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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.

R I C H A R D W A G N E R

A ,,ZENEDRÁMA" ELNEVEZÉSRŐL

A Rajna kincse (1976)
(Rendező: Patrice Chéreau)
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Ha mármost az esetet közelebbről vesszük
szemügyre, kitűnik: a nyelv eltorzítása ezúttal
abban a közkedveltté vált módszerben nyilvánul
meg, hogy egy, a főnév előtt álló jelzőt előre ra-
gasztott főnévvé alakítanak; eredetileg ugyanis
„zenés drámáról" beszéltek. Mindazonáltal talán
nemcsak a nyelv fent említett gonosz szelleme
rövidítette a zenés drámát „zenedrámára"; az el-
határozásban ott munkálhatott az a homályos
érzet is, miszerint a dráma nem lehet zenés, azaz
(a német szóhasználat - „musikalisches Drama"

- szerint - a ford.) muzikális olyan értelem-ben,
mint egy hangszer vagy egy énekesnő (bár az
utóbbi esetében ez meglehetősen ritkán fordul
elő). A „muzikális dráma" szigorúan véve olyan
drámát jelentett volna, amelyik vagy maga alkot
zenét, vagy alkalmas a zenealkotásra, avagy
éppen zenei érzéke van, mint például ami
zenekritikusainknak. Mivel azonban ez így min-
denképpen zavaros maradt, a homályos értelem

A Walkür Wieland Wagner rendezésében

inkább elbújt egy teljességgel értelmetlen szó
mögé - a „zenedráma" szóval ugyanis ember
addig még nem találkozott, és úgy tűnt, az eset-
leges félreértelmezések ellen megvéd majd a
feltételezés: egy ilyen, komoly hangzású össze-
tett szó hallatán csak nem gondolhat senki a
„zenedobozzal" (magyarul: zenélő doboz - a
ford.) és más effélével való analógiára!

Az elnevezés igazi, komolyan vett értelme ez-
zel szemben minden bizonnyal az volt: zenében
kifejezett igazi dráma. Ekképpen a szó szellemi
hangsúlya a drámára kerülne, amelyet meg
akartak különböztetni az addigi operalibrettótól,
mégpedig annyiban, hogy itt a drámai cselek-
mény nem pusztán a hagyományos operazene
igényeit szolgálja ki, hanem, épp ellenkezőleg, a
zenei konstrukciót határozzák meg egy igazi

dráma jellegzetes kívánalmai. Mármost azon-
ban, ha ebben az összefüggésben a „dráma" lett
a lényeg, akkor ennek kellett volna megelőznie a
„zene" szót, mivel az utóbbi közelebbi meghatá-
rozása az előbbiben keresendő, vagyis a „tánc-
zenének" vagy az „asztali zenének" (németül
egyetlen összetett szó: „Tafelmusik" - a ford.)
megfelelően, „drámazenéről" kellett volna be-
szélnünk. Ilyen ostobasághoz azonban mégsem
akartak folyamodni, mert bárhogy csűrjék-csa-
varják is, az elnevezés voltaképpeni zavaró ele-
me mindig a „zene" maradt, noha közben homá-
lyosan mindenki érezte, hogy minden látszat el-
lenére mégiscsak a zene a lényeg, kivált éppen
akkor, ha a hozzá társított igazi drámáról azt fel-
tételezzük, hogy a zene lehetőségeit a leggazda-
gabban képes kibontakoztatni és hirdetni.

Az ekképp elképzelt műalkotás találó megne-
vezésében eszerint éppen az volt a kényelmet-
len, hogy feltételezték: két diszparát elemet, ne-
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vezetesen a zenét és a drámát kell megjelölni,
amelyek összeolvasztásából jön majd szükség-
szerűen létre az új egész. A feladat legnagyobb
nehézsége abban áll, hogy miképpen hozzuk
megfelelő viszonyba a „zenét" a „drámával", hi-
szen, mint az imént látnunk kellett, a kettő között
semmiképpen nem teremthető egyenrangú kap-
csolat, lévén, hogy a zene szükségképpen vagy
sokkal többet, vagy sokkal kevesebbet jelent
számunkra, minta dráma. E tény feltehetően ab-
ban gyökerezik, hogy a zenén egy művészetet
értünk, sőt, eredetileg minden művészetek fog-
lalatát, drámán azonban csupán a művészet egy
tettét. Ha szóösszetételt alkotunk, az így keletke-
ző új szó érthetőségi foka világosan jelzi, értjük-e
még a tagszók önmagukban vett jelentését,
avagy csak alkalmazzuk őket valamilyen kon-
vencionális feltételezés szerint. Mármost a „drá-
ma" szó eredetileg tettet vagy cselekvést jelent:
mint ilyen, színpadra állítva kezdetben a tragé-
diának, vagyis az áldozati karéneknek volt egyik
része, hogy aztán elfoglalja annak egész tere-
pét, s immár maga legyen a lényeg. Ettől fogva
örök időkre e névvel jelöltek minden színpadon
ábrázolt cselekményt, ahol is az volt a legfonto-
sabb, hogy ezt az ábrázolást nézni lehet; ezért
kapta a tér, amelyben az emberek e célra össze-
gyűltek, a „theatron", azaz nézőtér nevet. A mi
„nézőjátékunk" (Schauspiel - a ford.) tehát na-
gyon is értelmes elnevezése annak, amit a görö-
gök naivabbul még „drámaként" jelöltek, mert ez

