
homas Mann, a
másnál mélyebbe
Wagner személyé
sen tökéletesen ti
modern európai k

bad így mondani - dra
gesen a színházhoz tar
1908-as, csavaros gon
sérletében" írja: „Ez a h
amelynek élményével é
tudok betelni, ez az oko
ravasz varázslat, ez a fo
improvizáció, amely a s
zik - valójában ez és cs
életemre a színházzal. (
házban találjuk meg, a s
képzelhetetlen." S neg
nagy, klasszikus és ala
ner-esszében, mely a R
dése és nagysága címe
szerzőként számon ta
színészként" emlegeti, s
galmazza: „Wagner nem
hanem valami harmadik
másutt senki másnál ne
sül, egy színházi Dionü
zással persze nem ol
megtámogatni, hogy a s
elméletnek el kellene
zenetörténettől, s minte
hanem csak szer
tudatosítani: Wagnerna
megnyilvánulása - a m
elméletieken át egész
amely ne volna releván
és esztétikája szem-po
színház történetének i
aktuális szereplője.

A „zenedráma" termi
nerhez szoktunk kapcso
az általa hozott fordula
először Theodor Mund
éves, A tündérek című
nyomán, s a partitúráb
szemléletnek -, mégpe
ben, amelyet Wagner a
elutasít: „a zene célját s
számára előállított drám
fejezés később, kivált
mást jelentett: olyan drá
differencia specifikája,
hogy a zene hordozza.

Mint 1870-es Beetho
értelmű, Wagner drámá
ményt", hanem „a szem
szódó drámát" értette,
gen" megkötés nagyon
vén, hogy Wagnere drá
zálja: „A zene láthatóvá v
a beszéd kizárólag a cs
a költői gondolathoz tar
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galmában tehát nem annyira a textuális, mint in-
kább a mimikus-színi mozzanat dominál. Már
1850-ben így írt Lisztnek: „Csakis a színész a tu-
lajdonképpeni igazi művész. Egész költői és ze-
neszerzői alkotásunk csak akarás, nem pedig
tudás: csak a színészi ábrázolás a tudás - a
művészet". 1872-ben a Színészekről és
énekesekről című tanulmányában pedig ezt írja:
„A színházi előadások tulajdonképpeni művészi
részét kizárólag a megszemélyesítőknek kell
tulajdonítanunk, míg a darab szerzője csak
annyiban áll kapcsolatban a tulajdonképpeni
»művészettel«, amennyiben a mimikus ábrázolás
általa előre ki-számított hatását költeménye
megalkotásakor minden más dolog elé
helyezte." Wagner, akinek művészetfilozófiája
minden pillanatban elárulja a színházi embert,
teljesen megfordította a mű-vészeteknek azt a
hierarchiáját, amely a klasszikus esztétikában -
és annak kiteljesedésé-ben, a hegeliben -
megszilárdult. A mimikus-színi ábrázolás a
hagyományos esztétikában csak függelék -
most ez válik a művészet legmagasabb fokává,
a szöveg pedig, amely a hegeli esztétikában a
legmagasabb rangot kapta, mosta
legalacsonyabb fokra kerül. Ezen a ponton talán
nem fölösleges közbevetőleg expressis verbis
felhívni a figyelmet arra, hogy a közhely,
miszerint Wagner a hagyományos opera esztéti-
kájával szemben, amelynek alapelvét oly
klasszikusan reprezentálja Mozart híres
formulája: „operánál a szöveg a zene
engedelmes leánya

A szent erdő a Parsifalban (1896)
Adolphe Appie terve

kell, hogy legyen", a szöveget tette uralkodóvá,
alárendelvén neki a zenét - a wagneri koncep-
ció teljes félreértésén alapul. Nem: Wagner arra
hajlott, hogy a színházi mozzanatot domborítsa
ki és azt tekintse a „művészet" foglalatának.

