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Bevezetés, előszó 

Amikor egy művészeti alkotáshoz – még inkább, amikor a már kiválasztott zeneművészeti mű 

esetében – valamilyen formában közelebb szándékozunk kerülni, akkor igen bölcsen tesszük, 

ha előzőleg nem csak a műről, az alkotóművészről, az alkotás interpretációjáról, és a művel 

kapcsolatos egyéb körülményekről tájékozódunk, hanem arról is, hogy minderről ki is 

tájékoztat, orientál minket. Még körültekintendőbben kell eljárnunk, ha operaelemzésről van 

szó, mivel ilyenkor szükséges a minket orientáló művészetelméleti – zenei szakember 

szakmai szempontjainak ismerete is. Mindez még hangsúlyosabbá válik filozófiai, esztétikai, 

avagy éppen erkölcsi/etikai síkon történő elemzés esetén. Szintén fontos megvizsgálni, hogy a 

művészetfilozófus, a zenetudós, zenetörténész, zeneesztéta – avagy gyűjtő fogalomban az 

egyszerűség kedvéért a zenekritikus –, az opera tartalmával, cselekményével, individuál- 

és/vagy szociálpszichológiai üzeneteivel, esetenként erkölcsi kérdéseivel foglalkozó 

„szakértője” milyen ideológiai alapról – kívánatos esetben ideológiamentesen – közelíti meg 

mindezt. 

  A „szakértői hitelességet”, illetve a zenekritikusi hitelesség elfogadását, és annak 

ellenkezőjét sok minden befolyásolja, de kettő biztosan; az egyik a valódi és hiteles (szak) 

tekintély maga, a másik, a személyes és művészeti kapcsolat (például a kortársak közötti), 

azaz az alkotóművész, és művészeti alkotása, valamint az orientáló/ajánló közötti ilyen jellegű 

viszonyok milyensége.  

  Ez utóbbi megismeréséhez viszont elengedhetetlen többek között az „alkotó művész és 

ajánlója”, avagy éppen a „kontra”, azaz az „ellen – ellenséges” kritikus, személyiség 

társadalmi helyének, helyzetének, illetve ezek egymáshoz való egészséges, avagy éppen 

egészségtelen viszonyának a láttatása, ismerete. /Lásd később Baudelaire, Nietzsche, és 

mások, mint „szaktekintélyek”, „művészalkatok” és Wagner barátságát, avagy éppen az adott 

kor kultúrpolitikáját meghatározó személyiséghez történő viszonyt./ 

  Ha e kettő – a „szaktekintély” és az egészséges, (avagy láthatóan a nagyon is ellenséges) 

viszony – még egy időben/együtt is jelen van, akkor a kritika olvasójának ez már 

semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül a művészeti elemzés, megközelítés során. 

  Ezen kéttényezős szemléletmód a doktori dolgozatom írásakor meghatározó volt, és ezek 

részletes kibontásához, majd összekötésük megteremtéséhez sajátságos struktúrát 

alkalmaztam a kutatás és írás, szerkesztés során. Kezdetben az általam elfogadott 
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művészetfilozófiai (hermeneutikai, interpretációelméleti) irányok, és alapok, majd a részemről 

követendő művészalkatok munkásságának kifejtésére törekedtem. Ezt követően a 

szakdolgozati szűkebb témám; Wagner A bolygó Hollandi operájának etikai szempontok 

szerinti elemzésére kerül sor, mintegy kísérletképpen a (zene)etika módszertanának 

kimunkálására a négy sarkalatos erény segítségével, egy sajátos zenekritikai munka 

megalapozásának igényével. 

  Elsőként az elemzési, vizsgálódási, mozgási terület határainak kijelölése, megvonása 

történik; az erkölcs-szociológia-ideológia és etika kapcsolódásainak, határainak leírásával. A 

második gondolati körben; a  jelentős  művészetfilozófusok, Wagner kortársak és mai Wagner 

kutatók bemutatásával az előző gondolati körben felrajzolt két nagy, lényegében egymást 

kizáró terület közül immár az egyiknek, az etikai iránynak kijelölése valósul meg, az általam 

helyesnek tartott Wagner értelmezéshez és a felhasználhatóság vonatkozásában. A pro és 

contra gyakorlati példákkal (Baudelaire, Nietzsche stb.), valamint művészetfilozófiai 

irányokkal (hermeneutika, Schopenhauer) nemcsak azt bizonyítom, hogy a wagneri elemzés 

általam ily módon történő megközelítése az egyetlen helyes és követendő út, azaz csak 

filozófiai, etikai, hermeneutikai, pszichológiai lehet a fenti szűkítések elvégzésével. 

Ugyanakkor ezek a példák, művészetfilozófiai irányok készítik elő már a választott filozófiai 

alapok, elvek és irányok meghatározásával (pl. Fodor-féle „operakalauz”, schleiermacheri 

összehasonlító módszer, gadameri előítélet) - az etikai vizsgálódási területek sokféleségéből, 

számtalan megközelítési lehetőségéből - a legfőbbnek a  kiválasztását is. Ez az én 

megközelítésemben nem jelent mást, mint hogy az utolsó nagy gondolati körben a gyakorlati 

kezelhetőség síkján a négy sarkalatos erény, mint további szűrő körvonalazódik.  

Ez a szűrő már a gyakorlati etika (és eszköze), amely már alkalmas arra a kommunikációs 

formára – felhasználva az előzőekben megszerzett és „dokumentált” tudásomat, és egyúttal 

merészségemet is ez adja –, amellyel a wagneri zenei-filozófiai munkásságot hatékonyan 

közvetíteni tudom, merem. Ezt nem lehet mással, csak magas szintű ismeretterjesztő 

munkával, az igazi Wagnert megismerni szándékozó közönség számára. Ezek következtében a 

négy sarkalatos erény bemutatása, és annak Pieper szerinti megközelítése, a gyakorlati etikai 

normák, és azok elméleti kialakulásának leírása a két ellentétes rendezői felfogás 

bemutatásával nem más, mint az előző két nagy gondolati kör és kontráinak tükröződése. Az 

interjúk, és az azokhoz szervesen hozzátartozó  zeneetikai elemzések (valamint azoknak a 

Parlando című zenepedagógiai szakfolyóiratban való megjelenésük), bizonyítják azt, hogy 

mindkét előbbi gondolati síkon keresztül kellett „fejlődnöm” ahhoz, hogy kellő 
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megalapozottságba ágyazva alkalmasak legyenek kritikáim, tanulmányaim a kommunikációs 

műfajra, a wagneri „marketingre”. 
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I. Témalehatárolás 

1. Szociológia (ideológia, politológia) – zeneszociológia – szociálpszichológia;  

– zene – társadalom – erkölcs 

  Amikor a „társadalom és erkölcs”, illetve „zene és etika”, (zene)etika címen értekezünk, 

valamint azon belül az egyes és együttes lehetséges területeket végiggondoljuk, akkor 

markánsan e két-két gondolatkörnek, fogalompárnak definiálási és eszmetörténeti tisztázási 

igénye merül fel bennünk. E fogalmak tartalmukat tekintve, egyrészről tagadhatatlanul a 

társadalom viszonyrendszerében értelmezendők, másrészről viszont magához, az 

individuumhoz szorosan tartozó – attól semmilyen körülmények között szét nem választható – 

jelenségek. Közös bennük, hogy az alábbi felsorolással kapcsolatosak: individuáció (egyénné 

válás), individuális (egyéni, személyi, személyes), individualitás (egyéniség), 

individualizáció, individualizálás (egyénítés; felruházás egyéni vonásokkal). Mindezek 

mögött a belőlük származtatott individualizmus áll, melynek során az egészet tekintve a 

dolgok alapjának, mértékének, céljának az egyént tekintő felfogását vizsgáljuk. De az 

individuálpszichológia – amely nem jelent mást, mint az egyén és a társadalom viszonyának, 

összeütközéseinek vizsgálatára alapozott mélylélektani irányzatot –, avagy egy másik, a 

szociológia felségterületéről érkező interdiszciplina; a szociálpszichológia – ahol inkább a 

társadalom, és ahhoz kötődő ideológia dominál – is az individuum gondolkodásához, mint 

központi maghoz köthető.
1
 Az individuum, vagyis az egyén fókuszpontba helyezésével pedig 

ahhoz a ponthoz érkeztünk el, ahol már az etika, illetve az erkölcs kérdései húzódnak meg. 

Felmerül bennünk a kérdés; mi a különbség és egyezőség az etika és az erkölcs között, mint 

tudomány területek és kérdéskörök, illetve azok érintkezési felületei között. Ezen belül, azok 

a miként, és a hogyan vonatkozásában – egyúttal a „nagy közönség számára” is –, egyáltalán 

értelmezhetők-e pontosan? Az egymáshoz történő kapcsolódásokon túl, például a filozófiai, 

pszichológiai, esztétikai, avagy más vonalon a szociológiai oldalakról történő megközelítések 

milyen segítséget jelenthetnek a (zene)etika módszertanának kimunkálásához, 

tisztánlátásához, avagy éppenséggel azok valamilyen zsákutcába irányítanak? 

  Az erkölcs és az etika csak a hétköznapi szóhasználatban szinonima. A gyakorlatban rendre 

annak függvényében váltogatjuk használatukat, hogy éppen milyen kedvünk van egyikhez, 

avagy másikhoz. A Magyar szinonimaszótár
2
 111. oldalán ez olvasható; erkölcs úgynevezett 

                                                             
1
 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kézi szótára. 343.o. 

2 O. Nagy Gábor- Ruzsiczky Éva (szerk.): Magyar szinonimaszótár. 111.o. 
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„VÁLASZTÉKOS SZÓ”: (itt a választékos szón van a lényeg). Bővebben jelenti a 

mindennapi gyakorlatban használatos „ERKÖLCSISÉGET, MORÁL” szavakat; amelyek 

tágabb értelemben „VALAMELY HIVATÁSSAL KAPCSOLATOSAK”, de társadalmi 

gyakorlatra is értelmezhető (társadalom erkölcse, társadalmi erkölcs). / Lásd. majd A bolygó 

Hollandi etikai elemzése során a négy sarkalatos erény „kibontásában és kibontásával”./  

  Az etikát tulajdonképpen tekinthetjük az erkölcs szó egy másfajta „kontextusban” történő 

használatának, és így itt az erény szót az etika szó alakváltozataként értelmezzük. A szinonima 

szótár szerint nem jelenthet más irányultságot, „MINT AKARATI KÉSZSÉGET VAGY 

TÖREKVÉST A JÓRA, ILLETVE ENNEK MEGNYILATKOZÁSÁRA”. Másképpen 

fogalmazva, MINT ERÉNYRE kell gondolnunk, majd ennek betartása, betartatása érdekében 

kell tevékenykednünk, illetve „illene” cselekednünk. Végül mindehhez a szótár szerint még 

hozzájön: „AZ ERÉNY”, tágabb értelemben „ERKÖLCS”, és „MINT DICSÉRETRE 

MÉLTÓ TULAJDONSÁG”, valamint más tágabb értelemben „ÉRTÉK”. A fogalmi kör 

teljesen „bezáródni” látszik, nem beszélve, hogy az „ERKÖLCSÖS” szűkebb értelemben 

„ERÉNYES”, tágabb értelemben „MORÁLIS, ETIKUS” kifejezések sem vittek közelebb a 

pontos szemantikai értelmezéshez. 

  Nyíri Tamás Alapvető etika című könyvének3 bevezetőjeként viszont egész fejezetet szentel 

a fentiek tisztázására, amikor ekképpen ír minderről; „Figyelembe véve az etika ókori 

származását nem bélyegezhető meg ez a szóhasználat,…….hasznosnak bizonyul a különböző 

reflexiós szintek világos és határozott megkülönböztetése végett eleve fenntartani az etika, 

etikai, etikus kifejezéseket az ember erkölcsi cselekedeteit és viselkedését vizsgáló filozófiai 

tudomány számára.” 4 

  Majd a Texte zur Ethik 1976, 9.o. soraira hivatkozik, illetve szó szerint idézi azt; „ A 

következőkben tehát követni fogjuk a filozófiában nem teljesen különleges szóhasználatot és az 

>etikát< azonos értelműnek tekintjük az >erkölcsfilozófiával< .”5 

  E megközelítést lássuk kicsit részletesebben Nyíri Tamás nyomán, mivel szakdolgozatom 

egészét az általam összekapcsolt zene és etika, azaz (zene)etikai együttes terepére kívánom 

kimunkálni. 

                                                             
3
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. 2003. 

4
 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 14. o. 

5 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 14.o. 
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  Nyíri könyvének első mondatai így hangoznak; „Az alapvető etika, mint a neve is jelzi, 

megelőzi az individuális és a szociális etikát…..nem az erkölcsi szabályok rendszerével 

foglalkozik, hanem az erkölcsi gyakorlat lehetőségi föltételeit kutatja s az etikai 

alapfogalmakat tisztázza……a filozófiai etika mikor és hogyan szorul rá az empirikus 

tudományok eredményeire. Az etika alapkérdései egyidősek a filozófiával………a különböző 

korok klasszikus (filozófusai – Erdősi-Boda Katinka a továbbiakban E-B K), tehát mindig 

időszerű etikai”6 gondolkodók voltak. A későbbi időkben az alapvető etika körében felvetődő 

problémák, és arra adott válaszaik sem hagyhatók figyelmen kívül, „a rendszeres kifejtés 

belső követelmény”
7
, így az alapvető etika folyamatosan fejlődő tudomány. Közismert, hogy 

legelsőként Arisztotelész különböztette meg önálló filozófia diszciplínaként az etikát az 

elméleti filozófia többi – logika, fizika, matematika, metafizika – ágaitól, hogy a gyakorlati 

filozófiát etikára, ökonómiára és politikára (ideológiát is tartalmazva E-B K) oszthassa fel. 

„Az elméleti filozófia a változó és változatlan létezőkkel foglalkozik, a gyakorlati filozófia az 

emberi cselekvéssel és annak termékeivel”.8 – egészíti ki Nyíri Tamás az előbbieket. 

  Az etika tudományágát a görög ethosz szóból vezeti le, amely eredetileg az állatok legelőjét, 

majd átvitt értelemben a görög ember egész lakóhelyét, beleértve a teljes „környezetét”, 

szokásait, a hagyományt, az illemet jelentette. 

  „Aki neveltetése következtében megszokta, hogy úgy cselekedjék, amint a görög 

városállamban szokás és illendő, az etikusan cselekszik, mert megtartja és tiszteli az 

általánosan elismert erkölcsi kódex szabályait és normáit,”…… Viszont „aki nem követi 

vakon az áthagyományozott viselkedési szabályokat, magatartásmintákat és mértékeket, 

hanem hozzászokik, hogy saját belátása és megfontolása nyomán tegye az éppen megkívánt 

mindenkori jót”, annak a magatartása, erkölcsi viselkedése „már nem ethosz, hanem éthosz: 

karakter, jellemszilárdság, maradandó készség a jóra, azaz erény.”9   

  E gondolat mögött lényegében nem egy „ékezetnyi különbség” rejtezik, hanem ennél sokkal 

több van; az időtényező, azaz az időben változó és változatlan (maradandó, állandó), „éppen 

megkívánt” normák összessége. Avagy másképpen fogalmazva, az éppen „aktuálisan 

vizsgált, élt… társadalom szempontjából helyesnek tartott (megkívánt E-B K) emberi 

                                                             
6Nyíri Tamás: Alapvető etika. 5.o. 
7
 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 5.o. 

8 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. 11.o.          

9 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 12.o.  
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magatartást meghatározó normák összessége: Sitte, Moral”10. Nyíri Tamás a morált már 

valóban, és teljes mértékben, az erkölcs szinonimájának tekinti. Majd továbbviszi mindezt a 

következőkben; „A morál vagy erkölcs az emberi kapcsolatok történetileg kialakult 

elrendeződése, olyan természetesen szerveződött életforma, amely visszatükrözi bizonyos 

cselekvési közösség értelem- és értékfelfogását. Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy az erkölcs 

vagy morál az ethosz jelentésének felel meg, az elvont erkölcsiség vagy moralitás pedig ahhoz 

áll közel, amit az éthosz fejez ki; a cselekvés olyan minőségét, amely vállalja a jó iránti 

feltétlen elkötelezettséget.”11 

  Tehát az etika magasabb szinten, metaszinten létezik és elvileg reflektál az erkölcsi 

cselekedetekre. Azaz „…az etikai megfontolások nem eo ipso (az által, annál inkább E-B K), 

nem természetszerűen erkölcsiek, …..az erkölcsi megfontolások sem ipso facto (magában a 

tényben E-B K) etikaiak, noha mindenképpen elmélyíthetők vagy felemelhetők az etikai 

megfontolás szintjére.”12, és mindezt még a történeti idő függvényében is, konstellációjában is 

értelmezni kell. 

  Ezért azután, a fenti fogalmakat köznapi kommunikációnkon túl még a tudományos életben 

is gyakran egymással keveredve használják. Sőt azon erkölcsi területről nagy számban érkező 

szavainkat is, amelyeket az adott korban elfogadott értékítélet mellett használunk. Ilyen, adott 

kornak megfelelő fogalmak a „jó és rossz”, „igazságos és igazságtalan”, bűn, mértékletesség, 

bátorság, hűség, humánusság, megbízhatóság. Az individuumnak úgynevezett „előzetes 

erkölcsi tudásra” kell szert tennie, amelynek néhány „mozzanatát” Nyíri Tamás fel is vázolja. 

A teljesség igénye nélkül megemlítjük, hogy kiemelt helyet foglal el ennek kapcsán az 

erkölcsi minőség kérdése, problémaköre, hiszen így vagy úgy, de mindig az erkölcsi minőség 

viszonylatában ítéljük meg magunkat, és mások cselekedeteit. Vagyis a hétköznapi beszédben 

ezt az emberi gyakorlatot erkölcsileg értékeljük, azaz azt erkölcsösnek, avagy éppen 

erkölcstelennek tartjuk. „Ilyenkor nyilván valami sajátosan emberi tulajdonságra gondolunk. 