Johanna Meier a Trisztán és Izoldában (1981)
(Rendező: Jean-Pierrre Ponelle)

a meghatározás még pontosabban fejezi ki,
hogy valami, ami kezdetben csak része volt az
egésznek, végül maga lett az egész. Ha már-
most a zenét csak mint ennek az egésznek egy
részét értelmezzük, akkor a zene alapvetően hi-
bás viszonyba kerül ezzel a „nézőjátékkal". Rész
gyanánt értelmezve a zene merőben fölösleges
és zavaró; ezért is rekesztették ki végül minde-
nestől a szigorúan vett nézőjátékból. Ezzel
szemben az igazság az, hogy a zene „az a rész,
amely kezdetben maga volt az egész'', és most
feltámadt benne az elhivatottság, hogy vissza-
nyerje régi méltóságát: az anyaölét, amelyből a
dráma is sarjadt. Ha azonban ezt a méltóságot
visszanyeri, úgy se a dráma előtt, se mögötte
nincs keresnivalója, mert a drámának nem ve-
télytársnője, hanem szülőanyja. Felhangzik, és
hangzásának jelentését megszemlélhetitek ott a
színpadon; evégett hívott össze benneteket;
mert valóságos mibenlétét legföljebb csak sejt-
hetitek, és ezért tárulkozik fel szemeteknek a
színpadi példázaton át, mint ahogyan az anya is
legendákat mesél, hogy általuk avassa be gyer-
mekeit a vallás misztériumába.

Aiszkhülosz hatalmas alkotásait az athéniak
nem nevezték drámáknak, hanem meghagyták
számukra az eredetükre utaló szent nevet: „tra-
gédiáknak" mondták őket, vagyis az ihlető istent
ünneplő áldozati daloknak. Milyen szerencsések
is voltak, amiért nem kellett új elnevezést kitalál-
niok! Birtokukban volta legkáprázatosabb műal-
kotás - és név nélkül hagyták. De aztán jöttek a
nagy kritikusok, a mindenható recenzensek, és
akkor aztán sorban születtek a fogalmak; amikor

pedig ezekből kifogytak, következtek az abszolút
szavak; a Hamlet derék Poloniusa csinos listát
kínál belőlük. Az olaszok összehozták a „dram-
ma per musicát", ami, habár érthetőbb szóalko-
tással, nagyjából megfelel a mi „zenedrámánk-
nak"; ezzel a kifejezéssel azonban nyilvánvaló-
an nem voltak megelégedve, és a fura szerzet-
hez, amelyet az énekesvirtuózok kultusza révén
sikerült kitenyészteni, épp olyan semmitmondó
szó illett, amilyen semmitmondó maga a műfaj
volt. A „műveknek" emez új műfaját „operának"
keresztelték, az „opus" szó többesszámának al-
kalmazásával, s a szó az olaszoknál nőnemű, a
franciáknál viszont hímnemű lett, miáltal az új
műfaj látszólag generis utriusqueként** lépett
fel. Azt hiszem, nem mondhatunk az „operáról"
találóbb bírálatot, mintha elismerjük: e név meg-
alkotásánál ugyanaz a helyénvaló tapintat mun-
kált, mint a „tragédia" név születésénél; egyik
esetben sem a józan értelem, hanem a mély,
ösztönös megérzés érvényesült, csakhogy az
előbbi esetben valami névtelen értelmetlensé-
get, az utóbbiban pedig valami megnevezhetet-
lenül mély értelműt akartak megnevezni.