„Művészet", „zene", „dráma", „cselekmény",
„opera", „zenedráma" - nagyívű művészi és
gondolati fejlődése során e fogalmakat Wagner
nem használta egységesen, azonos értelemben
s ellentmondásoktól mentesen. Itt és most nin-
csen mód rá, hogy a wagneri teória nyelvének
„történeti szótárát", az ellentmondások keletke-
zését és feloldását akár csak nagy vonalakban is
vázolni lehessen. Az alább közreadott 1872-es
írás, A „zenedráma" elnevezésről, Wagner
legérettebb, legmélyebb nézeteit tükrözi arról a
színjátékról, amelyet megkülönböztet a többitől a
zenével való konstitutív kapcsolata; megismer-
tetését-megismerését mégsem annyira történeti
értéke, mint inkább aktualitása indokolja. Bár-
mint vélekedett is Wagner az „operáról", s arról,
hogy mennyiben mások, nem „operák" az ő mű-
vei (melyeket a Lohengrin után - a
Mesterdalnokok kivételével - nem is volt
hajlandó így jelöl-ni, hanem a legkülönbözőbb
egyedi elnevezéseket ötlötte ki számukra), mi,
akik e műforma történetét nem kell, hogy az ő
perspektívájából nézzük, s ezért minden
különbözőség ellenére Peritől máig láthatjuk a
belső egységét, tehát a Wagner által
megteremtett típusnak és az általa el-utasított
típusoknak a szerves összetartozását is,
nyugodt lélekkel beszélhetünk a legáltaláno-
sabb értelemben operáról, s Wagner számos
gondolatát az egész operairodalom, s általában
az operajátszás vonatkozásában fölöttébb ter-
mékenynek találhatjuk. Így például a következőt:

ki alighanem mindenki
n és teljesebben értette
t és művét, természete-

sztában volt vele, hogy a
ultúrának ez a - ha sza-

bális jelensége elsődle-
tozik. A színházról szóló
dolatmenetű, pazar „kí-
atalmas és kérdéses mű,
s megismerésével nem
s és elmés, sóvárgó és
rmába rögzített színházi

zínházon kívül nem léte-
akis ez köt össze egész
...) Wagnert csak a szín-
zínház nélkül Wagner el-
yedszázaddal később a
pvető jelentőségű Wag-
ichard Wagner szenve-

t viseli, elsősorban zene-
rtott hősét „dionüszoszi
őt kiélezetten meg is fo-

költő és nem zenész,
, akiben e két sajátosság
m tapasztalt fokon egye-
szosz". Ezzel a hivatko-
yan elgondolást akarok
zínháznak és a színház-

vitatnia Wagnert a
gy ki kellene sajátítania,
etném nyomatékosan
k nemigen volt olyan
űvésziektől kezdve az

en a személyesekig -,
s a színház gyakorlata

ntjából, tehát Wagner a
s centrális figurája és

nus, amit általában Wag-
lni, valójában megelőzte
tot; 1833-ban használta
t - Wagner ekkor húsz-
operán dolgozik, Gozzi

an még nincs nyoma új
dig abban az értelem-

lább közreadott írásában
zolgáló dráma", „a zene
a" értelmében. Ám a ki-

az 1860-as évektől már
matípust, amelynek az a
megkülönböztető jegye,

ven-tanulmányából egy-
n nem a „drámai költe-
ünk előtt valóban leját-

s itt a „vor unseren Au-
is komolyan veendő, lé-
mafogalmat így konkreti-
ált párja, ahol is a szó és

elekményhez, s már nem
tozik". Wagner drámafo-
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az operában a zene „a drámának nem vetélytárs-
nője, hanem szülőanyja. Felhangzik, és hangzá-
sának jelentését megszemlélhetitek ott a színpa-
don; evégett hívott össze benneteket; mert való-
ságos mibenlétét legfeljebb csak sejthetitek, és
ezért tárulkozik fel szemeteknek a színpadi pél-
dázaton át, mint ahogyan az anya is legendákat
mesél, hogy általuk avassa be gyermekeit a val-
lás misztériumába." Ebből következik az operá-
nak az ironikus kísérőszólam ellenére is komo-
lyan veendő meghatározása: „a zene láthatóvá
vált tettei". A formula felidézi és elmélyíti a két év-
vel korábbi Beethoven-tanulmány felfogását, mi-
szerint a dráma: „a szemünk előtt valóban leját-
szódó dráma mint a zene láthatóvá vált párja".
Nem kell okvetlenül Wagner ekkori zenefelfogá-
sának metafizikai jellegét is vallanunk ahhoz,
hogy a zene „hangzásának jelentését", „valósá-
gos mibenlétét" és „a zene láthatóvá vált tetteit"
ne a realizmus, sőt a naturalizmus kézzelfogható
konkrétságának értelmében fogjuk fel. Az opera-
játszásnak az a fordulata, amely századunk kö-
zepétől az opera magas fokon stilizált világát
mind földönjáróbbá, s a Felsenstein és iskolája ál-
tal döntő áttöréshez segített német „Musikthea-
ter"-től máig mind földhözragadtabbá tette, ná-
lunk - a szokásos nagy történelmi késéssel -
most látszik végbemenni, kisajátítva a korszerű-
ség szerepét, s eltakarva azt, ami a világ opera-
kultúrájában korszerűbb: az operajátszás új - a
stilizálás legkülönbözőbb szintjein újjászülető -
költészetét. Ha a 19. és 20. század fordulójától