Csak >átvitt értelemben< beszélünk például „hűségről”.13 Az „Alapvető etika” szerzője 

fontosnak tartja kiemelni, hogy „az emberi gyakorlat erkölcsi értékelése szoros kapcsolatban 

áll a társadalmi vonatkozásokkal,”14 de a „filozófiai etika feladata tudományosan reflektálni 

                                                             
10 A magyar nyelv  történeti–etimológiai szótára. I. 788. o. 
11 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 13. o. 
12 

Nyíri Tamás: Alapvető etika. 15.o. 
13 

Nyíri Tamás: Alapvető etika. 8.o. 
14 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 9.o. 
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köznapi (előzetes E-B K) erkölcsi tudásunkra”15, ahogyan ezt már az előzőkben körbe jártuk. 

Erre az „előzetes erkölcsi tudásra”, a „négy sarkalatos erényre” támaszkodhatunk és 

építhetjük fel a zene(etikai) elemzési módszertant, abban az esetben, ha mellőzni akarjuk az 

ideológiai megközelítést, és ideológiamentes zeneelemzést, zenekritikát kívánunk. 

  A fentieket nem is értelmezhetjük másként, minthogy AZ ADOTT TÁRSADALOMNAK 

VAN ÉPPEN „AKTUÁLIS” ERKÖLCSE, míg AZ EGYÉNNEK, AZ INDIVIDUMNAK 

csak „LEHET”. Ha van, akkor és csak akkor beszélhetünk egyáltalán az adott egyén 

vonatkozásában az ő „ÖRÖKÉRVÉNYŰ” ETIKAI SZEMPONTJAIRÓL, ADEKVÁT 

ÉRTÉKEIRŐL, ÉRTÉKRENDSZERÉRŐL. Egyrészt a kettő egymástól való úgymond 

„függetlensége”, másrészről pedig ezek összekeverése, ütközése adja az egyén és a 

társadalom közötti konfliktusokat.
16

  

  Véleményem szerint, a társadalmi érdek, valamint az egyéni érdek ellentétei adják az 

egymás közötti konfliktusok forrását. (Itt az érdek szón van mindkettőnél a hangsúly.) Az 

egyéni és társadalmi érdek összeütközéseinek nagysága és gyakorisága ezen érdekhalmazok 

közös és egymástól eltérő metszeteinek minőségétől és nagyságától függenek. 

  A továbbiakban e szakdolgozat keretében nem lehet célom, hogy a fenti mélységben 

kifejtsem a címben szereplő többi terület etimológiáját is. Csak annyiban van erre szükség, 

hogy érzékeltetni tudjuk az egymáshoz történő kapcsolódásukat. A szociológiától (ideológián, 

és politikán át) – a társadalom-erkölcsig, mint „láncolathoz” néhány irányvonalat azonban 

mindenképpen érdemes tisztáznunk. Pontosan azért, hogy a „mellőzni akarjuk az ideológiai 

megközelítést, és ideológiamentes zeneelemzést, zenekritikát kívánunk” alapgondolatnak 

helyet tudjunk biztosítani, és érvényt szerezzünk a későbbi, az immár tisztán etikai szempontú 

vizsgálódásainknak. 

  „A szociológiának, mint a társadalomról való gondolkodás új típusa,…….a >mióta van 

szociológia< kérdésére adott válaszok valamilyen módon mindenképpen koncentrálódnak a 

19. század első felére. Maga a >szociológia<, mint elnevezés is ekkor jelenik meg. …..A 

kérdés tehát, mi volt az a társadalmi igény, amely a 19. század (polgári) társadalmában az új 

típusú társadalmi gondolkodást kiváltotta?......lényegében a polgári osztályuralommal 

                                                             
15 Nyíri Tamás: Alapvető etika. 10. o. 
16 Egyéni tudat kontra társadalmi, kollektív tudat. Lásd. még; „…..a >szellem< olyan anti-individualista és anti-
pszichológista felfogása, amely egész koroknak és kollektíváknak tulajdonít szellemet”. (Demeter Tamás: A 
társadalom zenei képe - A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya. Rózsavölgyi és Társa. 2017. 66. o.) 
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jellemzett társadalom helyzete és ideológiai igényei.” – vallja Kulcsár Kálmán. Szerinte 

ennek „helyessége” mai napig is fennáll. A szociológiai gondolkodás fejlődése címmel 

megjelent, e szakterületet egyik legmélyebben művelt és ismerő szociológus akkori 

munkájában olvashatjuk e sorokat,17 melyekhez kiegészítésként mindenképpen idézni 

szükséges a Filozófiai Kislexikon ide kívánkozó meghatározását is; „A polgári szociológia 

nemcsak ideológiailag szolgálja ki az uralkodó osztályt, elméletileg megalapozva ennek 

érdekeit, hanem számos gyakorlati feladat megoldásában is segíti.”18 Így például ez 

utóbbihoz további pontosításként „ az >emberi viszonylatok< – human relations kialakítását 

különböző területeken” fűzi hozzá. Az előbbiek önmagukért beszélnek. Különösképpen, ha 

magát az ideológia fogalmát is egy kicsit körbejárjuk a szociológia fogalmán belül és kívül, 

akkor láthatjuk csak igazán, hogy mennyire „idegen terület” lenne ez a tisztán zeneetikai 

vizsgálódásunk kialakításától. 

  Gyurgyák János Politikai ideológiák című tanulmánya19 már címében is jelzi a politika 

fennhatóságát az ideológia terén. A tanulmány a Mi a politika? Bevezetés a politika világába 

című kötetben található, amelynek Fogalomszótárában a politika szó alatt ez olvasható: 

„Szociológiai-politológiai értelemben leggyakrabban a hatalomért folytatott küzdelmet 

nevezik politikának.” Itt szeretném rögtön kiemelni a „szociológiai – politológiai” szavak 

egymáshoz való szoros kötödését, amelyet a kötőjel direkten is kifejez. Tanulmányának 

kezdőkérdésére, miszerint „Mi is az ideológia?”, igencsak különböző válaszokat különböző 

helyekről citál. Így például Raymond Aron szerint nem más, mint „a történeti világ totális 

víziója”, avagy Robert A. Haber szerint az „értelmiség azon kísérlete, hogy leírja és 

értelmezze a társadalmat”, mások „politikai hitrendszernek”, megint mások „hatalom 

technológiának” tekintik, de vannak, akik a politikát a praktikum oldaláról közelítik meg, és 

még a „szükségességét”, a „létét” is tagadják. Így azután nehéz helyzetben van az, aki a 

definícióját keresi. Annyi bizonyos, hogy a görög idea, eszme, eszmény, képzelet, valamint a 

logia – gyűjtemény, tan – szavakból áll össze. Zárójeles megjegyzés: Goethétől Heinéig igen 

sokan meglehetősen pejoratív, negatív értéktartalmat tulajdonítottak az ideológia szónak, 

miszerint az ideológust egyszerűen azonosították a fantasztával, az álmodozóval, a 

rajongóval.  

                                                             
17 

Kulcsár Kálmán: A szociológiai gondolkodás fejlődése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1971. 45. o. 
18 

Szigeti-Vári-Simon-Tomori (szerk.): Filozófiai Kislexikon. Kossuth Könyvkiadó. 1976. 341.o. 
19 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Századvég Kiadó, Budapest. 1994. 262 -321.o. 
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  Egy biztos Gyurgyák János szerint is; „Az ideológiák központi kérdése a politika, s az egyéb 

létszférák (gazdaság, társadalom, kultúra) politikai szempontból releváns, elvi kérdései.”
20

 E 

politikai értékek, világnézeti elvek közül néhányat – a teljesség nélkül is láthatóan – érdemes 

megemlíteni, ahhoz, hogy az etika és az ideológia egymáshoz való rendelését, avagy pontosan 

az elkülönítését elfogadjuk. Gyurgyák elsőként azt tartja, hogy az emberi természet 

meghatározott volta következtében, minden valamire való ideológiának van „emberképe”. 

Ezzel pedig összefüggésben áll az, oda/vissza alapon, hogy milyen politikai rendszer 

„kívánatos” éppen a számára. Ha az emberi természet, az éppen „uralkodó emberkép” és az 

ideológia nincsenek összhangban egymással, akkor konfliktusok keletkeznek, ezek kezelésére 

szolgál a politika. Másodikként, immár az egyes ideológiák között is vannak konfliktusok a 

politikai kötelmek és a politikai jogok megítélésében. Ez oly gyakorlati síkon zajlik, mint 

például hogy; az emberek miért engedelmeskednek a hatalomnak?, kell-e egyáltalán 

engedelmeskedniük?, igazolható-e a polgári engedetlenség vagy a forradalom?, hogyan 

értelmezzük a szabadságjogokat? Harmadikként, az egyenlőség problémaköre vetődik fel, 

amikor az ideológia hatóterületére érkezünk. „Egyenlőek-e az emberek természetüktől fogva; 

egyenlőeknek kell-e lenniük, s ha igen, milyen formában, azaz politikai, jogi, gazdasági 

egyenlőségre vagy csupán esélyegyenlőségre kell-e törekednünk; abszolút vagy relatív 

egyenlőségre van-e szükség”
21

 – sorolja megállás nélkül a tanulmány szerzője a vizsgálódási 

terepeket. Majd a továbbiakban a társadalmi igazságosság elvont elvéről értekezik, valamint a 

hatalomról így ír; „minden ideológiának – mint ahogy végső soron a politikának is – 

kulcskérdése a hatalom”
22

, – és ezzel a végső konklúziót is megfogalmazza. Ugyanakkor 

látjuk, hogy ezek a területek egyáltalán nem az etika területei. Kiemeli a „közösség-

individualitás” ellentétpárját is, melynek során bizonyítja; hogy az esztétának, az etikával 

foglalkozónak nincs keresnivalója az ideológia területén. Ugyanis a kérdés az, hogy az 

ellentétpár viszonylatában az egyént vagy a közösség különböző formáit (család, társadalom, 

állam, nemzet) tartják-e elsődlegesnek vagy csupán másodlagosnak egy-egy ideológia esetén? 

R. N. Berki szerint a döntéshez két elmélet közül lehet választani; az egyik az 

instrumentalizmus, amikor az „egyén érdekei elsődlegesek az őt befogadó közösség érdekeivel 

szemben. A közösségbe az egyének azért lépnek be, mert ez jól szolgálja érdekeiket, (azaz itt 

helyből nincs semmi konfliktus, kivéve ha kényszerítik erre őket! – E-B K.). A közérdek nem 

                                                             
20

 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 267.o. 
21

 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika?  269.o. 
22 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 270.o. 
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más, mint az egyének érdekeinek összege”
23

, a szó általánosan használatos, eddig értelmezett 

bevett szóként közérdek nincs is. A másik elmélet, a transzcendentalizmus az előbbinek az 

ellenkezője, azaz az individuum egy természetes közösségbe eleve beletartozik, „s e közösség 

érdeke többet jelent a közösséget alkotó tagok érdekeinek összességénél”
24

, a közösség 

morálisan felsőbbrendű, és a politika az úgynevezett „kollektív akaratot” érvényesíti. Ahogy 

azt majd a későbbiekben látni fogjuk az etika tárgyának kifejtésekor, – ott, mikor az egyén 

akaratáról, az értékes cselekedetének elérése érdekében végzett „érdekről”, az erényről 

beszélünk –, az etikában egyáltalán nincs „kollektív akarat”. 

  Gyurgyák János eljut odáig, hogy egy teljesen önálló fejezet címeként felteszi a kérdést; 

„Kell-e nekünk ideológia?” Bizony igencsak meglepő módon kezd a válaszadáshoz; „Az 

előzőek mindenkit meggyőzhettek arról, hogy a politikusok, mozgalmárok, a politikai 

nyilvánosság kis és nagy manipulátorai nem lehetnek meg ideológia nélkül.”
25

– és ez több 

mint elmarasztalás. Majd így folytatja; „Az ideológia…többé-kevésbé összefüggő nézetek 

rendszere, ……. a politikai cselekvés (és nem az egyéni cselekvés – E-B K) céljait és eszközeit 

magyarázza, igazolja abból a célból, hogy a társadalmat (és nem az egyént – E-B K) a 

fennálló rendszer megőrzésére, megdöntésére, megreformálására vagy éppen egy korábbi 

rendszer visszaállítására mozgósítsa”
26

. Igaz az előbbihez képest kissé finomít, amikor egy 

„tágabb definíciót” is megenged; „..többfajta gondolkodásmód vagy tudatforma létezik 

(mindennapi, mitológiai, vallási, művészeti, filozófiai, tudományos stb.), s ezek közül csak egy 

az ideológiai. Ezeknek a gondolkodásmódoknak sajátos belső logikájuk van, közöttük nem 

lehet hierarchikus sorrendet felállítani, tehát egyik vagy másik tudatforma nem felsőbbrendű, 

hanem csak más.”
27

      

  Engedjük meg számára e kis kaput, és éljünk mi is ebben a „tudatformában” a továbbiakban. 

  

                                                             
23 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 268.o. 
24 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 269.o. 
25

 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 279.o. 
26

 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 281.o. 
27 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? 282.o. 
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2. Filozófia – zenepszichológia – zeneesztétika – (zene) etika alapjainak 

lerakása          

  A filozófia – zenepszichológia – zeneesztétika – (zene) etika alapjainak lerakásához 

mindenképpen elengedhetetlen e területek egymáshoz való kapcsolatának filozófiatörténeti 

feltárása. Zoltai Dénes „Az esztétika rövid története” című munkájában – amikor az 

esztétikum gondolati meghódításáról ír –, természetesen kategorikusan nem tagadhatja le, 

hogy a művészet és az ideológia, politika között a kezdetekben volt kapcsolat. Zoltai leírja, 

hogy a görög városállamoknál jóval régebbi ókori Csou- korszak, Kelet kultúrájának 

kialakulásakor, a zenei alaphang „rögzítésének módszere” ekképpen történt; Ling- lun, a kínai 

császár zenemestere „nem messze folyó Hoang-ho zúgását –, császári rendelettel minden 

>igazi< zene megmásíthatatlan alaphangjává nyilváníttatta, mondhatni kanonizáltatta.”28 

Igaz, hogy ebben még „a művészet techné-volta” dominál, és csak ezután szűrődik be 

fokozatosan a tudományos művészetfelfogás számtalan máig is elfogadott kategóriája, mint 

például a „mérték”, a „harmónia”, amelyek idővel egyértelmű esztétikai jelentéstöbblethez is 

jutnak, mint művészeti kánon. 

  Arisztotelész hellén művészetfelfogását esztétikai fő művében, a Poétiká, valamint a Politika 

című munkájában fogalmazza meg. Kimondja, hogy „a művészetnek elsősorban az ember, e 

>társas lény< (zóon politikon) belső jellemvonásait, azaz éthoszát kell >utánoznia<, amely 

egész magatartását és tevékenységét is meghatározza, amely a többi emberhez, egyáltalán a 

poliszközösséghez való viszony legfőbb szabályozója.”
29 

  Az idézetben szereplő >társas lény< alatt a polisz, a görög városállam szabad 

individuumokból álló közösségében élő embert érti, aki ehhez a tartalmas közösségi élethez a 

„pathosztól” felemelkedik a „logoszig”.  

  A pathosz (ösztönök, indulatok, és szenvedélyek), valamint a logosz (az ésszerű belátás) 

harmonikus kölcsönösségét az éthosz, a jellem biztosítja. S ez a hétköznapi gyakorlatban nem 

jelent mást, minthogy ez az ember a közösség érdekeivel szemben lemond magánérdekének 

érvényesítéséről – az önismerete, önuralma, önkorlátozása segítségével, erényessége révén –, 

és a közös poliszerkölcshöz tartja magát. Az ember személyisége – Arisztotelész szerint – 

nem a születéssel készen kapott, statikus adottság; lényege éppenséggel az ember 

társadalmiságában rejlik. Egyik fő művében, a Nikomakhoszi Etikában ezt a nevezetes 

                                                             
28 

Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. Kossuth Könyvkiadó. 1972. 10. o. 
29 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 16.o. 
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alaptételét így fogalmazza meg: „…nem természettől, de nem is a természet ellenére fejlődnek 

ki bennünk az erények.”30, azaz „az erkölcsös cselekvés nem pusztán egyéni pathosz szavának 

követéséből, de nem is a jó pusztán racionális felismeréséből következik; az erkölcs, az egyén 

társadalmi tevékenységében begyakorlott, megszilárdult, megszokott helyes cselekvés.”31  Az 

idézetben szereplő másik szó, az >utánzás< kulcsfogalom a görög esztétikában, így 

Arisztotelésznél is, aki vallja, hogy a művészet egyfajta megismerés, és ennek során a 

művészetfilozófiában „elsőként fogalmazta meg az esztétikai visszatükrözés elméletét”
32

. Az 

utánzás szó az etimológia szerint a színészi – mimikai – tevékenységből eredeztethető. A 

görög (szín)művész-személyiség, a mímosz, aki sokrétű művészeti ágakat egyesítve (ének, 

tánc, stb.) az emberi sorsok és jellemek megjelenítését az eredeti figura le-utánzásával 

végezte. Az i.e. 5-4. század görög esztétikájának gyűjtőfogalmaként a mimézis szót 

használták, használjuk.  

