpadi és drámai cselekmény addig sohasem hallott ze-
nei kifejezését. Nála a szöveg szolgálja a zenét és a zene a drá-
mai cselekményt. A színház e két alapvetô ôsi princípiuma
egyenrangúan van jelen mûveiben. De ennél még sokkal többrôl
van szó, mivel az általa kifejlesztett vezérmotívum  technika
lehetôvé teszi a cselekmény kimondatlan eseményeinek, hátteré-
nek, következményeinek, sôt a szereplôk elhallgatott gondolata-
inak zenei megjelenítését is. 

A vezérmotívumok alkalmazása így a dráma egyik fontos hor-
dozójává válik. A motívumtechnika változatosságát, sok-
színûségét fantáziadús variálással, hangnemi, harmóniai és nem
utolsó sorban hangszerelési ötleteinek azelôtt  soha nem létezett
gazdagságával éri el. Wagner idézet: „a puszta harmónia, mely a
drámában nem tudja megvalósítani a költô által neki szánt, csak
elképzelt gondolatot – akár csak az énekhangok tömege, mely a
melódiát szólaltatja meg -, a zenekarban teljesen reális és külön-
leges képességhez jut, csakis ennek segítségével hozható egyál-
talán létre a tökéletes dráma”. A zenekar tehát döntô szerepet
kap. Addigi alá és mellérendelt kísérô funkciójából Wagner tel-
jes értékû szimfonikus fôszereplôvé alakította. 

A szerzô által megálmodott és létrehozott zenekar összetéte-
lében, méreteiben korszakalkotó. E romantikus nagyzenekar ki-
fejezési skálája korlátlan. A Nibelung gyûrûje tetralógiában
(Rajna kincse, Walkûr, Siegfried, Istenek alkonya) a következô
zenekart írja elô: 16 prím, 16 sekund, 12 brácsa, 12 cselló, és 8

„Az ember semmiképp sem szabadulhat biztosabban a világtól, 
mint a mûvészet által, és semmiképp sem kapcsolódhat hozzá 
szorosabban, mint a mûvészet által.”   (Goethe)

Richard Wagner zenetörténeti jelentôsége
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nagybôgôhöz rendelt négyes fák, 4 trombita, 4 harsona, 8 kürt
mely vált Wagner tubákra, ütôk, hárfák. Ez az együttes nem a
hangerônövelést szolgálja, hanem új, addig ismeretlen hangszí-
nek, hanghatások mesteri kikeverésére nyújt lehetôséget. Zene-
kari hangzásának érzéki pompája azonban nem csak ezen mú-
lik. Alterált harmóniáinak gazdag szövevénye a kromatikus
szerkesztésmód, a mellék és kísérô szólamok fantáziadús veze-
tése sok egyéb mellett szintén az alkotói titkok szférájába tarto-
zik. Az ô zenekarán szólalt meg a zenetörténetben elôször az
elemek, a természet hangja, a tûz, a víz, az erdô, az éjszaka, a
napfény épp úgy mint az emberi lélek Freud által késôbb felfe-
dezett mélyrétege is; az álom, az anya-fiú kapcsolat bonyolult-
sága, a félelem, a gyûlölet, az extázis, a hôsiesség, a boldogság.
De hogy témaválasztása milyen döntô mértékben határozta meg
kompozíciós és hangszerelési módszerét, arra példa víg
dalmûve, a Nürnbergi mesterdalnokok harmóniavilága és zene-
kara. A reneszánszban játszódó XVI. századi történet harsány
vidámsága nem igényli a kromatika bonyolultságát, a diatónia
egyszerûbb eszközével él, harmóniavilága áttekinthetô. Mindez
zenekara összeállítását is meghatározza; a vonósokon kívül ket-
tôs fák, 4 kürt, 3 trombita, 3 harsona, tuba, ütôk és hárfa. Virtu-
óz zenekar kezelése  példa volt az utókor,  Strauss, Ravel,
Stravinszky, Puccini, Bartók és még sokak számára. Kitágított
harmóniavilágát pedig az epigonok széles tábora igyekezett kö-
vetni. Wagner iskolát teremtett, de mûve nem folytatható. A
Mesterdalnokok kivételével operáinak tárgyát a mondák és a
mitológia világából választotta. 

Thomas Mann szerint: „Wagner a mítosz tudója és felfedezô-
je az opera számára, az opera megváltója a mítosz által. Nem is-
merünk senkit, aki lelkileg annyira fogékony lett volna e kép és
gondolatvilág iránt, senkit,  aki hozzá hasonlóan tudta volna
megidézni és új életre kelteni a mítoszt. Ha az ember az ô mûveit
hallgatja,  azt hihetné, hogy a zene semmi másra nincs teremtve,
semmi más feladatot nem tûzhet már ki maga elé csak azt, hogy
a mítosznak szolgáljon. Wagner olyan ösztönös rokonságot ta-
núsít vele, s olyan anyanyelvi fokon beszéli nyelvét, amely min-
denképpen egyedül áll a világ mûvészetében”. 

Tudjuk, az emberiség ôsemlékezete sôt ôstörténete a mítosz. E
témák örök érvényû igazságaival tartott mintegy „tükröt a termé-
szetnek” shakespearei mércével. 

A Níbelung gyûrûjében az istenek világával is az emberekrôl
szól örök érvényûen – aranyról, bûnrôl,  hatalomvágyról, árulás-
ról – és életmûve egyik fô gondolatáról az önfeláldozó tiszta sze-
relem megváltó erejérôl. Mûveinek mindegyike jelkép, példázat
Furtwängler szerint, aki egyik legértôbb elôadója volt. 

Megbocsájthatatlan bûne a jelenkori színháznak amikor a na-
pi aktuálpolitika  és egyéb zavaros, a mûveket eredeti alakjukból
kiforgató, úgynevezett  rendezôi ötletek szintjén adják elô Wag-
ner örök érvényûen megfogalmazott, minden korok embere szá-
mára érthetô és mindig aktuális, mélyen etikus zenedrámáit,
operáit. Richard Strauss véleménye szerint a Níbelung gyûrûje
tetralógia kétezer év színházi fejlôdésének betetôzése. 

Boros Attila 

Walkûr – Tûzvarázs
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Hirdessen
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