Wagner oly sokszor adott inspirációt az üressé és
hamissá vált romantikus stilizáció lebontásához,
az opera pszichológiai realista és konkrét
aspektusainak felfedezéséhez és
megjelenítéséhez, úgy ma legalább annyira
inspiráló és termékeny lehet az opera
dimenziójának az újrafelfedezése és
visszahódítása számára. Mert minden műfaj-nak
megvan a maga sajátos látószöge, az a jellemző
magasság, amelyből visszatekint az élet-re, ami
megszabja, mennyit láthat belőle, milyen
részleteket láthat még, s milyenek mosódnak már
össze előtte, mennyit fog be a lencséje és mit szúr
ki belőle. Ez a magasságkülönbség, részletező
vagy összegező látásmód nem értékmérő,

ostanában gyakrabban olvasunk valami-
féle „zenedrámáról", megtudjuk például,
hogy Berlinben egyesületet kívánnak lét-
rehozni előmozdítására, csak nem igazán
tudjuk elképzelni, miről is van szó. Igaz,
nem minden alap nélkül feltételezem,

hogy e megjelöléssel mindenekelőtt újabb
keletű drámai alkotásaim számára kívántak,
megtisztelő módon, valamilyen rendkívüli
kategóriát létre-hozni; ám minél kevésbé érzek
hajlandóságot, hogy e kategóriát magamévá
tegyem, annál in-

csak különbségjelző a műfajok között. Mindegyik
műfaj más-más közelséget jelent a valósághoz,
más-más közelből vagy távolból fejezi ki az ál-
talánosat. A realista vagy naturalista regény,
novella vagy dráma éppen az egyéni vonásokon
keresztül, egyének ábrázolásával; az opera - a
történetében megvalósuló, olykor jelentős
fokozati különbségek ellenére is - típusokon ke-
resztül. Értékkülönbség csak akkor lesz a jelleg-
beliből - lefelé minősítve -, amikor valami ki-esik
a saját műfaja magasságából, olyat vesz fel
magába, amit meg sem láthatna: ha az opera
úgy részletez és konkretizál, mint más, reálisabb
műfaj.

kább hajlok rá, hogy a „zenedráma" névvel új
művészeti műfajt jelöljek, noha fölöttébb valószí-
nű, hogy ez a műfaj az általam szolgáltatott példa
nélkül is szükségszerűen kifejlődött volna, pusz-
tán azért, mert összhangban van a kornak és
tendenciáinak hangulatával és követelményei-
vel, és mára mindenképpen készségesen várná,
hogy bárki kényelmes fészeknek használja, ahol
a maga zenei tojásait kiköltheti.

Magam nem adhatom át magam e kellemes
tényállás hízelgő látványának, annál kevésbé,
mert nem tudom, mit is értsek a „zenedráma" né-
ven. Ha nyelvünk szelleméhez híven, értelmesen
és ésszerűen összeillesztünk két főnevet, az első
taggal valamiképpen mindig a második céljára
utalunk: eszerint például a „Zukunftsmusik" („a
jövő zenéje" - a ford.) szó, bár magam csak gú-
nyosan tudom szemlélni e találmányt, a jövő szá-
mára* való zeneként értelmezendő. Hasonló ér-
telmezéssel azonban a „zenedráma" szónak
mint a zene célját szolgáló drámának semmi ér-
telme nem lenne, hacsak nem bevallottan a régi,
megszokott operalibrettót értenék rajta, amely,
szent igaz, valóban a zene számára előállított
dráma volt. No de effélét bizonyosan nem értenek
rajta, másról van szó: újságíróink és egyéb szép
lelkű literátoraink elaborátumainak állandó olva-
sása oly mértékben elkoptatta bennünk a helyes
nyelvhasználat tudatát, hogy azt hisszük, az álta-
luk kieszelt zagyva szóképzéseket tetszés sze-
rint értelmezhetjük - mint tesszük ezt most is,
amikor a „zenedráma" szóval a szóban rejlő érte-
lemnek éppen az ellenkezőjét óhajtjuk jelölni.

Tudniillik olyan jövő számára, amelyben ezt a zenét nem elrontva
adnák elő.
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