  „Minden műalkotás képes arra, hogy felidézze bennünk az emberi világot, a zóon politikon 

világát.”, és Arisztotelész szerint „a különféle emberi éthoszok közvetlen megjelenítésére 

hivatott, egyáltalán a legközvetlenebbül összefügg az erkölccsel: a különféle ritmusok, s 

dallamok különféle jellemvonásokról – haragról és szelídségről, bátorságról és gyávaságról, 

mérsékletről, szertelenségről – adnak közvetlen művészi képet.”33 Jól lehet, hogy mindez már 

az esztétikai befogadás kérdéskörébe tartozik, és ahogy majd látni is fogjuk, ez már a 

művészetpszichológia, zenepszichológia területét érinti. Az athéni Damón, – aki Szókratész 

zenetanára volt, és még Platón is gyakran hivatkozik rá zenei, illetve zenefilozófiai, sőt még 

politikai írásaiban is –, még konkrétabban áll mindehhez. „Damón felismerte, hogy a 

muzsikában erény rejlik, mégpedig autonóm személyiséget feltételező állampolgári erény. Az 

állam szempontjából nem közömbös, hogy a zene milyen erkölcsi tartalmakat alakít ki 

hallgatóságában; olyan művészeti nevelésre van tehát szükség, amely jól megválasztott 

zeneművek segítségével hozzájárul az igazi állampolgárrá formálódásához, ahhoz, hogy, az 

egyén tartalmas módon azonosuljon a közösség etikai tartalmával.”34 – írja Zoltai Dénes. E 

sorok nemcsak önmagukért beszélnek, hanem a zene – a zeneesztétika – és a zeneetika, erény 

láncolatára vonatkoznak, egyúttal az ideológiai pártosságra utaló jelleget sem tagadva. A 

filozófus ez esetben nem is tehet mást, merthogy a nevelés, az állampolgár formálásának 

„igénye” már a napi kultúrpolitika kérdésköre. Platón esztétikai – és így a zenével is 
                                                             
30 Arisztotelész:Nikomakhoszi Etika. Budapest, 1971. 32.o. 
31 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 28.o. 
32

 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 18. o. 
33 

Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 17.o. 
34 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 19.o. 
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kapcsolatos – elmélete nem hagyható figyelmen kívül, bár kétségtelen, hogy egész filozófiai 

rendszerét áthatja az ideológia, a politika.  

  Ezek után Zoltai részben visszatér a Csou- korszakra jellemző zenei kanonizálás elveinek 

szellemiségéhez és gyakorlatához, másrészt Damón zene – etika – nevelés gondolatsorán jut 

el a zenei nevelés jelentőségéhez. Platón így fogalmazta ezt meg:  „… óriási fontossága van a 

zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be a legjobban a lélek belsejébe, azt 

hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint 

nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik, aki pedig nem, azt éppen ellenkezővé.”35 

  Innen viszont egyenesen következik Platón szépségre és jóságra kimunkált elmélete, 

miszerint a szépség igen szorosan illeszkedik a helyesen végzett emberi munkához, és ez 

fordítva is igaz. Zoltai így fogalmazza meg mindezt a platóni filozófiánál: „szép az a tárgy, 

amely valamilyen célszerű emberi tevékenység használható terméke. Az így felfogott szép 

egylényegű a jóval.” S ez nem más, mint „a Periklész-kor nevezetes felfogásának, a szépség 

jóság elvi azonosságát, a kalokagathiát (szépség és jóság együttesen- E-B K)36 hirdető 

tanításnak esztétikai általánosítása.”
37

 Zoltai szerint a szókratészi dialógusból kiolvashatjuk a 

levonható platóni végső konklúziót, mely szerint „a szépség a tárgy érzéki tulajdonságainak 

az emberi tevékenységhez való viszonyából érthető meg.” Ez pedig nem más, mint a 

pszichológia és etika demonstratív kapcsolata. 

  Így mindenképpen leírhatjuk, hogy a fentiek alapján bizonyító erővel rendelkezik a 

„Filozófia – zenepszichológia – zeneesztétika – (zene) etika” lánc helyessége, és hogy az 

etika – erkölcs fogalompár „keresztkapcsolatú”. Ez a keresztkapcsolat adja, adhatja a másik, 

azaz a „Szociológia (ideológia, politika) – zeneszociológia – szociálpszichológia; – zene – 

társadalom – erkölcs” láncra történő „átmenetet”. Doktori disszertációmban igyekszem az 

első láncon maradni, amikor Wagner A bolygó Hollandi operájának zeneetikai elemzését 

végzem, és csak néhány esetben térek el ettől, amikor az ethosz és éthosz, az etika és erkölcs 

„egymásba csúsznak”. A bolygó Hollandira esett választásom is emiatt van, mert véleményem 

szerint a Wagner operák közül ez az, amely az etikai tartalmak vonatkozásban, kifejezésében 

legmarkánsabban tetten érhető, és „ideologizálása” csak igen erőszakos módon lehetséges.
38

  

                                                             
35 Platón: Összes művei. I. köt. Budapest, 1943. 849.o. 
36 

Radó Antal (szerk.): Idegen szavak szótára. Budapest Lampel R. könyvkiadóvállalata. 1910. 
37

 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 25.o. 
38 Lásd. Kovalik-féle rendezést. 
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  A címek láncolatához fűződő további minden kérdéskörnek felvetése előtt érdemes 

áttekintenünk 1900–tól napjainkig a kapcsolódó magyar és néhány határon túli zeneesztétikai 

területet. Tesszük mindezt azért, hogy legalább általánosságban és a szakirodalomban el 

tudjuk helyezni zeneetikai megközelítésünket. 

  Dr. Kovács Sándor: „Zeneesztétikai problémák” címmel megjelent írásában a beleérzés 

problematikáján keresztül három réteg egymásra épülését vizsgálja. Az érzékszervek, az 

értelmi folyamatok mechanizmusát és ez előbbi kettőre alapozódott (beleérzést), beérzést járja 

körül. Utóbbiról így ír: „Emberi képességek számára megközelíthetetlen; azt a nevet adták 

neki, hogy beérzés; és definiálták így: beérzés az esztétikai mű keltette hatásnak az a része, 

mely elemezhetetlen mag gyanánt marad, miután mindent, ami ebből a lelkiállapotból 

kitagolható, mint az érzéki benyomást, a gondolatok keltette érzelmeket eltávolítottunk 

belőle”.39 Másképpen fogalmazva: „hiába kellemes a mű érzéki benyomása, hiába kelt 

bennünk örvendetes gondolatokat; ha a beérzés lehetetlen, a mű nem lesz esztétikai mű. A 

beérzés az, ami az élvezetet esztétikai élvezetté teszi; az érzékletek kellemessége, a forma 

kereksége mind hozzájárulhat, hogy a művet széppé tegye, de esztétikussá, művészeti tárggyá 

csak egy tényező avatja: ez a beérzés.”40 Látható hogy, az esztétikáról vallott felfogása – a 

zenei formán és tartalmon túl – pszichológiai kötődésű, és társadalomtudományi, avagy azon 

belüli szociológiai – társadalomkritikai területet egyáltalán nem érint.  

  Ez még akkor is igaz, ha az alábbiak megközelítésének fundamentuma a spenceri 

„biológizmus” filozófiai megközelítése, amelyet éppen a „logizmus” képző/ragadvány miatt a 

szociológia tudománya is magáénak tart, sőt kisajátít, mert ezzel kapcsolatosan így ír; „… a 

filozófiailag nem képzett ember általában abban a meggyőződésben él, hogy nincs könnyebb 

dolog, mint megkülönböztetni az Ént a világtól…… ez bennem van, ez az Énhez tartozik; ez 

kívülem van, ez a Nem-Énhez tartozik…… a modern filozófia más állásponton 

van……folytonos, számtalan tapasztalat szükséges ahhoz, hogy bizonyos ügyességet 

szerezzünk meg magunknak az Én és a Nem-én különválasztásában.” 
41 

  Majd továbbiakban ennek magyarázatához is a tiszta pszichológiát hívja segítségül; 

„……egyetlenegy kritériuma van annak, hogy az ingereknek egy csoportja hozzám vagy a 

külvilághoz tartozik-e; tudniillik bizonyos ingereknek folytonos együtt maradása: ez az Én, 

                                                             
39

 Kovács Sándor: Zeneesztétikai problémák. Deutsch Zsigmond és társa, Budapest. 1911. 38. o. 
40 Kovács Sándor: Zeneesztétikai problémák. 38. o. 
41 Kovács Sándor: Zeneesztétikai problémák. 40. o. 
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vagy nem együttmaradása: ez a Világ”
42

. És még további magyarázatként, még mindehhez 

hozzáteszi; ha az ember „..….az Énnek logikai elhatárolódását már véghezvitte, hirtelen 

bekerül egy társadalomba…….ezt az embert nyomban kilöki magából, ha nem sikerül az 

Énnek egy új, magasabbrendű elhatárolását magáévá tennie.”
43

 És ez vegytiszta 

pszichológia, avagy kissé megengedő módon esetleg individuálpszichológia, avagy 

szociálpszichológia, amely ilyenféleképpen kapcsolódik a filozófián belül az esztétikához, 

zeneesztétikához, majd a(z) (zene)etikához. 

  Igen kapcsolódik, az etikához is elvezet, mint ahogy látjuk előbb Molnár Antal, később 

Fodor Géza munkásságán keresztül. Mert – és itt szeretném megjegyezni –, hogy a 

zeneesztétikai, zenepszichológiai és az általam is művelni szándékozó úgynevezett zeneetikai 

megközelítést az alkotóművésznek és a műalkotást befogadónak az oldaláról is mindig az 

individuumon, illetve azon keresztül „illik” értelmezni, és véleményem szerint csak ezen 

keresztül értelmezhető helyesen. Legalábbis, ha ezen szellemtudományok vizsgálati keretein 

belül akarunk maradni. Ha társadalomtudományi oldalról közelítenénk a zenéhez, akkor az 

már minden esetben az éppen fennálló ideológiai és társadalmi erkölcs „beszűrődését” 

jelentené. A hazai szakterületükön elismert és jegyzett zenetudósok mindegyike előbb vagy 

utóbb, de mindig, akár tudatosan, tudományosan, – akár pedig úgynevezett tudat alatt – az 

individuumot tartotta szem előtt. S amikor a szigorúan vett esztétika, etika, pszichológia 

mellett úgymond „szociologizált”, avagy pszichologizált, avagy még rosszabbként esztétizált, 

filozofált, akkor is csak az egyént, a művészt és befogadót, mint egyes személyt, illetve azok 

társadalomban/társadalomhoz elfoglalt helyét/helyzetét vizsgálta. Az individuum 

megközelítés nem engedte meg az etika szó, az etika tudományának valamilyen szintű 

„ködösítését”. Mert, amikor olykor-olykor, illetve ilyenkor az ideológia terepére tévedt, akkor 

is csak legfeljebb az adott kor alkotóművészeit sorolta „egybe”, de azokat is csak valamilyen 

csoportképzőként. Azaz a művész, a művészek egy meghatározott csoportjainak a 

társadalomban elfoglalt helye alapján, illetve, hogy milyen hatással van művészete, 

művészetük a kor társadalmára.  

  Ha a befogadó oldaláról tették ugyanezt, akkor az egyes azonos esztétikai, etikai „élményt” 

közel azonos pszichikai – érzelmi háttérrel rendelkező befogadókat sorolták egyfajta 

csoportokba. 

                                                             
42

 Kovács Sándor: Zeneesztétikai problémák. 41. o. 
43 Kovács Sándor: Zeneesztétikai problémák. 42. o. 
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  Hangsúlyozom ezeket sem társadalmi csoportokba, társadalmi rétegekbe, avagy még inkább 

a már nem használatos, áltudományos társadalmi osztályokba sorolták, hanem mint 

individuumoknak egy csoportját, azaz a befogadók individuálpszichológiai, avagy 

szociálpszichológiai csoportjait „képezték”. Főként, nem az azonos ideológiát valló 

egyéneknek társadalmi csoportjait tekintették, mert például abszurdum lett volna a marxista 

zeneszeretők közössége. 

  A fentiek miatt az „ideológiai” irányokat követő zenével foglalkozó művelőit – 

zenetudósokat, zenekritikusokat, zeneesztétákat – azért nem említem meg, mert „a pozitivista 

és a szellemtörténeti megközelítés jelen kontextusban /marxista-poszt-marxista esztétika 

Lukács iskolája leginkább – E-B K/ legfontosabb különbsége a >szellem< olyan anti-

individualista és anti-pszichológista felfogása, amely egész koroknak és kollektíváknak 

tulajdonít szellemet”
44

 kijelentéssel teljes mértékben egyet lehet érteni.  

  Tehát Kovács Sándor – akit a magam részéről magyar területen a „legtisztább” 

zeneesztétikának alapító atyjaként, kidolgozójaként, zenekritikusként tisztelek – a beérzés 

(beleérzés) egész problémakörét az én, és az engem körülvevő környező világ egymásra 

hatásaként vizsgálja. Az én és a körülöttem levő környezeti világ egymástól való 

elhatárolódása, megkülönböztetése, majd egyiknek és másiknak egymásba történő kölcsönös 

beemelődéseinek folyamata a pszichológia világában ismert jelenségek. Külön elnevezések 

használatosak a különböző irányokra. Így az introjekció nem jelent mást a pszichoanalízisben, 

mint azt, hogy a külvilág valamely tárgyának vagy személynek, az énbe való beépítése, míg a 

projekció a lélektanban a saját vágyak kivetítését, más vágyaként való megélését jelenti. A 

beépítés és kivetítés még akkor is lehetséges, ha a tárgyak nem közvetlenül vannak jelen, 

hanem esztétikai tárgyként, vagy szimbólumként testesülnek meg. A zene esetében csak 

szimbolikus, ezen belül hangszimbolikai beérzésről lehet szó. Nem kívánom a szimbólum 

fogalmát, és hatásmechanizmusát mélyebben kifejteni, csak egyetlen megközelítést szeretnék 

láttatni. Ha az ember, vagy tárgy nem kézzelfogható, csupán jelezve van, amihez 

hozzátartozik, vagy amihez hasonlít, akkor ezt egyszóval, a szimbólum szóval azonosítják be. 

A zenénél csakis szimbolikus beérzésről lehet szó. Ilyenkor a zene megszemélyesít, minden 

zenei hang, fordulat, viszony, számunkra magát az embert, emberi mozgást, emberek egymás 

közötti viszonyát jelentheti – jelenti, és ezeknek a szimbólumhalmaza maga a zenemű. Az 

hogy ezt hogyan, mi módon közvetíti a befogadó részére, az nem máson, mint a hangoknak és 

                                                             
44

 Demeter Tamás: A társadalom zenei képe – A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya. Rózsavölgyi 
és Társa, Budapest. 2017. 66.o. 
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más érzékleteknek a hasonlóságán alapul. Nem kívánok abba sem belemenni, hogy 

mozgásképzetektől kezdve a légzést, szívverést és magát a beszédet is bele tudjuk érezni a 

zenébe. A beleérzés a legősibb és legelterjedtebb „közlekedési” eszköz. Ilyen „eszköz” a zene 

is, a verbális és nonverbális jelek (mimika, gesztus, stb.) és még sok más mellett, amelyek az 

emberi kommunikációnak a különböző formái.
45

  

  A művész és közönsége közötti kölcsönös beleérzés (beérzés) áll fenn, amikor a mű 

megszületik, de akkor is, amikor előadják, és közönség elé bocsátják. Az alapvető különbség, 

hogy a művész inkább projiciál, a közönség inkább introjiciál. Más szóval a művész beleteszi 

énjének egy részét a műbe, a közönség pedig gazdagítja énjét azzal a művel. És ez 

elmondható minden művészeti ág esetén külön-külön is.
46

 

  A hangok értelmi folyamatokat indítanak el az agyunkban, különböző asszociációkat, 

emlékképeket idéznek fel elménkben. Összehasonlításokat végzünk művek és művek közt. Ha 

úgy találjuk, hogy a műnek kiválóságai vannak, örülünk. /Sőt még inkább elégedettek 

vagyunk önmagunkkal, hogy tudunk örülni az esztétikai kiválóságoknak./
47

  

  A beleérzés – beérzés avatja a művet esztétikussá. A beérzés során, minél erősebbek a mi 

érzelmeink, annál, erősebb érzelmeket irányítunk a tárgyra. Énünk megszűnik, egy test, egy 

lélek vagyunk vele. Az ÉN a mű élvezete során összeolvad a NEM-ÉN-nel (környezettel, 

világgal). Énünk a dallamot felruházza érzelemmel, majd magunkévá tesszük az előbb tőlünk 

eltávolított érzelmeket, /ennek következtében újra meg vagyunk hatva/. Ilyenkor 

pillanatnyilag megszabadulunk a társadalmi kultúra kötöttségeitől, visszatérünk, az 

ősállapotba, a gyermekkorba, ez a szellemi levetkőzés.
48

  

  A zenébe szimbolikusan tudunk beérezni (beleérezni), hiszen amit érzünk láthatatlan. A zene 

megszemélyesítésével emberi mozgást, viszonyt képzelünk el. A hangszimbolika a hangoknak 

és más érzékleteknek hasonlóságán alapszik. Éles, hegyes, metsző, lágy, kemény, édes, meleg 

hangok hő-érzetre, tapintásra alapulnak. Ennek nyomán a magas hangokat világosnak, 

kicsinek, míg a mély hangokat sötétnek és nagynak érzékeljük. A hangszimbolika a természeti 

jelenségek (madárfütty) utánzását is lehetővé teszi, de mozgásképzeteket is elő tud idézni. 

                                                             
45 Erdősi-Boda Katinka: Szakdolgozat MA. Négy sarkalatos erény a művészetpedagógiában. Piliscsaba. 2014. 29. 
o. 
46 Erdősi-Boda Katinka: Szakdolgozat MA. 30. o. 
47

 Erdősi-Boda Katinka: Szakdolgozat BA. A zene, mint kommunikáció a Magyar Rádióban. Esztergom. 2011. 11. 
o. 
48 Erdősi-Boda Katinka: Szakdolgozat BA. 11. o. 
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Járást, légzést, szívverést, és beszédet képzelhetünk. De az is előfordul, hogy a zeneszerző, 

vagy előadóművész lelkébe érzünk.
49

       

  Ha a művészettel való találkozás során a műalkotás és a befogadó közt úgymond „mágikus 

művészi erőtér” bontakozik ki, akkor e feltöltődés mindig esztétikai élvezethez vezet. Ennek 

keretében megállapíthatjuk, hogy az esztétikai élvezet mértéke nemcsak az alkotás 

minőségétől függ, hanem maga az ember is meghatározó tényező. A kérdés az, hogy milyen 

embernek (embercsoportnak) a kapcsolatait kell kiválasztanunk ahhoz, hogy egészen biztosak 

legyünk az „objektív” esztétikai élvezet kimutatásában. E nehéz feladatra a legalkalmasabb 

emberek azok, akiknek az egész életmódja bizonyítja, hogy „értékelik” a művészetet, illetve 

képesek a valódi művészet megértésére és élvezetére, annak eredetére való tekintet nélkül. 