Tisztelt szakmai konkurenseimnek csak azt
javasolhatom: a mai színpad számára szánt ze-
neműveik megjelölésére tartsák csak meg józan
megfontolással az „opera" elnevezést; ha így
tesznek, maradhatnak ott, ahol vannak, nem ru-
házzák fel magukat hamis tekintéllyel, mentesül-
nek a szövegíróikkal való versengés alól, és hajó
ötleteik támadnak egy áriához, egy duetthez
vagy éppen egy ivókórushoz, tetszetőset és elis-
merésre méltót fognak produkálni anélkül, hogy
túlméretezett erőfeszítésre kényszerülnének, és
a végén még csinos ötleteiket is elrontanák.
Ahogy mindenkor termettek pantomimusok, úgy
születtek citerások és fuvolások is, és melléjük
dalnokok, akik énekelnek kíséretükre; s ha közü-
lük egyesek hébe-hóba elhivatottságot éreztek
valami szokatlan, rendhagyó teljesítményre,
ezek mindig magányos, elszigetelt lények voltak,
akikre, páratlan ritkaságuk okán, évszázadokon
és évezredeken át ujjával mutogat a történelem.
E kísérletekből azonban soha nem született mű-
faj, amely, mihelyt megfelelő nevet találnak szá-
mára, minden jelentkezőnek rendelkezésére áll,
a rendkívülit közhasználatra bocsátva. Jelen
esetben azonban a legjobb szándékkal sem tud-
nám eldönteni, milyen nevet adjak a gyermek-
nek, amely alkotásaimból meglehetősen idegen-
kedve mosolyog a kortársi világ jó részére. W. H.
Riehl úr valahol kijelentette, hogy míg egyes ope-
rákat a fülével, másokat a szemével érzékei, az
én operáimtól látását is, hallását is elveszíti; mi-
féle nevet lehetne hát adni az ilyen se nem
látha-

* Utalás Mefisztó szavaira a Faust I.-ből: Ich bin ein Teil des Teils, der
anfangs alles war - a közreadó
** Kettős neműként
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tó, se nem hallható valaminek? Már-már hajla-
mos volnék egyedül a láthatóságra hivatkozni,
és ily módon a „nézőjátékhoz" tartani magam, hi-
szen örömest neveztem volna drámáimat a zene
láthatóvá vált tetteinek.

Ez aztán vérbeli művészetfilozófiai titulus lett
volna, és jól festene műértő udvaraink eljövendő
Poloniusainak listáján, amennyiben ezekről az
udvarokról feltételezhető, hogy katonai sikereik
után legközelebb a színházat is megfelelő német
szellemben vezénylik majd rohamra. Ám hiába
nyújtok megannyi nézőjátékos elemet, amelyek
sokak szerint mára monstruozitásba csapnak át,
végső soron még mindig túl kevés lenne nálam a
látnivaló. Így például szememre vetették, hogy a
Trisztán második felvonásába elmulasztottam
beiktatni egy fényes báli ünnepséget, amelynek
során a boldogtalan szerelmespár megfelelő
időben eltűnhetett volna egy lugasban, hogy az-
tán felfedeztetésük kellően botrányos hatással

Jelenet A Rajna kincse 1994-es bayreuthi elő-
adásából

és egyéb alkalmatos következményekkel jár-
hasson; ehelyett ebben a felvonásban jóformán
csak zene van, amely ráadásul sajnos olyannyira
zenének is látszik, hogy W. H. Riehl úr szerveze-
tének tagjai megsiketülnek tőle, ami annál súlyo-
sabb, minthogy közben jóformán semmi látniva-
lóról nem gondoskodom.

Mivel szegény munkáimat, lévén, hogy vajmi
kevéssé hasonlítanak a Don Juanra, még „ope-
rának" sem tüntethettem fel, bosszantó módon
arra az elhatározásra kellett jutnom, hogy min-
dennemű műfaji megnevezés nélkül adjam át
őket a színházaknak; és meg is kívánok maradni
ennél a tájékoztatásnál mindaddig, amíg a mi
színházainkkal van dolgom, amelyek jogosan
nem ismernek mást, mint operákat, és ha mégoly

korrekt „zenedráma" kerülne a kezükbe, abból is
csak „operát" faragnának. Hogy az ily módon ke-
letkező zűrzavarból végre erőteljesen kivágjam
magam, ezért támadt bennem, mint az közis-
mert, a színpadi ünnepi játék gondolata; remé-
nyeim szerint ezt fogom Bayreuthban, barátaim
segítségével, megvalósítani. Az elnevezést vál-
lalkozásom jellege sugallta, hiszen dalünnepe-
ket, tornaünnepeket stb. már ismertem, és úgy
éreztem, jogom van elképzelni egy színházünne-
pet is, amelynek lényege köztudottan a színpa-
don lezajló eseménysor- az, amit nagyon is ész-
szerűen játékként kell felfognunk. Aki majdan
részt vesz egy ilyen színpadi ünnepi játékon, az
talán meg is őrzi emlékezetében, és ha felidézi,
bizonyára eszébe ötlik valamilyen elnevezés is,
hogy jelölhetővé váljék az, amit most névtelen
művészi tettként kívánok átnyújtani barátaimnak.
1872

Fordította: Szántó Judit