Ennek tükrében a műértő terminussal jellemezhetők azok a személyek, akik hivatásból vagy 

szenvedélyből a művészetnek szentelik életüket, illetve Webster szerint azok, akik a 

műalkotás kritikai értékelésében, vagy ízlésbeli kérdésekben járatosak. /Tehát e megjelölés 

nem a művészettörténetben használatos szakértelmet vagy az itt hozott döntést testesíti meg. 

Az esztétika területén a „szakértő” helyett inkább a „műértő” terminust használjuk./
50 

  Az esztétikai ítéletek, mint egyes jól meghatározott ízlésirányok és zenei hangzások 

együttesen kapcsolódnak a műértők személyiségjegyeihez. E mögött az ízlés megbízhatósága 

és állandósága húzódik meg. A zenében a konszonancia-disszonancia, a dúr-moll hangnem, a 

lassú-gyors tempó alapján stilisztikai jegyeket állítottak fel, kísérleti személyek 

(zenehallgatók) bevonásával. Így ezután nyolc kategóriába sorolták az egyes zenedarabokat és 

a hozzátartozó kísérleti alanyok személyiségjegyeit. A különböző személyiségjegyekkel 

rendelkező műértők a különböző zenei műfajokban könnyen, megbízhatóan ítélkeznek, abban 

az irányban, hogy tetszik, vagy nem tetszik nekik a kérdéses mű. Így a műértőknek – akik 

végül is nem mások, mint a zeneesztéták – nyolc csoportját különböztetjük meg; 

1. csoport: vidám és nyugtalan kedélyűek a ritmikus éles hangsúlyú gyors tempójú disszonáns 

harmóniát kedvelik 

2. csoport: a romantikus és modern darabok a komoly, de vidám és színes harmóniájú 

zeneszeretők zenéje 
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3. csoport: Debussy és Mendelssohn zenéjét és ehhez hasonló műveket a nemes és heves 

tulajdonságokkal rendelkezők szeretik 

4. és 5. csoport: A leányka és a halál, illetve az ilyen hangzású művek, azaz a lassú és tragikus 

hangvételű darabok elutasítása a zenei konzervativizmusra és konvencionalizmusra jellemző 

személyeknél tapasztalható 

6. csoport: A rapszódiák kedvelői, de a dzsessz és a ragtime elutasítását a telt és a 

konvencionális dallamokra érzékenyek választják 

7. csoport: A könnyed zene iránti vonzódás társul egyidejűleg a szentimentális művek 

elutasításával,- Chopin zenéjével szembeni idegenkedés jellemzi, és így ezek a személyek 

nem szentimentálisak 

8. csoport: A 3-as csoportban már említett Debussy és Mendelssohn művek a klasszikus 

eleganciát előtérbe helyezők zenéje is 

  Ennek függvényében a zeneesztétáról is elmondható, hogy esztétikai értékítélete akkor a 

legmegbízhatóbb, ha személyiségjegyéhez tartozó zenei csoportban elhangzó zenéről írja meg 

a kritikáját.
51 

  A fentiekben a beérzés élménye és a művészet személyiségformáló kapcsolata nyilvánvaló. 

Ha a beérzés képességét elsajátítjuk, akkor ez nemcsak saját jellemvonásainkra, hanem a 

másik emberhez való viszonyrendszerünkre is kihat. A beérzés az emberek közti 

együttműködést ösztönzi, így lesz a társadalomnak legerősebb összetartó ereje. Kovács 

Sándor szerint „mily tökéletlen eszköz a közlekedésnek (közeledésnek – E-B K), mily kicsiny 

és felületes része a léleknek, amiről a szó számot tud adni”. /Sikerült igazolást nyernünk, 

hogy a zene nem „luxustárgy”, de nem is a fejlődésnek elhanyagolható terméke, hanem az 

emberi fejlődésnek fontos rugói közé tartozik. Olyasvalami, ami nélkül széthullana a 

társadalom, vagyis itt kapcsolódik egymáshoz a zene és a társadalom. Az emberiség 

haladásának, előre menetelének ugyanolyan fontos hajtóereje a zene, mint a gazdaság vagy a 

technika – q.e.d – E-B K/.
52 
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  Molnár Antal viszont minderről így ír „A zenetörténet szociológiája” című munkájában; 

„Mert az állam nem a gazdasági és társadalmi fejlődés terméke, …hanem mindétig a 

legmélyebb erkölcsi problémák kifejezése.”
53

   

  Az adott kor művészete mindig saját kora értékeit, kultúráját, látleletét igyekszik 

megformálni, tükörképet tartva a kor emberének. Egy műalkotás teljes megértéséhez 

nélkülözhetetlen az adott kor történelmi háttere, stílusismerete, tehát a korszellem, amiben a 

művész alkotott. Az egyes nagy történelmi korszakok a társadalom–lélek hatalmas egységeit 

jelentik, amelyeknek jellege ugyanúgy körülhatárolható, mint az egyén lelki mivolta. Az 

erkölcsi problémák feldolgozására, szembenézésére ösztönöz bennünket a művészet. Molnár 

Antal szerint a korszakokra bomlás a társadalmi psziché állapotának változásából keletkezik. 

„A művész a szellem emberi eszköze, amelyen akaratát érvényesíti.”
54

 De a művész még 

véletlenül sem választható el a maga korától és környezetétől, ő is teljes jogú tagja a 

társadalomnak. Ahogy a művész a kultúrvilág nélkül semmi, úgy a kultúrvilág sincs művész 

nélkül. A nagy művészzseni elvágyódik a kor társadalmából és egy idealisztikus eszményi 

világot épít fel, ezt a közönség később érti meg. „A művész eszköz az evolúció kezében, 

ugyanakkor, amidőn a kor legmagasabb lényegének bemutatója.”
55

 Tehát a művész erkölcsi 

tanítója saját korának, így az emberiség kultúrájának mozgató tényezője./ H. J. Moser négy 

pontban határozza meg a zenetörténet módszerét, amely egyúttal a zenemű kimerített 

elemzése, megértése szempontjából nélkülözhetetlen: idő-stílus (amikor, a zeneszerző 

alkotott), nép-stílus (ahol, a zeneszerző alkotott), zeneszerző egyéni stílusa és az egyes munka 

különleges vonásai/.
56

 Viszont az is igaz, ha Demeter Tamás könyvének 174-175. oldalát is 

idézzük, akkor a Molnár-féle megközelítés máshol már így szól: „… képviselik az illető 

korszak társadalmának legmagasabb erkölcsi értékeit…. …társadalmi osztály szigorú és 

szilárd etikai elveivel……társadalom etikai elveinek fölbomlásával…. vezető réteg 

erkölcseinek elgyöngülése, stb.”
57 

  Nem gondolom, hogy ezek így egymás mellé tehetők lennének, – ahogyan ezt Molnár írta a 

„Zenetörténet szociológiája” című munkájában, – mert a szociológiai tudomány fogalmi 

rendszerében ezek így egymás mellett nem férnek meg. Úgyszintén kérdéses számomra, 

miként álljak hozzá egységesen az alábbiakhoz a fentiek viszonylatában; „és mivel ez a 
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tartalom már etikailag értékelhető, így az etikán keresztül átjárás nyílik esztétika és 

szociológia között”
58

, valamint „ebben az értelemben lehet tehát kapcsolatot teremteni etikai 

és esztétikai idealizmus, illetve szellemtörténeti szociológia között.”
59

  

  Demeter Tamás könyvében később azonban úgy érzem végül is a helyére kerülnek a dolgok; 

„alighanem ilyen szellemű bírálat Molnár esetében is megfogalmazható lenne: a 

fogalomalkotás heterogén módjait – a szociológiait és a normatív – értékelő etikai-esztétikait 

– igyekszik egységesíteni úgy, hogy abból egy történelemfilozófiai vízió rajzolódjék ki a 

kultúrafejlődés menetéről és korszakairól.”
60

 Zavaros történelem filozófiáról is ír, ennek 

közvetlen szomszédságában, pl. ekképpen „erőszakot tettek az empírián egy egységes, 

egyetlen jelentésre összpontosuló fogalomrendszer javára”. 

  A Magyar Televízió 1970–es évek oly népszerű „Nagy öregek” című arcképsorozatában 

nyilatkozó, az akkoriban már 85 éves Molnár Antal zenetudóssal készült interjú írásos 

változatában egy már teljesen letisztult megközelítéssel találkozhatunk.61 Hosszú személyes 

visszatekintésével minden a „helyére” kerül, amikor az interjú készítője a beszélgetés 

indíttatására Molnár munkásságáról hosszasan beszél.
62

  

  „Később rátértem az általános zeneirodalom művelésére, mert úgy éreztem, hogy 

Magyarországon e mellett (Bartók, Kodály zeneszerzői, előadóművészi munkája mellett – E-

B K) az igen magasrendű alkotó muzsika mellett szükséges az esztétikai és történelmi részt 

(figyelem történelmi, és nem más) is kiépíteni. Ez mindig, mindenütt így volt az egész világon: 

a nagy alkotó művészek árnyékában mindig megjelentek a kommentátorok (zeneesztéták, 

zenekritikusok –E-B K). Mert az esztétikus, ugye, végeredményben kommentátor még akkor 

is, ha mondanivalóját önálló tudománnyá fejleszti. Hiszen a célja az, hogy ezeket a nagy 

alkotásokat jobban megértsék – nemde?”
63

Azt gondolom, hogy ezt az attitűdöt, mely a 

szakma és a szellem iránti alázatból és tiszteletből ered, a zenekritikusnak mindenféleképpen 

érdemes napjainkban is követnie.  

  Molnár A zenetörténet szociológiája címmel megjelent könyvéről – amely Magyarországon 

ilyen témában megjelent-, viszont már kissé visszafogottan emlékezik; „….ahogy az én 

könyvemben ez a téma megpendül, tudtommal sehol sem történt (a nagyvilágban – E- B K) 
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meg ez az összefoglalás. Az első rendszeres zeneszociológia itt, Magyarországon jelent meg, 

ez az én könyvem.”
64

 Röviddel ez alatt mégsem ezt tartja számon; „…a legkiemelkedőbb 

könyvemnek kettőt tartok. Egyik az Új zene, amely bevezetett a XX. századi legfontosabb zenei 

törekvésekbe. Másik a Zeneesztétika, amely 1938–ban jelent meg. Azt lehet mondani, hogy 

minálunk ez az első jelentős zeneesztétika.”
65

  

  A saját maga által használatos minősítés („megpendül” és „legkiemelkedőbb”) sok mindent 

elárul. Szociológiai könyvét 1923-ban adja közre, míg a másikat, az esztétikait 15 évvel 

később, 1938-ban, melyet lényegében egész életén keresztül ír. /A második kötetet csak az 

1970-es évek elején fejezte be véglegesen./ Az interjúban beavatja a nézőket, hallgatókat a 

műhelymunkájába is; „Áttanulmányoztam nemcsak Kanttól, de még régebbről az európai 

filozófiának a hozamát és mindazt, ami a zenére és a művészetekre vonatkozik, és igyekeztem 

kialakítani egy egyéni szempontot, levonni a konzekvenciát mindabból, ami az európai 

bölcseletben a zenefilozófiát jellemezte. Ezt alkalmaztam a zenére, és itt aztán természetesen 

egyáltalán nem helyeztem központba se Bartókot, se Kodályt, hanem magát a muzsikát 

Platóntól kezdve.”
66

 Ehhez pedig egyáltalán nem is szabad semmit sem hozzátenni. 

Legfeljebb további – immár szigorúan szakmai magyarázatként való megjegyzését; 

„Magának a zenei szerkezetnek, tehát a formának a szempontja majdnem teljesen kiesett. (M. 

A. Zeneesztétika könyvének megjelenése előtt – E-B K) Én ezt a központba 

helyeztem,……hízelgek magamnak azzal, hogy ez talán még a külföldi zeneesztétikai 

literatúrában is szép helyet foglalhatna el, ha ismernék….”
67

  – fejezte be maliciózus 

formában. Végül a beszélgetés végén újra visszatér a „kommentátori”, az ismeretterjesztő 

munka fontosságára, amelyet mindig kitüntető szerepben tartott, de amely leginkább 

prezentálja egész filozófiai megközelítését a művészethez, a zeneművészethez a 

zenepszichológiától az etikáig. 

  „Én a magam részéről.…….azokban a műveimben, amelyeket a széles közönségnek 

írtam……nemcsak a megértésre törekedtem – mármint az irodalmi megértésre – hanem arra 

is, hogy az a meggyőződés, az a szenvedély, az a gyönyörűségközlés, ami bennem a 

legfontosabb ilyen irányban, átragadjon az olvasóra…  
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Hogy aki olvassa, annak az legyen az érzése, hogy az a muzsika, az a valami emberfelettien 

gyönyörű lehet, ha így írnak róla”.
68 

  Majd így folytatta tovább; „Ha zeneszerzőről vagy zeneműről van szó, akkor az első ez: 

éreztetnem kell az olvasóval, illetve a hallgatóval, hogy százszázalékosan beleéltem magam az 

illető művész munkásságába és a szóban forgó zenemű tartalmába, értelmébe. Azt nem lehet 

kívánni, hogy valaki a zeneművészet nagy alkotásaihoz úgy közeledjék, hogy egy-egy előadás 

révén már a középpontjukba kerüljön. Az előadás inkább arra késztet, hogy az illetőt 

meggyőzze a munkásság, a hozzáállás szükségességéről, mert olyasvalamit kap aztán, aminek 

az értéke felülmúlhatatlan. Ezt kell éreztetni, ez a népszerűsítés feladata.”
69

  

  A televíziós interjú készítőjének kérdésére, miszerint; – „Van- e jelentősége az egész népre 

kiterjedő zenei oktatásnak a zene későbbi megismerésében?” – Molnár igen szenvedélyesen 

válaszolt. 

  „Hát hogyne volna! Kodály munkássága erre irányult, és én Kodály növendékének vallom 

magam ezen a téren is. A magyar művelődésnek, a magyar közhangulatnak, a magyar életnek 

egyik legfontosabb összetevője és eleme az, hogy minél több ember foglalkozzon muzsikával, 

lehetőleg tevőlegesen,….. de természetesen, mint laikus hallgató is, bizonyos felkészültséggel. 

Ez éppúgy hozzátartozik az emberséghez, mint minden egyéb etikai, anyagi és más 

szükséglet.”
70 

  Mindebből csak két mondatot ismétlek meg, illetve emelek ki; 

            a/.   „….százszázalékosan beleéltem magam az illető művész munkásságába és a 

szóban forgó zenemű tartalmába, értelmébe.”
71

  

      b/. „…..Ez éppúgy hozzátartozik az emberséghez, mint minden egyéb etikai, anyagi és 

más szükséglet.” Megkülönböztetve és kiemelve az etikai szükségletet az anyagi és más 

szükségletektől, amely utóbbiak társadalmi beágyazódásúak, és mint ilyeneknek 

pontosítását látványosan szeretné elkerülni, – az ideológiai semlegesség talaján állva. 

  Végül nézzük Fodor Géza munkásságát, a modern magyar zeneesztétikában – 

zenekritikában, a számomra legszimpatikusabb hozzáállást. Fodor nézete akár még 
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„generálisnak” is tekinthető, mert az egész operairodalom általa történő zenekritikai 

megközelítéséről a 2002-ben megjelent öt Mozart opera esszéjének újra kiadásának során írt 

előszavában ekképpen vall; 

  „…….a lényeget tekintve ma sem interpretálnám másképp Mozart operáit, mint e könyvben 

tettem. Monográfiámat nem tartom, s már írásakor sem tartottam szigorúan zenetudományi 

munkának. Műfaját legpontosabban Almási Miklós fogalmazta meg annak idején az Élet és 

Irodalomba írott recenziójában: „filozófiai operakalauz”. Úgy vélem, ezt a funkcióját ma is 

vállalhatom.”
72 

  Itt emelem ki, hogy filozófiai és nem szociológiai kalauz! És ez a műfaji besorolás, miszerint 

„filozófiai kalauz”, ad jogosultságot, felhatalmazást, hogy az operát – és más énekes 

zeneművet, (talán még az opera balettet és a kórus műveket is, ahol a zene mellett az etikai 

tartalom megjelenítését két további művészeti ág, a mozgás és az irodalom még 

szemléletesebbé tudja tenni) – az esztétikai szempontok mellett, egyáltalán etikai (kritikai) 

vizsgálat alá is vehetjük. A későbbiekben további bizonyítást nyer, hogy az etikai elemzés 

azért jogos, mert az operák mondanivalója, cselekményei valamilyen formában, módon, 

szemszögből mindig az individuumot járják körül. Ha az operában felcsendülő kórusok 

szerepét esetenként vizsgálatunk alá vonjuk, akkor is csak individuálpszichológiai oldalról 

tesszük ezt meg, – amelyről ilyenkor, mint az egyén és a társadalom viszonyának, 

összeütközéseiknek vizsgálatára alapozott mélylélektani irányzatról beszélünk. De még jó 

esetben akkor is ez a helyzet, ha a másik, a szociológia felségterületéről érkező 

szociálpszichológia felől nézzük az egész kérdéskört. Láttatni kell, – és a szakdolgozatomban 

erre vállalkoztam, – hogy a Wagner operák esetében, mily hatványozottan érvényesül (az 

„összművészet” alkalmazása során) a wagneri filozófia, a zenepszichológia, zeneesztétika, és 

főként a zene(etika), amikor is a zenével együtt egy időben Wagner azt az irodalmi szöveget 

emeli be alkotásaiba, amely minden egyértelműséggel együtt az etikai tartalmakat, üzenetek 

jeleníti meg.  

  Úgy vélem, hogy a Fodor-féle diagnosztika, zenekritika és ezeken alapuló filozófia az 

„ideológiai mentességre törekvés” síkján áll, és ez az út követendő, még ha Fodor néha el is 

tért ettől a gyakorlati munkálkodása során. Ekképpen ír erről; „...egy ideig a magyar 

zenetudományban is polgárjogot nyert: egyesítette a zene- és a társadalomtipológiai 

gondolatot, annak fölismerése révén, hogy a zene egyes visszatérő sajátságai 
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társadalomtörténetileg meghatározott emberi tulajdonságokat hordoznak.”
73

 De csak egy 

ideig. 

  Az 1970-ben leírt Fodor sorok a továbbiakban is hasonló hozzáállást mutatnak; „A 

szociologizáló művészetfelfogás ide már nem tudja követni Mozartot, a szellemtudományos 

pedig éppenséggel csak innen hajlandó igazán akceptálni”
74

.  

  Az 1993-ban írt „Érdemes-e visszavonni A varázsfuvolát?” című esszéjében ismerhetjük 

meg igazán a zeneesztétikához való hozzáállását. Az ebből kigyűjtött idézetei önmagukért 

beszélnek, ahogy korábban írtam a „generálisnak is tekinthető” operairodalmi zeneesztétikai 

megközelítéséről. /Lásd. a Függelékben szereplő idézeteket, amelyek igen magas színvonalú 

„reprezentatív példatárnak” is tekinthetők, és amelyek az operakritika írásnál mintául 

szolgálnak, figyelembe veendők. Azaz a „példatár” akár „sorvezető” is lehet a wagneri 

életmű, avagy szűkebben „A bolygó Hollandi” című opera esetén, illetve a wagneri teljes 

világkép vizsgálatánál is. Értelemszerűen a kerek zárójelben lévők kivételével./  

  Ellenpéldaként később a disszertációm IV. fejezetében azon állításomat is majd bemutatom, 

amely szerint „Fodor néha el is tért ettől a gyakorlati munkálkodása során”. Szép példája ezen 

alkalmankénti „kisiklásoknak”, melyeket szinte azonnal „korrigál” is a 2004-ben Wagner 

kontra Wagner címmel megjelent kritikája. Az Erkel Színházbeli Lohengrin-bemutatóról írt 

kritika, elemzés „tele van tűzdelve” politikával, ideológiával.  

  Fodor Géza „Wagner kontra Wagner” című kritikájának elemzése (mint említettem lásd majd 

a disszertáció IV. fejezetében!) – mondhatjuk – egyrészt arra „szolgál”, hogy megmutassa a 

„Fodor kontra Fodor” zeneesztétikai/zeneetikai megközelítéseket. Az ellentmondásosságok itt 

mindig abból táplálkoznak, hogy a szerző a nem tiszta etikai/esztétikai alapról letérve 

elsődlegesen az ideológiai, szociológiai, politikai, társadalmi kérdések talaján közelít. Ez jól 

bizonyítja, hogy ez az út tele van anomáliákkal. Másrészt Fodor kritikáját, fel kívánom 

használni Wagner művészetfilozófiája egy szegmensének megismertetésére, mint egy kiváló, 

magyar zeneesztéta megközelítését. Harmadrészről, pedig hogy visszatérhessek és 

bizonyíthassam; a filozófia – zenepszichológia – zeneesztétika – (zene) etika lánc egyedüli 

helyességét, amelyet ezek után már, majd nem is lesz szükséges annyira „bizonygatni”. Azaz, 

hogy a szociológia – zeneszociológia – szociálpszichológia; – zene – társadalom – erkölcs 

láncra miért nem érdemes rátérnem az ideológiák sokféleségének útvesztői miatt. Ha az 
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egyedüli helyes filozófiai úton akarunk megmaradni, akkor óhatatlanul és törvényszerűen el 

kell, hogy jussunk a „gyakorlati befogadás esztétikája”, és a „befogadás etikája”, illetve a 

hermeneutika területére is. 

  És most először térjünk is rá a már „harmadrészről” jelzett „gyakorlati befogadás 

esztétikájára”, igaz egyelőre még csak pszichikai, érzékelés oldalról, ugyanakkor már érintek 

bizonyos területeket – mintegy átvezetőnek –, melyek közvetlenül a szakdolgozat (zene) 

etikával kapcsolatos elemzéseihez fűződnek. 

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy mit is tartok zeneszociológiának vagy inkább 

a „gyakorlati befogadás esztétikájának”. Sajnos ezen a területen jelentősebb munkássággal 

inkább német zeneszociológusok rendelkeznek, a hazai ilyen irányú kutatások még váratnak 

magukra. 

  Zeneszociológiai szempontból, Theodor Adorno, a 20. század filozófusa, zeneesztétája a 

zenehallgató közönséget erősen heterogén csoportnak látja. Így a hallgatóság összetételének 

ábrázolására tipológiát állított fel. Mint minden szociológiai modell, ez sem tükrözi teljes 

mértékben a valóságot. Hiszen az empirikus kutatások gyakran torz eredményekhez vezetnek. 

A tipológia egyes csoportjai élesen nem választhatók el egymástól, a csoportok közt vannak 

keveredések. Mégis a zeneesztéta megkísérel egy olyan ideáltipológiát fölállítani, mely a 

zenehallgatókat zeneszociológiai szempontból csoportosítja.
75 

  Az első típust, a szakértőt a teljesen kifinomult, adekvát zenehallgatás jellemzi. Teljesen 

tudatos hallgató, aki érti a zene folyamatát, meg tudja különböztetni az egyes formai részeket, 

a komplex harmóniákat és a többszólamúságot. Felfogja a technikán alapuló zenei logikát, és 

érti a zenei folyamatok értelmi összefüggéseit. Más néven strukturális hallgató, aki a fülével 

gondolkodik. Ide tartoznak a hivatásos zenészek.  

  A második típus a jó zenehallgató, aki spontán módon állapít meg összefüggéseket, 

megalapozottan ítél, „nemcsak presztízskategóriák vagy ízlésbeli önkény alapján”. Ám nincs 

tisztában a mű technikai és strukturális implikációival. Ez a típus főként a XIX. századi 

arisztokráciára jellemző.  

  A harmadik típust, a kultúrahallgatók képviselik. A zenét, mint a kulturális javak egyikét 

tiszteli, hangversenyre jár, lemezeket gyűjt. Tájékozott a zenetörténetben, de csak azért, hogy 

a társaságban műveltnek mutatkozzon. Kedveli a népszerű dallamokat, áriákat, és a technika 
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imponál neki. Az előadástól show-t vár. Ellenséges az új zenével szemben, úgynevezett 

„kultúrkonzervatív”. 

  Az emocionális hallgató típusa az, aki belemenekül a zenehallgatásba. A civilizáció normái 

elfojtják érzéseit, így már csak a zene marad a számára, ahol még érezhet. Főként az érzelmi 

telítettségű romantikus zenére vágyik.  

  Az emocionális hallgatók ellentéte a „ressentiment-hallgatók”. Az ilyen típus mereven 

statikusan hallgat zenét. „Ahelyett, hogy a zenében keresne menekülést az érzelmek 

civilizáció szabta tilalma, a mimetikus tabu elől, inkább magáévá teszi azt, és egyenesen saját 

magatartásmódjának normájává emeli.” Ide tartoznak a Bach-rajongók, akik saját koruk 

zenéjét megvetik, és régebbi korokba menekülnek. Azt hiszik, hogy a mai kor 

eldologiasodása, árujellege nem volt jelen Bach korában. A műveket a korhűség alapján kell 

előadni. A másik ressentiment tábort a jazzhallgatók képviselik, akik a lázadást tartják szem 

előtt. 

  Talán a zenéhez közönyösek rétege a legszűkebb. Ők azok, akik feltehetően erőszakos, 

brutális családi környezetben nevelkedtek.  

  A legnagyobb közönségréteg a szórakozni akarók tábora.  „A zene nem értelmi összefüggést 

jelent, csupán ingerforrást. Az érzelmi színezetű és a sportszerű zenehallgatás elemei is 

belejátszanak a dologba.” Nem figyel a tartalomra. Ez a réteg nagyon heterogén, szimplán 

csak ki akar kapcsolódni. A szórakozni vágyó alapjában véve passzív hallgató, és hevesen 

ellenáll annak az erőfeszítésnek, amellyel a valódi műalkotást meg lehetne érteni. Így aztán 

értéktelen, kommersz zenét igényel és követel. Zenehallgatására a szétszórtság és 

dekoncentráció a jellemző.
76 

  

  Én, a befogadás oldaláról megközelített zenehallgatói csoportokat, Aaron Copland 

felfogásában látom igen hasznosíthatónak, különösen a zenekritikai munkálkodás során. Meg 

merem kockáztatni, hogy a jó zenekritikának írásakor a kritikusnak, zeneesztétának, 

zeneetikával foglalkozónak e coplandi „kategóriákat” kell figyelembe vennie. 

Meggyőződésem, hogy az adott kritikának, illetve „szintjének” illeszkednie kell a kritikát 

olvasó zenehallgató befogadási szintjéhez, „zenét értéséhez”. Az ismeretterjesztés, a 

zeneetikai kritika csak ilyenkor lesz minden tekintetben „hatékony”.  
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  Aaron Copland (1900 -1990) „A zenehallgatásról”
77

 címmel publikált munkájában így ír; 

„Zenét mindannyian egyéni képességeinkhez mérten hallgatunk.”
78

 Ez bizony valóban igaz, 

de egyáltalán még nem teszi lehetővé az egyes zenehallgató csoportok „felállítását”, mégis ez 

ad kiindulási alapot elméletének kidolgozásához. Elsőként azonban ezzel, magát a 

zenehallgatási folyamatot képes diagnosztizálni, majd azt már alkotóelemeire bontani. Három 

különálló hipotetikus szintet vezet be, - azaz „mindannyian három különálló szinten 

hallgatunk zenét” írja - az érzéki szintet, az expresszív szintet és a tisztán zenei szintet. Ezután 

már definiálja az egyes szinteket.  

  Az érzéki szint, amikor gondolkodás nélkül „a zenét a hangzás tiszta élvezetéért 

hallgatjuk”
79

, és ekkor csak azt tudjuk, hogy lelkiállapotunkra jótékonyan hat a zene. E 

lelkiállapot elérése érdekében már tudatosan hallgatunk zenét, ennek az igénynek az eléréséért 

fordulunk a zene hallgatásához. (De, hogy minél többen tudatosan tegyék ezt, ahhoz 

természetesen kezdeti, külső segítség, külső indíttatás, mint például egy televíziós műsor kell 

elsőként.) „Belépnek egy eszményi világba, ahol nem kell gondolniuk a mindennapi élet 

realitásaira.”
80

 – írja Copland, de még e gondolkodás nélküli szinten is felhívja a figyelmet; 

„Az olvasó így beláthatja, hogy a tudatosabb hozzáállás még ezen az elsődleges szinten is 

hasznos.”
81

 Az átlag zenehallgató, de még a zeneértő számára is a nagyobb élvezetet nyújtó 

zene megkeresése, hallgatása előnnyel jár. (Ez is bizonyítja, hogy a szintek nem lehetnek 

egyúttal csoportképzők is.) 

  A második szintet expresszívnek nevezte el, holott tudja, maguk a zeneszerzők elzárkóznak 

„a zene expresszív oldalának bármilyen megvitatásától”
82

. Sokan közülük magának a „mi is 

egy zenemű jelentése”
83

 kérdésnek a felvetését is elutasítják. (A zeneszerzők elzárkózásának 

egyik oka a művészetnek az a kognitív aspektusa, melyet Kant tárt föl a 3. kritikában. A 

valódi zeneszerző, mint zeneszerző, a valódi festő, mint festő nem tud a saját művéről 

nyilatkozni. Csak, mint értelmező tud róla beszélni, de akkor már nincs privilegizált 

helyzetben még saját művével kapcsolatban sem, a többi szakmailag felkészült értelmezővel 
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szemben.) Copland szerint nem szabad elvitatni, hogy a zenének van jelentése, bír valamilyen 

jelentéssel a hangok mögött, azaz kifejező, kifejezőerővel bír. Még akkor is, ahogy írja: ha 

feltesszük a kérdést; „Ki tudod fejteni részletesen, mi ez a jelentés? Erre azt válaszolnám, 

>nem<. Hát ez okozza a nehézséget.”
84

 A továbbiakban Copland is eljut a zenei 

szimbolikához, amikor boncolgatja az egész kérdéskört; „….meddig mehet el az intelligens 

zenekedvelő, amikor valamely zeneműnek határozott jelentést tulajdonít? Azt mondanám, 

legfeljebb egy általános fogalomig. A zene különböző pillanatokban nyugalmat vagy 

elragadtatást, keserűséget vagy diadalt, őrjítő haragot vagy jóleső örömet fejez ki. Kifejezi e 

hangulatok mindegyikét,…..”
85

. A zenészek erre mondják, hogy ez „kizárólag tisztán zenei 

jelentés”
86

, amely alatt azt értik, hogy verbálisan, írásban nem lehet kifejezni a zenei jelentést. 

Pedig lehet verbálisan, és írásban is körbejárni azzal, ha a zenehallgatás után felvilágosítást 

kapok, avagy annak során szerzett, kapott asszociációmat tudatosítani tudom magamnak, 

magamban, illetve minderre képes vagyok. Azaz érzékeny vagyok-e, és felismerem-e, avagy 

felismertetik-e velem azt, hogy a zeneszerző művein keresztül mit szándékozik felém 

közvetíteni? Ez bizony egy kevert arányú érzelmi és értelmi szint már, de ezen belül – a sok 

„alszintűség” miatt – ez sem szociológiai csoportképző, mert még az egyéni igény és 

megelégedettség jelentősen befolyásoló/szétválasztó tényező. 

  „A harmadik szint, amelyen a zene létezik, a tisztán zenei szint.”
87

 Ennek a megállapításnak 

az igazság tartalmát, szakmaiságát sem a szakember, sem a laikus nem vonja kétségbe.  

Könnyen mondhatnánk, hogy az a zenehallgató, aki az első két szintet is „teljesíti”, és még 

„annál is több”, az a harmadik szintű zenehallgató. Vajon mi lehet az „annál is több” mögött?  

/Itt sem fedezhetünk fel majd valamiféle szociológiai csoportképzőt, hiszen eddigiekben is 

látható volt, hogy minden társadalmi csoportban mind a három szint, – avagy éppen Adorno 

tipológiája szerinti is – együtt és akár egy időben megtalálható. Bár jóllehet, hogy az is 

fennáll, hogy egy-egy szint, típus erősebben dominálhat egy-egy társadalmi csoporton belül, 

de a szint itt sem a csoport képzője./ A harmadik szinten már „valamilyen tudatos zenei 

műveltséggel” kell rendelkeznünk, amely egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyúttal gyakorló 

zenészeknek is kell lennünk. Mert az „expresszív hangulaton túl ugyanis a zene magukban a 

hangokban és azok kezelésében is létezik. A legtöbb zenehallgató (azonban – E-B K) nincsen 
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kellőképpen tudatában ennek a szintnek.”
88

 Mégis Copland bízik abban, hogy „e könyv 

(kommunikáció – E-B K) dolga nagy részben az lesz, hogy jobban megismertesse őket a 

zenével ezen a szinten.”
89

, azaz tehát ez még mindig nem a zeneértő, a hivatásos zenész, a 

zeneművész szintje. Azt kell megértetni azokkal az emberekkel, akik erre a szintre fel akarnak 

emelkedni, hogy „mi történik akkor, ha a hangokról van szó”
90

. Felvezetésként azt írja; „… 

mindenekelőtt ahhoz, hogy a zeneszerző gondolatmenetét követni tudja, tudnia kell valamit a 

zenei forma alapelveiről. Ezeket az alkotóelemeket hallgatni nem jelent mást, mint tisztán 

zenei szinten hallgatni a zenét.”
91

 És ez analóg azzal, hogy „tudatosabb módon kell 

hallgatnia a dallamokat, a ritmusokat, a harmóniákat, a hangszíneket.”
92

 Itt a tudatosabb 

szón van a hangsúly, hiszen ezek felismeréséhez még mindig nincs szükség zenei 

szakismeretre.  

  A színházi gyakorlatban, (akár opera, akár zenei koncert hallgatása során) ezen szintek 

leírásával még érzékletesebben, „elsajátítás” igényével írja le a fentieket. A teljesség nélkül 

szemléltetésként, néhány sorát ide írom; 

  „..a színház olyan hely, ahol kellemes lenni. Színházi reakcióinkban ezek a mozzanatok 

jelentik az érzéki szintet. A színház expresszív szintjét abból a hangulatból lehetne levezetni, 

amelyet a színpadi történések ébresztenek”
93

 bennünk. 

  „A cselekmény és a cselekmény kidolgozása (itt keresendőek az etikai tartalmú üzenetek E-B 

K) tisztán zenei szintünkkel egyenértékű. A drámaíró éppen úgy alkot meg és dolgoz ki egy 

karaktert, ahogyan a zeneszerző alkot meg és dolgoz ki egy témát. Minél inkább tisztában 

vagyunk azzal, hogy a művész hogyan kezeli anyagát ezeken a területeken, annál inkább 

válunk intelligens hallgatóvá – nézővé.”
94

 És az ehhez vezető út az, ahol; „Az olvasónak tehát 

a mind aktívabb zenehallgatásra kell törekednie.”
95

 De azért ehhez tegyük hozzá, hogy a 

zenekritikusnak, zeneesztétának, valamint a zeneetikával foglalkozónak feladata e három szint 

ismeretében, illetve alkalmazásával a „tudatosabb” és az „aktívabb” zenehallgató, 

színháznéző, kritikaolvasó „kialakítása”, ezzel az ismeretterjesztő munkája során 

mindenkinek segítséget nyújthat. 
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  Dieter Schnebel „Látás és/vagy hallás” című tanulmánya96 sajátos módon a fiziológiai 

befogadás oldaláról ezzel a mondattal kezdődik: „Mind a színházakat, mind az operát már jó 

ideje elárasztják azok az előadások, amelyekben a látvány önállósul, sőt uralkodóvá válik”. 

Majd Schnebel így ír; „A gazdag vagy pusztán drasztikus képi események azonban gyakran 

annyira lekötik az ember figyelmét, hogy ennek a nyelvi megértés látja kárát….,hol a képek 

ereje szorítja háttérbe a zenét,….akadályozza – vagy tereli rossz irányba – a hallást,…… mint 

az operában is, végzetes lehet, ha a hallás a látással szemben elsikkad.”
97

 Gondolatsorát 

Schnebel akképpen folytatja, hogy korábban és azonban; „A romantikus operákban a 

színpadképre és a jelenetekre vonatkozó utalások pontosabbá és részletesebbé váltak, Wagner 

és Verdi érett operáiban pedig már mintegy maguk is a kompozíció részét képezték.”
98

 Ezzel 

nem mond mást a szerző, mint hogy az utalásoktól való minden eltérés a komponista szerzői 

munkájának figyelmen kívül hagyását jelenti. Hiszen, mint írja Wagner operái „már minden 

dimenziójukban kidolgozott összművészeti alkotások, amelyekben a díszlet, a fény és a 

színpadi történés maga is meg lett komponálva, és az időbeli lefolyás tekintetében szigorúan 

össze lett hangolva a zenével”,…… „úgyhogy a rendezés számára szinte nem is marad 

mozgástér.”
99

  

  „Ideje lenne végre, hogy újra az eredeti művekhez hűen rendezzék az operákat.”
100

 – vonja 

le a konklúziót Schnebel, de egyáltalán nem zárja le itt mondanivalóját, hanem ennek 

kíméletlen bizonyításához fog hozzá. Többek között, hogy Wagnernél „gyakorlatilag 

filmforgatókönyvként is lehet olvasni a partitúra szcenikai megjegyzéseit és a szöveget”
101

, és 

ha ezt elfogadjuk, – mást nem is tehetünk, – akkor e „filmre, filmszerű partitúrára” nem 

szabad, nem szabadna egy másik filmet fölé rendezni, tenni, sem szakmailag, sem 

művészileg, és ráadásul még ez nem is etikus. Mintegy ellenpéldaként, zárójelben jegyzem 

meg, a filmzene ellenkező utat járt be a némafilmtől a hangos filmig, kezdetben csak 

némafilm volt, majd a mai napig is a filmzene csak „érzelmi plusz aláfestésére” szolgál. 

Szolgál, és nem válik „uralkodóvá”, és ez igen lényeges különbség. Azt is megemlíti, hogy 

egy hangosfilmnél mennyire nagy hatása van a csendnek, mely „félelmet kelt, a halál 
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metaforájaként hat,….fenyegető,…hiány jeleként”
102

 fogjuk fel, és kezd eluralkodni rajtunk. 

Ebből rövid időn belül újra vissza kell térni a beszédhanghoz. A zene nem élhet önálló életet a 

film nézése közben, még akkor sem, ha a filmtől önállóan is megállja helyét, akár még ha 

koncertpódiumra is kerül. A zene a film esetében természetesen csak illusztratív, a látvány 

akusztikus megkettőzése, a hangulatteremtés fokozására szolgál, és azt technikailag is később 

illesztik a képi anyaghoz, azaz az időbeliség kérdése is fontos az alkotás során. Elmondhatjuk, 

hogy a filmművészet szinte fordítottja az operának; „a zenedrámában zenei történés megy 

végbe, amely a színművészetet is magában foglalja, a filmben egy autonóm képi történés”
103

 

van, nyelvi és zenei elemekkel, másképpen fogalmazva – képdráma szöveggel és hanggal 

kifejezve. Szakmailag úgy mondják; „hangot a kép alá”. A „hangkulissza” szakmai kifejezését 

is használják, mert a filmzene csak illusztratív, térbelivé tett, saját idővel nem rendelkező 

zene, amelyet azonban az operazenéről semmiképpen sem mondhatunk el. Mindezt a 

gyakorlati kritikaírás szempontjára vonatkoztatva, és egyúttal visszakanyarodva a fent említett 

Fodor Géza munkásságához, amikor Fodor kijelenti, hogy a wagneri zenedráma „közben a 

kivetítőn végtelenített film pereg”
104

, akkor fiziológiai hatásával szinte „lefokozza”, 

degradálja Wagner zenéjét.  

  Divatos manapság – a posztmodernizmusnak mondott kereteken belül – olyan 

operaelőadások rendezése, amelyeknél az az érzésünk, hogy szinte elvitték az egészet a 

képdráma irányába, úgymond live filmelőadást látunk. Miért baj ez, ahogy ezt majd látjuk 

Katharina Wagner rendezői provokációja esetében is, és minden más hasonló rendezéskor? 

Schnebel szerint ugyan „a filmtől eltérően, ahol a néző – mivel a kamera a szem – csak egy 

adott látásmód részese, a színházban az illúzió közvetlenül (teljes – szélesebb perspektíva a 

kameránál – E–B K) a szemünk előtt játszódik, és válik átélhetővé.” (Ettől válik a színház, az 

igazi „élőadás” személyessé, nagyobb élvezetté.) Az ilyen képdrámás operaelőadás során „A 

néző a saját drámájaként érzékeli (a látottakat – E-B K), amelyek ezért közvetlenebb módon 

képesek”
105

 rá hatni. Nem érvényesül a „tudatalatti távolságtartás”, amint az a filmnézés alatt 

fennáll. A látványnak abszolút, szinte kizárólagos szerepe lesz, háttérbe szorítva a hallást, és 

ezzel egyenértékűen az opera zenéjének élvezését. A tanulmány szerzője finoman el is 

marasztalja az ilyen opera előadásokat; „Következetesebb dolog lenne, ha nem követnének el 

erőszakot azáltal, hogy bizonyos műfajhoz tartozó, meglévő műveket más műfajba 

transzformálnak, hanem rögtön az új művészeti formának megfelelő darabokat alkotnának, 

                                                             
102 Dieter Schnebel: Látás és/vagy hallás. In: Fülöp József (szerk.): A zenei hallás. 157.o. 
103

 Dieter Schnebel: Látás és/vagy hallás. In: Fülöp József (szerk.): A zenei hallás. 158.o. 
104

 Fodor Géza: Wagner kontra Wagner In: Muzsika 2004. augusztusi száma. 
105 Dieter Schnebel: Látás és/vagy hallás. In: Fülöp József (szerk.): A zenei hallás. 159.o. 



36 
 

ahogy ezt már néhány jelentős művész meg is tette. A zeneszerzők számára is gyümölcsözőbb 

lenne, ha…. rábíznák egy tehetséges rendezőre vagy díszlettervezőre, hogy ő vigye sikerre a 

darabot”.
106

 Igaz, hogy erre az „új művészeti formára” már nem lesz elmondható, hogy 

klasszikus opera, és egyáltalán nem biztos, hogy az operaház épületében adják majd elő, de az 

viszont biztos, hogy nem operakritikát fognak írni az ilyen előadásról. 

  Igen erős kritikával él, amikor így fejezi be mindezt; „ma általában valóban a látvány 

előnyben részesítését állapíthatjuk meg – a látás és a hallás pedig el van szakítva egymástól. 

Ennek valószínűleg rejtett politikai okai vannak: a látásra korlátozódott (korlátozott – E-B K) 

ember (könnyebben – E-B K) manipulálható, a szemet ugyanis könnyebb megtéveszteni, mint 

a fület. (Nem is gondolhattuk volna, hogy a politika, ideológia, mint manipuláció, még ebből 

az irányból is „jelentkezik” – E-B K) A látóérzéket sok mindennel kiszolgálják (show – E-B 

K)”
107

, miközben a hallóérzéket pedig „vizualizált zenével” árasztják el. Továbbá megjegyzi, 

hogy; „A posztmodern képimádat, illetve a látás ilyen kultusza láttán inkább egy csöndes és 

homályos színházra vágyunk, ahol mind a hangzás, mind a látvány tekintetében kevés dolog 

történik (mesterségesen és erőszakosan – E-B K), azért, hogy az optikai és az akusztikus elem 

magához térjen, és megfelelő viszonyba kerüljön egymással – hogy tehát a két  elválasztott, a 

látás és a hallás újra egyesüljön.”
108

  Dieter Schnebel ezzel a lírai óhajával zárja sorait.  
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II. A filozófiai hermeneutika meghatározó modern gondolkodói; a 

helyes interpretáció előfeltételei, módszertani alapelvei a XVIII. 

századtól a XX. századig 

  Az újkori ember megszületésével nemcsak egy új világkép, de annál is inkább egy új 

emberkép alapkövei kerültek lerakásra. A descartesi szubjektum abban a szkeptikus kételyben 

ismer meg, (vizsgálja a világot), melyben a ratio ítélőszéke szolgáltatja az objektív 

megismerés pilléreit. Descartes az igazság kritériumának a szubjektív evidenciát tartja. Azt 

gondolom, hogy ugyanakkor ezzel maga a matematikus, természettudományokban oly jártas 

Descartes sem gondolta volna, hogy a további évszázadok mennyiben (milyen mértékben) 

fogják majd a szubjektumot fokozatosan még jobban előtérbe helyezni, majd adott 

pillanatokban radikálisan totalizálni. Nem gondolhatta volna, ismétlem, mert hiszen ő maga 

is, bár harcol a skolasztika ellen, mégis a szubjektív evidenciát a tiszta és határozott ideából 

vezeti le. Vagyis álláspontjából az ókori és a középkori örökség teljes mértékben kirajzolódik, 

mikor a velünk született eszmék, illetve az ontológiai istenérv fontosságára mutat rá. 

Descartes tehát két világ határán egyensúlyoz, az objektív idealizmus mezsgyéit erősen 

feszegetve, ugyanakkor a tiszta szubjektivizmus tartományát elkerülve.   

  Az új világrendben, ahol egyre inkább a termelésé, a hasznosságé lesz a főszerep, az 

észszerűség elve hódít. Olyan ellentmondásosságnak lehetünk itt tanúi, melyben egyrészről az 

iparosodás általi fejlődés a mívesség rovására a tömegesedést eredményezi. Ennek hatására a 

minőségi különbséget egyre inkább felülírja a mennyiség kritériuma, mint általános attitűd. 

Ugyanakkor másrészről a descartesi szubjektum – evvel a kvantitatív látásmóddal – egyre 

inkább kifejezetten saját egyéniségét, egyediségét hangoztatja. Az újkori ember nincs könnyű 

helyzetben. Saját önmeghatározása, individuumának megélése e két pólus közt ingadozik, 

feszül. Mindkét irányban igénye nagy, de minkét oldal egymásnak határt szab. 

  Mivel a racionalizmus alapjaiban rengette meg a világról alkotott képet, így nemcsak a 

metafizikában, ontológiában, ismeretelméletben tapasztalható óriási paradigmaváltás, hanem 

a hermeneutika területén is. Descartes kortársa, Spinoza Teológiai-politikai értekezés című 

írásában a filozófiát leválasztja a teológiától. Ezzel egy olyan modern bibliakritikának ad 

teret, melyben nem teológiai exegézis lát napvilágot, hanem a Biblián, mint egy 

világtörténelmileg jelentős konkrét szövegen gyakorolt filozófiai kritika kap nyilvánosságot. 

Bókay Antal szerint Spinoza „jelentősége a szövegmegértés történetében az volt, hogy 

elszakította a vallási alapon felállított köteléket a szöveg jelentése és a szövegben feltáruló 
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igazság között, és ezzel a szétválasztással egy immanens, inherens szövegtan felé nyitotta meg 

az utat.”
109

 Vagyis a bibliai szöveg nem az isteni, spirituális kinyilatkoztatás alapjairól, 

tartalmával, szellemiségével került „feltöltésre”, hanem Spinoza a hit kérdéseit megpróbálta 

elkülöníteni a racionálisan beláthatótól. Ugyanakkor szövegértelmezésének középpontja 

mégiscsak a Bibliára korlátozódott.  

  A német idealizmus radikális újfajta szemléletével olyan alapokat fektetett le, mind az 

ismeretelmélet, az etika, esztétika terén, amely további irányvonalat adott a filozófiának, és 

ezen belül a hermeneutikának. Kant három kritikája, szokás mondani; azt a kopernikuszi 

fordulatot hozta el, amelyben nem a megismerés igazodik a tárgyakhoz, hanem a tárgyak a 

megismeréshez. Az a priori központba helyezésével Kant mindenfajta materializmussal 

szembehelyezkedett, mely utóbbi magát az empíriát teszi meg a jelenségek értékelési 

módszerévé. Kantnál és a német idealizmus képviselőinél a megismerés válik irányítóvá a 

tiszta ész – és ennyiben kőkemény racionalizmusról van szó, de semmiképp sem 

empirizmusról – használatában. 

  Friedrich Schleiermacher (1768-1834), a német idealizmus meghatározó követője a 

szellemtudományi dimenzió további erősítésének szorgalmazásával, ugyanakkor a 

racionalizmus még nyomatékosabb sürgetésével a filozófiai hermeneutika diszciplína terén 

egy olyan univerzális hermeneutikának megalapozását fektette le, melynek tárgya nemcsak a 

megértés technikája, hanem művészetelmélet is egyben. Mint a modern hermeneutika 

alapítója olyan feltételek megragadására világít rá, amelyek az életmegnyilvánulások 

megértésére irányulnak. Alapszabályként nyomatékosítja a rész egész oda-vissza való, 

körkörös viszonyát a megértés során, valamint lefekteti a különböző hermeneutikai 

magyarázati módszerek, úgy, mint az objektív (grammatikai) és a szubjektív (szerzői), illetve 

az összehasonlító (történelmi beágyazottság) és a divinatorikus (intuitív, beleélés) módszerek 

alapjait. Nézzük – egyfajta betekintést nyerve – hogyan teszi mindezt Schleiermacher – A 

hermeneutika fogalmáról F. A. Wolf fejtegetéseivel és Ast tankönyvével összefüggésben 

című írásában –, az alábbiakban. 
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1.Schleiermacher hermeneutikája 

  Schleiermacher rögtön írása elején magának az értelmezésnek az emberi életben betöltött 

elhelyezésére tesz kísérletet, még pedig egy hármas felosztás fogalmi lehatárolásában. Lássuk, 

hogy a filozófus miként jár el; „Sok, sőt talán az emberi életet képező legtöbb tevékenység 

megvalósulásának jellegét tekintve hármas tagozódású: az egyik csaknem teljesen nélkülözi a 

szellemet és egészen mechanikus, a másik tapasztalások és megfigyelések gazdagságára épül, 

a harmadik pedig a szó tulajdonképpeni értelmében művészetszerű. Ez utóbbihoz tartozik 

nézetem szerint az értelmezés is, mely összefoglalóan az idegen beszéd mindenfajta 

megértésének megnevezésére alkalmas.”
110

 Természetesen e hármat Schleiermacher meg is 

magyarázza; míg az első a közönséges (rossz esetben „piaci”, jó esetben társasági), a 

hétköznapi beszéd, addig a második a megfigyelésen, utalásokon alapuló, iskolai, főiskolai 

filológusok kommentárjai, melyek csak utánozzák a valódi értelmezést, valójában önkényen 

és tompultságon alapulnak. Harmadikként viszont; „szükség van azonban olyan emberre is, 

… aki a tudásra szomjazó ifjúság előtt halad és rávezeti az értelmezésre, olyan a 

tulajdonképpeni művészettant oktató munka révén, mely … egyben méltó tudományos 

formában teljességgel átfogja az eljárást és feltárja annak alapjait.”
111

 Schleiermacher 

leszögezi azt is, hogy vezetőinek Wolfot és Astot tartja, ugyanakkor cseppet sem elfogultan 

buzgón vakon követve, hanem kritikai éllel, egy újfajta saját szemlélet megalapozásának 

igényével. Így Wolfnak és Astnak szemére is veti, hogy filológiáik tárgya csak az ókori és 

keresztény szövegekre terjed ki, és nem univerzális jellegű. Megállapítja viszont – Wolfot és 

Astot követve –, a filológiai szövegek vonatkozásában a grammatika, a kritika és a 

hermeneutika szoros rokonságát. Majd rögzíti, hogy „a hermeneutika az a művészet, amely az 

előadásból szükségszerű belátást enged az író gondolataiba. … A hermeneutika nemcsak a 

klasszika területén járatos és nem pusztán e szűkebb filológiai organonban rejlik, hanem 

mindenütt működésbe lép, ahol írókat találunk, s ezért tehát elveinek alkalmazhatónak kell 

lennie erre az egész területre.”
112

 Ez az a tételmondat, amely a schleiermacheri hermeneutika 

univerzalitását adja. 

  A filozófus a hermeneutika helyét az idegenség és az ismerősség két szélsőségének 

polaritása közt jelöli ki. Ugyancsak Asttal és Wolffal szembehelyezkedve e ponton is az 

univerzalitást sürgeti, hiszen a hermeneutika tárgyát nem szimplán az írásra, hanem beszédre 
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– hallott szóra, és nem csak az idegen nyelv értésére, hanem az adott nyelvre, sőt még a 

mindennapokban begyűjtött információkra, illetve az újságírásra is kiterjeszti. Tehát minden 

nyelvi-szellemi befogadásra, ahol jelen van az idegenség-ismerősség polaritása. Ezzel tehát 

Schleiermacher nem egy (diszciplináris, vagy műfaji) területre szűkít, hanem a szellemi 

minőséget teszi meg hermeneutikai követelménynek – a hétköznapiság/készen kapott 

információ befogadás – versus valódi szellemi tevékenység/alkotás/megértés kritériumában. 

Egyszerűbben fogalmazva; amennyiben gondolkodás, értékelés folyamata tárul elénk, ott a 

hermeneutika megjelenik, ahol csak kész információkat – szűrés és logikus értékelés nélkül – 

automatikusan befogadunk, ott a hermeneutika nem létezik.  

  Schleiermacher szövegében kísérteties módon Platónhoz kanyarodik vissza, amikor az írást 

olvasónak azt tanácsolja, hogy „….gyakorolja magát szorgalmasan a jelentőségteljes 

beszélgetések értelmezésében. Hiszen a beszélő közvetlen jelenléte, eleven kifejezése, mely 

jelzi egész szellemi lényének részvételét, s az a módozat, ahogyan a gondolatok a közös 

életből kisarjadnak – mindez a teljesen izolált írás magányos tanulmányozásához képest 

sokkal inkább késztet arra, hogy a gondolatsorokat egyúttal előbukkanó életmozzanatként, sok 

mással és más jellegű cselekedettel összefüggő tettként fogjuk fel.”
113

 Nem véletlenül fordult 

Platón szándékosan – oly egyedülálló módon – a dialógusformához, hogy olvasóját még 

jobban megérintse, bevonja, a megértés-megértetés birodalmába, mely elvezet az objektív 

igazság feltárásához.  

  Továbbmenve Schleiermacher Wolffal abban is vitatkozik, hogy vajon hermeneutikai 

feltétel az, hogy a megértés, csak az író gondolatainak belátásával mehet végbe. Wolff azt 

sugallja, hogy csak akkor értünk meg egy szöveget, ha a szerző gondolataival maximálisan 

azonosulunk. Schleiermacher szerint ez igen csak problémás, hiszen ez a különböző 

álláspontoknak abszolút nem biztosít teret. Sőt, feltehetjük a kérdést, hogy hová szorul 

ilyenkor maga a kritika műfaja? Schleiermacher, a filozófus nemcsak a történelmi 

mozzanatot, hanem a szerző egyéni kombinációs módjának (technikájának) megfejtését is 

szorgalmazza, mely az álláspontok különbözéségéért felel, elvégre ez magának a kritikának 

sava-borsa. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy valóban a leghelyesebb értelmezés csak ott 

születhet meg, ahol az értelmező közeli szellemi (és fizikai) rokonságban, barátságban van a 

szerzővel, hiszen a barátok értik meg legjobban egymást, nem az ellenségek.  
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  „Az értelmezés egész gyakorlatának ilyen módon kell tagolódnia, hogy az értelmezők egyik 

osztálya nem annyira a személyekhez, mint inkább a nyelvhez és a történelemhez fordul, ahol 

minden írót viszonylag egyöntetűen áthat egyetlen nyelv, még ha közöttük az egyik inkább 

ezen, a másik inkább azon a területen emelkedik ki; az értelmezők másik osztálya azonban, 

inkább a személyek megfigyelését művelvén, a nyelvet csak megnyilatkozásuk közegének 

tartja, a történelmet pedig csak létezésük modalitásaiként fogja fel, s így e csoport figyelmét  

azon írókra korlátozza, akik az effajta megközelítésnek a legkészségesebben nyilatkoznak 

meg.”
114

 Majd hozzáteszi, hogy e második csoport módszere az, mely erősen divinatorikus 

jelleget ölt. Ebből következik, hogy az előbbi osztályra, viszont az összehasonlító módszer a 

jellemző?  

  Majd a filozófus a hermeneutikai értelmezés két szintjét ekképpen rögzíti: „az alsót a 

grammatika képezi – mintegy a hermeneutika és kritika alapvetéseként – a stílus készsége 

mellett, a felső szintet pedig a hermeneutika és a kritika.”
115

         

  További hermeneutikai követelmény a stílus vizsgálata is. Schleiermacher itt is két 

kategóriát vezet be, vagyis két típust különít el. Nem mindegy, hogy a szerző szövegeinek 

megalkotásakor alkotásaiban egyúttal önálló, új formát hoz létre, vagy már a meglévő-

kialakult irodalmi formák, azok szabályai, felépítései szerint jár el. Mindkettő 

nélkülözhetetlen a szerzői beállítódás szempontjából. Az utóbbinál behatóan tisztában kell 

lennünk a forma sajátságaival, és ezen keresztül kell feltérképeznünk a forma és a szerző 

egymáshoz való viszonyát, illetve azt, hogy a szerző hogyan is küzdött meg a forma 

törvényeivel, hogy saját egyéniségét mégis eredetiségében kifejezhesse. Az előbbinél azzal 

kell szembenéznünk, hogy a stílus a szerzővel hogyan kezdődött, hogyan nyerte el végső 

formáját az életmű végére, hogyan forrta ki magát a kezdeti kísérleti stádiumából. 

Schleiermacher szerint „ahogy mindenütt, úgy itt is szemben áll a divinatorikus eljárásmód a 

komparatívval”
116

. Vagyis, a stílusban, de általánosságban az értelmezés folyamatában 

belehelyezkedés és összehasonlítás egymást kiegészítve, váltakozva megy végbe, mindvégig 

közeledve e „kettő ama pillanatszerű, egyazon eseményben végbemenő egybeeséséhez”.
117

 

Feltehetjük a kérdést hogy mely eljárást (divinatorikus versus komparatív) a szöveg mely 

oldalához (grammatikai versus pszichológiai) kell hozzárendelnünk ahhoz, hogy helyes 

megértésre tegyünk szert. Schleiermacher válasza erre, hogy mindkét eljárást mindkét oldalra 
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kell alkalmaznunk, természetesen a hermeneutikai szituációból következő megfelelő 

arányban.  

  Feltehetjük szintén a kérdést, hogy örvendetes, hogy ezekkel az eljárásokkal Schleiermacher 

megismertetett bennünket, de ezek a gyakorlatban – mely szilárd cölöpök mentén – hogyan 

alkalmazhatók. Hiszen minden eljárás, valamilyen módszer sajátos jellemzője, csak 

folyamatában ragadható meg. Egy adott folyamatnak pedig minden esetben van egy kiindulási 

pontja és egy végcélja, nevezetesen, hogy honnan indul és hova jut el. Ha viszont ennek a 

folyamatnak a kiindulója és végcélja egy és ugyanaz, akkor körkörösségről beszélhetünk. Ezt 

tapasztaljuk Schleiermacher hermeneutikájában, mikor az értelmezés kiindulópontjában a 

végső pont megsejtését látjuk. S itt elérkeztünk ahhoz az antik örökségből származó 

hermeneutikai tapasztalathoz, amelyet Schleiermacher így rögzít: „minden egyest csak az 

egész közvetítésével érthetünk meg, s hogy tehát az egyes minden magyarázata már 

előfeltételezi az egész megértését.”
118

  

  Ez alaptétel a művészet terén, olyannyira, hogy számos hermeneutikai szabály ezen alapszik. 

A rész-egész viszonya jól megfigyelhető a szövegben előforduló szó jelentése és a szöveg, 

illetve a mondat között, vagyis grammatikai szinten. Hiszen egy (a mondatban előforduló) szó 

jelentését szövegkörnyezetével magyarázzuk, árnyaljuk, a szöveg összefüggésében értjük 

meg, és ez még fokozottabban érvényes a közmondások jelentéstartalmaira. A szöveg 

koherenciáját, pedig többek közt egyazon szó (kulcsszó) a következő mondatokban történő 

ismétlésének (felbukkanásának) jelentésbeli változatlansága adja. Így a rész-egész viszonya 

folyamatosan haladhat előre a szövegen a mélyebb megértés útján. Ezt Schleiermacher így 

rögzíti: „Ha valamely mű kezdetétől fokozatosan haladunk előre, akkor minden egyesnek és 

az egész ezekből szerveződő részeinek fokozatos megértése mindig csak provizorikus, s 

valamivel tökéletesebbé egy nagyobb rész áttekintése révén válik, de ez ismét bizonytalanná és 

homályossá lesz, amint átmegyünk egy másik részre, mert akkor újra az ismét alárendelt 

kezdettel találjuk szembe magunkat.”
119

 A filozófus mindehhez azt is hozzáfűzi, hogy a 

szöveg olvasása közben egyre több magyarázatot kapunk, míg a mű végére a szövegben 

előforduló egyes és együttes magyarázatok is maximális megvilágosodást nyernek. Mivel 

Scleiermacher idejében a szövegeket a lineáris szerkesztés jellemezte, így teljes mértékben 

elfogadhatjuk mindezt. Emellett – miközben Schleiermachert olvassuk –, talán érdemes 

elgondolkodnunk, a XX. századi francia filozófus, Derrida dekonstrukcióján is. A XX-XIX. 
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század olvasója Derrida szövegeiben már azzal a keresztül-kasul mozaikszerűen szerkesztett 

textúrával találja szemben magát, amelynek egyes részei laza kapcsolatban állnak egymással, 

inkább a szellemi párhuzamosságra építve, nem a befejezettségre, lezártságra irányulva, 

hanem a mű végén is az értelmezésbeli nyitottságot részesítve előnyben. Ezek a tényezők 

Derridánál mondhatjuk, hogy az értelmezés szabadságát hirdetik. Ugyanakkor ez a szabadság 

egyrészről az értelmező további gondolkodását ösztönzi, másrészről folyamatosan 

elbizonytalanítja – magát a jelentést tekintve nemcsak a mű elején, hanem a közben, a vége 

felé, sőt a végén is. De hát honnan is tudhatta volna Schleiermacher, hogy hogyan fog 

alakulni az emberiség történelme és az azzal egybeforrt szellemtörténet és kulturális 

forradalom, halála után száz-százötven évvel? Hogy az emberi lét ontológiájával 

szimbiózisban élő nyelv és gondolkodás milyen másfajta területekre téved? Ettől függetlenül 

Schleiermacher mint modern gondolkodó így is jóval kora előtt járt, és hermeneutikai 

tapasztalati tézisei az igazság megismeréséhez jól hozzájárultak, és ma is igen 

megfontolandók.   

  Továbbá Schleiermacher szövegében Astnak igazat ad abban, hogy „minden megértést 

inkább az egész megsejtésével kellene kezdenünk.”
120

 Gyakorlati tanáccsal is ellát, hogy erre a 

megsejtésre honnan is tehetünk szert. Forrásként a tartalomjegyzéket, a bevezetést, a rövid 

áttekintő szöveg elolvasását, és a mű átlapozását javasolja. Azt is megjegyzi, hogy a 

szövegeknek bizonyos szempont szerint két típusa létezik; van, amikor egyetlen egy szöveg 

egy egészet alkot, de létezik olyan is, hogy egyetlen szöveg, kis rész-egészek láncolatából 

tevődik össze. Az, hogy éppen melyikkel állunk szemben, azt a műnem árulja el nekünk, de 

egy műnemen belül is vannak fokozatok. Mindenesetre a műnemről kialakított előzetes tudás, 

a szerző alkotásmódjának ismerete, az adott részlet hangulata, a kifejtés jellege, mind 

segítségünkre lehet az egész megsejtésében. Illetve a rész-egész közti folyamatos 

dinamizmust az az emlékezés teszi lehetővé, amely az írásban és a beszédben egyaránt tetten 

érhető. „Platón is mondotta, az írás haszna csak abban rejlik, hogy orvosolja az emlékezet 

hiányosságát, s így e haszon kétértelmű, minthogy az írást az emlékezet romlása hívta életre, 

ám rögtön újra és újra elő is mozdítja azt.”
121

 Schleiermacher arra is felhívja a figyelmet, 

hogy azonban akadnak olyan egyes részek is, amelyek az egész megértése révén homályosak 

maradnak, ezeket nevezzük mellékgondolatoknak. A mellékgondolatok színesítik a textúrát, 
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és a szerző még színesebb egyéniségére utalnak, ugyanakkor ezek a szálak vezetnek a 

végtelenbe, mely a szellem más objektivációi felé kötődnek, nyitnak.  

  A rész-egész viszony nemcsak grammatikai szinten – szó-mondat-szöveg hármasságában – 

jelenik meg, hanem az egyes mű esetében is, és ez két szempontból is igaz. Egyrészről az 

egyes műalkotás az irodalom egészébe, másrészről a szerző életébe tartozik. Ahhoz, hogy 

még közelebb kerüljünk hozzá, ahhoz a szerző többi műveivel is célszerű megismerkednünk, 

és nemcsak a kommentárok szintjén, hanem az eredeti művek elolvasásával. Hiszen csak ez 

utóbbival teljesülhet az a divinatorikus eljárási mód, mely az olvasót a megértésben segíti.  

  Írása végén Schleiermacher újra Asthoz és Wolfhoz fordul. Mégpedig felvázolja, hogy Ast 

három megértést különít el, a történelmit, a grammatikait és a szellemit. Megemlíti, hogy Ast 

álláspontja szerint miközben az első kettő áthatja egymást, addig a szellemi e kettő fölé 

emelkedik. Vagyis a hármas tagozódás tulajdonképpen két szintet foglal magában. 

Schleiermacher szerint Ast felosztása több aspektusból is problematikus. Schleiermacher a 

következőket válaszolja: „Ast úr tehát állítson fel bár hármas tagolású hermeneutikát, végül 

mégiscsak egyet, az értelem hermeneutikáját adja, a betű szerinti ugyanis nem az, a szellemé 

pedig, amennyiben nem oldódik fel az értelmében, meghaladja a hermeneutika területét.”
122

 

Wolfnál pedig a grammatikait, a történelmit és a retorikai felosztást találja, mely nélkülözi az 

univerzalitást. Írása végén Schleiermacher megállapítja, hogy a hermeneutika diszciplínáját 

jelenleg káosz uralja, és a rend akkor kerekedik majd felül, „amikor a hermeneutika szert tesz 

arra az alakra, ami művészeti tanként megilleti, és a megértés egyszerű tényétől indulva, zárt 

összefüggésben kerülnek kifejtésre szabályai a nyelv természetéből, s a beszélő és a befogadók 

közötti viszony alapfeltételeiből”.
123

  

  Mint láthattuk a modern hermeneutika atyjának újítása az univerzalitás révén igen 

progresszív, ugyanakkor számos megoldatlan kérdést, lehetőséget tartogatott/ tartogat még a 

jövő kutatójának. Ebből adódóan a romantika és az azt követő kor/korok filozófusainak 

vállára óriási örökség, de rettentő nagy kihívás is nehezült. Különösen abban a pillanatban, 

amikor Wilhelm Dilthey először tárta fel Schleiermacher szövegeit saját maga és az utókor 

számára egyaránt. Dilthey munkásságával a hermeneutika diszciplínája további új horizontra 

tett szert a schleiermacheri megkezdett úton. A következő részben a teljesség igénye nélkül 
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pillantsunk be Dilthey hermeneutikájába két írásának összehasonlító elemzése révén, mintegy 

a gyakorlatban is részben felhasználva, a schleiermacheri összehasonlító módszer eljárását. 

 

2. Dilthey hermeneutikája 

Az alábbiak Wilhelm Dilthey A hermeneutika keletkezése és A történelmi világ felépítése a 

szellemtudományokban című tanulmányai közt próbálnak keresni olyan közös kapcsolódási 

pontokat, illetve azokon belüli különbségeket, melyek csak kiragadott fókuszpontok lehetnek 

a hermeneutika tárgyának vizsgálódásában, emellett viszont megfelelően szemléltetik a 

diltheyi gondolkodás főbb elveit. 

  Ahhoz, hogy az összehasonlítást elvégezhessük, szükséges általánosságban feltennünk a 

kérdést, hogy mi a tudomány és a szellemtudomány? Tudomány az, amely olyan módszert 

használ a világ és az ember megismerésére, amely alapvetően két dolgon: a megfigyelésen, és 

a megfigyeltek megértésen alapul. A tudományos tevékenység megfigyeléssel (észleléssel) 

kezdődik. Ha nem megfigyelésen, észleleti tapasztalaton nyugszik tevékenységünk, akkor az 

nem lehet tudományos. A tudományos megfigyelés tehát csak a tiszta észlelésen nyugodhat, 

nem hatja át semmilyen képzet, érzés és szándék. Előítéletmentes, hiszen csak észlelés, ebben 

még itt nem lehet ítélet. A természettudományos kísérleti megfigyelések alatt fizikai 

eszközökkel és műszerekkel végzett megfigyeléseket értünk, de saját észlelő/érzékelő 

képességünket is használjuk hasonló módon, mint a fizikai berendezéseinknél. Erre a 

megállapításra mondhatjuk hétköznapiasan, hogy kulcs a szellemtudomány megértéséhez és 

jogosultságának belátásához. 

  Általánosságban a természettudományok képviselői azt mondják, hogy érzékelésünk 

feltétlenül szubjektív, de ez viszont durva előítélet. A szellemtudományok művelői azt tartják, 

hogy érzékelés során sokszor csalatkozunk, de ezt nem az észlelő képességnek kell 

tulajdonítani, hanem a hibás gondolkodásnak. Az érzékelés ezért sokkal objektívebb, mint 

ahogy a természettudósok gondolják. Ezzel érintjük már a megismerés lényegét is. A 

mindennapi életben, csak gondolkodással ismerünk meg, a tudományos életben a 

gondolkodást módszeresen is használjuk. A megfigyelés során a kísérlet módszeres, amely azt 

jelenti, hogy nem csapongva, nem véletlenszerűen végezzük, hanem a valóságot megragadva, 

valamely logikát elfogadva, és teljes tudattal. Csak ez után igyekszünk megmagyarázni a 

megfigyelt vagy tapasztalt jelenségeket a magyarázó jellegű elmélet vagy modell jósága 
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alapján. A használhatósága pedig a beválásán múlik. Azaz a magyarázat újabb és újabb – 

múltbeli vagy jövőbeli – megfigyelésekre való alkalmazhatósága azt jelenti, hogy a valóságot 

valamilyen szinten helyesen ragadta meg. /Ha csak keveset tud megmagyarázni, akkor nem 

illeszkedik eléggé a valósághoz, valószínűleg részben vagy teljesen hibás. 

  A szellemtudomány is megfelel a fent jellemzett tudományos kritériumoknak. 

A szellemtudomány nemcsak az anyagi természet – ahogy azt a természettudományos 

megközelítés teszi –, hanem az egész világmindenség megismerését tűzi ki célul. Ezt azonban 

nem csupán érzéki megfigyelésekre alapozza, mint a természettudomány, hanem elsősorban 

úgynevezett érzékfelettiekre. A kizárólag az érzéki dolgokra irányított megfigyelés alapján 

nem lehet fogalmat alkotni olyasmiről, amiről a szellemtudomány az érzékfeletti 

megfigyelések alapján beszél. 

  Dilthey a tudományos világba egy új irányzatot hozott be, a szellemfilozófia egyik atyjaként. 

A szellemtudományok – a humán tudományok – úgy kapnak teljes elismerést, hogy a 

természettudományok már ismert módszertanai mellé, önálló módszertant dolgoz ki. Ennek a 

módszertannak két központi eleme a történelem és a megértés. 

  Nézzük előbb Diltheynek a megértésre vonatkozó gondolatait. A hermeneutika – mint látjuk, 

láttuk – nem más, mint az értelmezés tudománya, és Hermész isten nevéből a közvetítésre 

utal, az értelmezés elméletét, tudományát jelenti. A hermeneuein görög szó = vezetni, 

értelmezni, magyarázni fogalmakat takarja, az értelmezés tudományos módszertanát foglalja 

magába. Kezdetben az ókori szövegeknek a szó szerinti és csak a beavatottak számára érthető 

misztikus jelentésének magyarázatát jelentette ez a fogalom, majd a filológiai hemeneutika 

megjelenésével a szövegértelmezéseket a betű szerinti, az allegorikus, a morális, és az 

analogikus jelentések négy rétegszintjén végezték a filológiai hermeneutikai képviselői. A 

modern hermeneutika művelői, mint az előbbiekben F. Schleiermacher és Dilthey is már az 

alkotó egyéniség intuitív megértését helyezték előtérbe, az élményszerű, érzelmektől áthatott 

megértés és a rendszerező, viszonyító értelmezés egységét hangsúlyozták ki, de a harmadik 

filológiai összetevő az alkalmazás kimaradt az előbbi filozófusnál. Bár ő is – korának 

megfelelően – a történelmi folyamatok, korszakok értelmezésére fordította figyelmét, – mint 

elsősorban történész –, erre vonatkoztatott, és a történetiség, a múltból származó szövegek 

értelmezési módszerét dolgozta ki. A gondolkodás maga is történelmi, nem idő fölötti. 

Gondolkodásunk "történelemben" mozog, és az akkori „történelmi hangulat” megértése is 

fontos, függ az emberi önértelmezés történetétől. A történelemben, mint vizsgálati terepen az 
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ember fölfogja és megérti világát. A történelem megismerése az emberi önértelmezés 

különféle struktúrák szerinti megvalósulása. A filozófia ezen a területen lévő feladata e 

struktúrák megértése.  

  Dilthey elsősorban pszichológus volt, és egész filozófiáját ez határozta meg. Természetesen 

ő is kiemelten kezeli módszertana kidolgozásánál a történelmet, de még hangsúlyosabbá teszi 

a megértést. Módszertanának ez a két fő központi eleme.  

  Amint láttuk, a természettudománynál a „természetet megmagyarázzuk”, addig a 

szellemtudományoknál Dilthey értelmezésében a „lelki életet megértjük”. A megértés nála az 

objektív értelmi alakzatok, a történelmi művek, és az értékek vonatkozásában értelmezendő. 

A szellemtudományok tehát „az élet objektivációjával” foglalkoznak, amennyiben az élet 

eseményeit fejezik ki, és megértésük útja az „átélésen” át vezet. A megértés tehát azonosulás, 

amely feltételezi az átélést. Az értelmezés valamilyen olyan „dolog”, amelynek pedig első 

lépése a beleélés, és ezt követően az utánképzés. / F. Schleiermachernél fordítva van; a 

történetiség vizsgálatát tartotta elsődlegesnek, és úgy tartotta ezen keresztül jutunk el az 

olvasóhoz kapcsolódó ismeretekhez, a „dologhoz”./  A beleélést a szöveggel történő 

találkozást jelöli, azt teljességgel megtöltve érzelmi, hangulati, élmény, benyomás, spontán 

reakció alapján. Az utánképzést már a beleélés értelmezett, értelmünkkel is átgondolt 

változatának tekinti. Az értelmezés pedig nem más, mint olyan élettevékenység, amely 

önmagunk megismerését szolgálja valami külső dolog által.  

  A szellemtudományok igazi módszere, – amely nem elemző – megokoló, ahogyan a 

természettudományok módszertana az – hanem leíró – megértő, ahogyan a hermeneutika 

maga is az.  

  A filozófus gondolkodását szellemi háttere determinálja, és a cél, hogy az értelmező 

filozófus jobban értse meg a szerzőt, és szövegét önmagánál. „ A megismerés az Én 

felfedezése a Te- ben.” – írja egy helyütt, és ez alapján a megismerést párbeszédnek, 

dialógusnak tartja, amely a megismerő szubjektum és szöveg, mint szubjektum között jön 

létre. A megismerő szubjektum alatt az alkotó individuumot, avagy az alkotás keletkezésének 

történelmi korszakait érti.  

  Az alábbiakban immár Dilthey két munkáját hasonlítjuk össze. Fontos különbség, hogy a 

második mű fogalmi és módszertani, eljárásbeli jelenségekkel próbálja definiálni a 

szellemtudományok teljességét. Ellentétben az első tanulmány csak a bevezető hat oldalon 
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általános jelleggel, tömören jellemzi a szellemtudományokat, és viszonylag hamar szűkít az 

irodalom, a szövegkritika (szövegértelmezés), vagyis a hermeneutika területére, mégpedig a 

megértés folyamatán (mint közös fogalmon) keresztül. Hiszen a megértés – mint látjuk, mint 

látni fogjuk – kulcspozíciót tölt be a szellemtudományok és a hermeneutika territóriumán.   

  Más szemszögből vizsgálva a kettő fejezet a hermeneutika történelmi áttekintésétől 

eltekintve, szerves folytatása egymásnak. Hiszen az említett hat oldalon azokat az 

alapfogalmakat veti fel a szellemtudományok részeként, melyeket a másodikban teljes 

részletességgel kifejt. Ennek következtében fejezetem is ezt részletesebben szeretné tárgyalni.  

  Dilthey A hermeneutika keletkezése című fejezetének második oldalán leszögezi, hogy a 

szellemtudományoknak a teljes természeti megismeréssel szemben megvan az az előnyük, 

hogy tárgyuk nem az érzékekben adott jelenség, hanem közvetlen belülről megélt 

összefüggés, belső valóság. Tehát a filozófus rögtön elkülöníti a szellemtudományokat a 

természettudományoktól, és ennek lehetünk tanúi – igaz, hogy csak utalásokkal – „A 

történelmi világ felépítése a szellemtudományokban” című fejezetének első nagy részében is. 

Dilthey szembehelyezkedett kora feltörő filozófiai irányzatával, a pozitivizmussal, hiszen 

felfogása szerint a társadalmi-történelmi valóság már nem gyömöszölhető pusztán az 

észszerűség alapján levezetett filozófiai sémákba. Tehát a természettudomány mintájára 

kialakított pozitivista tudományfogalom nem alkalmas a valóság tárgyleírására. A 

Heidelbergben teológiát elsajátító idealista gondolkodó szerint a szellemtudományok nem a 

természet törvényei alapján definiálhatók, hanem az élet intuitív tudatából indulnak ki. 

Álláspontja, hogy a fizikai világot törvényeinek tanulmányozása által kerítjük hatalmunkba. 

Az ember a természeti törvényeket csak élményjelleggel érzékeli. Ezen érzés visszahúzódik a 

természetnek a tér, idő, tömeg, mozgás relációi szerinti absztrakt felfogása mögé. Ez lesz az 

ember számára a valóság centrumává. Ám ugyanez az ember visszafordul a természettől az 

élethez, önmagához. Az élethez, melyben érték, jelentés, cél kerül a törekvés középpontjába. 

Ezzel kialakul a második centrum, ami eredményezi a szellemtudományok létrejöttét. 

  A hermeneutika keletkezése című részben a filozófus leírja, hogy a valóság a belső 

tapasztalásban adva van. Nem meglepő, hogy a tapasztalás jelenségével A történelmi világ 

felépítése a szellemtudományokban című fejezetben is találkozhatunk. De itt Dilthey már nem 

egyszerűen belső tapasztalatról beszél, hanem élettapasztalatról, amely a szellemtudományok 

felépítésének, összefüggéseinek ábrázolására egyfajta módszerként szolgál. Az élettapasztalat 

a következőképpen alakul ki: a tárgyias felfogás időben játszódik le, és így már emlék-
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utánképeket tartalmaz, a megélt állandóan sokasodik, és kialakul a saját életemre való 

emlékezés, amik természetesen a külső szereplőkkel, a környezettel kapcsolódnak össze. 

Ebből az általánosításból képződik le az individuum élettapasztalata. Ugyanezzel az 

individuális tapasztalat taglalásával folytatja Dilthey a hermeneutikai részt, csak más 

aspektusban: ahhoz, hogy individualitásomat tudatosítsam nem elég a belső tapasztalat, 

hanem a másokkal való összehasonlítás is kell. Az individuálisan megalkotott tudat 

utánképzés által teszi objektív ismeretté a más természetű individualitást. 

  A filozófus miután tisztázta az individuális tapasztalatot, magát az individuumot hozza 

előtérbe „minden egyes individuum olyan összefüggések kereszteződési pontja, melyek 

átmennek az individuumokon, fennállnak bennük, de túlnyúlnak életükön, és amelyeknek a 

bennük realizálódó tartalom, érték, cél révén önálló létük és saját fejlődésük van”.
124

 Az 

individuumoktól a kultúra rendszerek és közösségek, az emberiség felé vezető összefüggés az, 

ami alkotja a társadalom és a történelem természetét.   

  Mint már említettem, a szellemtudományokban, illetve azon belül is a hermeneutikában a 

megértés a belső folyamatok mozgatója. A megértés teszi lehetővé a rendszer 

összefüggésrendszerének kohézióját. Dilthey a megértést külön definiálja a hermeneutikai 

részben: „a folyamat, melynek során kívülről, érzékileg adott jelekből egy belül levőt 

ismerünk meg, megértésnek nevezünk.”
125

 Ez kiterjedhet a beszéd megértéstől egy szöveg, 

vagy egy műalkotás értelmezéséig. Mindenesetre a tartósan rögzített életmegnyilvánulások 

vissza-visszatérő módszeres megértését nevezzük értelmezésnek, interpretációnak. A szellemi 

élet megértése elsősorban a nyelv eszközével lehetséges, ezért a megértés művészetének 

középpontja az emberi lét írások tartalmazta maradványainak interpretációjában van.  

  A megértést természetesen „ A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban” című 

részben teljesen kifejti. Gondolatmenetét az élmények taglalásával kezdi. Megállapítása 

szerint az életvalóságot az élmények sokféleségében tapasztaljuk. A megértés felfüggeszti az 

individuális élmény korlátozottságát így válik újra és újra a megértés élettapasztalattá. Az 

értelmezések bővülése tágítja az egyedi élet horizontját, ez teszi lehetővé a 

szellemtudományokban az egyediből az általánoshoz vezető következtetéseket. A kölcsönös 

megértés feltételezi és felépíti az egyének általi közösséget. Ebből joggal következtethetünk 

                                                             
124 Wilhelm Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat, Budapest. 1974. 517. o. 
125

 Wilhelm Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. 473. o. 
 
  



50 
 

arra, hogy az individuumokat a közösség köti egymáshoz. A szellemi világban végig 

megmutatkozik a közösségi tapasztalat. Ez az alaptapasztalat adja a megértés előfeltételét. Ez 

a nyelvben nyilvánul meg a legjobban, hiszen a megértések újabb fogalmi dimenziókat 

feszegetnek.  

  A megértés másik fontos alaptézise, hogy a megértés szellemtudományos igazságok 

értékesítését előfeltételezi. A fejezet Bismarck példáját említi. Ahhoz, hogy egy történész 

megértse Bismarck politikáját, számos tudomány általános tételeivel tisztában kell lennie. A 

történésznek tisztában kell lenni a politikus személyiségével (pszichológiai háttér), 

származásával (szociológiai háttér), a kor politikai nyomásaival, állam, vallás, jog általános 

tételeivel. Tehát egy szituáció, egyén megértését csak valamennyi szellemtudomány 

foglalatára vonatkoztatva érjük el, amely rendszeres tudást követel meg. Ebből láthatjuk, hogy 

a szellemtudományok területét az egyes tudományok bonyolult és kölcsönös függőségi 

viszonyrendszere jellemzi, ezt viszont a történetírásban (történeti kritikában) kiválóan 

nyomon követhetjük. 

  S itt jutottunk el addig a pontig, hogy párhuzamot vonjunk a történeti kritikák és a 

hermeneutika között. Rokonságuk azon egyszerű, de stabil alapokon áll, hogy mindkettő mély 

és általános érvényű megértés szükségletéből keletkezett. De számos különbség is van 

kettőjük közt. A történetírás a történelmi alakulásba beleszövődött rendszeres 

összefüggésekről szerzett tudástól függ. Ezt figyelhetjük meg a nagy történetírók, mint 

például Polübiosz, Machiavelli, Guicciardini, Eusebio, Ritschlé, Ranke munkáiban. Tehát a 

történeti kritika, a történelem értelmezése mindenkor függött a szisztematikus összefüggések 

mélyebb megragadásától, a grammatika előrelépéseitől, a beszéd összefüggésének 

tanulmányozásától. A hermeneutika viszont az „írásos emlékeket értelmező művészet 

tana”
126

, magyarul szövegkritika.  

  A hermeneutikában a „megértés szükségletéből filológiai virtuozitás, melyből szabályadás, a 

szabályok alárendelése egy olyan célnak, melyet egy adott időben közelebbről a tudomány 

helyzete határozott meg, míg végül a megértés elemzésében megtalálták a biztos 

kiindulópontot a szabály adása számára”
127

. Ez azt eredményezi, hogy a hermeneutika 

művészete évszázadok hosszas kiművelése által kristályosodott ki. Lássuk röviden, kis 

kitérővel, miképpen, hogyan közelíthető meg mindez? 
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  A hermeneutika gyökere tehát egészen az ókorra vezethető vissza. Görögországban a költők 

értelmezése a tanítás szükségletéből származott. Már ekkor szokásba jött Homéroszt és más 

költők szövegeit magyarázni. Majd különös fordulópont volt, amikor a retorika és az 

értelmezés találkozott, erre jó példa Arisztotelész Retorikája, mely egy irodalmi mű részeire 

bontását, stílusformák megkülönböztetését, ritmus, metafora, periódus jelenségét taglalja. 

Szintén Arisztotelésztől a Poetika pedig kifejezetten a költészet tartalmával és formájával 

foglalkozik. Fontos mérföldkő volt, mikor az alexandriai filológiában a görög hagyatékot 

könyvtárakban gyűjtötték, szövegmagyarázatokat készítettek hozzájuk, a nem eredeti írásokat 

különválasztották, szakkatalógusokat jegyeztek fel a készletekről. Pontosan láthatjuk, hogy 

egy magasabb szintű kritikai értelmezés és értékmeghatározás látott ezzel napvilágot. Az 

értelmezés ilyetén való kibontakozására, valószínűleg az emberi beszéd által érzett örömforrás 

adhatott okot. Nagy alexandriai filológusok a szabályokat tudatosítani kezdték, ezek közül 

Arisztarkhosz és Hipparkhosz emelkedik ki. Az alexandriai iskolában uralkodó az 

interpretáció helyes eljárásáról kialakított módszeres tudatossággal élesen szembenállt a 

pergamoni filológia, mely a sztoikus iskolából hozott allegorikus elvet alkalmazta. Ez 

békítette ki a vallásos iratok és egy megtisztult világnézet ellentmondását, mely jó alapot 

képezett a Védák, a Biblia és a Korán értelmezőinek. A lelki mondanivalót szándékosan 

képekbe burkolva megszületik az allegorikus interpretáció. E két ellentét harca mutatkozik 

meg a későbbi alexandriai és antiochiai teológiában. Justinus és Ireneus allegorikus 

módszerrel dolgozott, az antiochiai Theodorosz csak grammatikai-történeti alaptételek szerint 

magyarázta a szövegeket. A reneszánszban a klasszikus és a bibliai írásokat magyarázták. A 

klasszika-filológia szabályadás az ars critica volt, de végül a bibliai interpretációk vezettek el 

a hermeneutika végső megalkotásához. Flacius Clavisa műve hordozza magában az addigi 

szabályok összességét, melyek egy általános érvényű megértést tesznek lehetővé. Flacius az 

értelmezés pszichológiai vagy technikai elvének jelentőségét ragadja meg, mely elv szerint az 

egyes helyett az egész mű szándékából és kompozíciójából kell interpretálni. Először 

használja fel a technikai interpretációhoz retorikai ismereteit, valamint a helyek 

meghatározásához a cél, az arány, valamint az egyes részek kontextusát is alkalmazza. Ez 

után Michaelis Az Ószövetség magyarázatánál a nyelv, a történelem, a természet, és a jog 

egységes történeti szemléletét helyezi előtérbe. Semler a nyelvhasználatra és történelmi 

körülményekre fókuszál, a grammatikai történeti iskola megalakult. Ernesti Interpres műve 

képviselője az új hermeneutikának, (mely Schleimermachernak jó alapul szolgált). Az addig 

egymás mellett haladó klasszikus és bibliai hermeneutikát egy általános hermeneutika 

alkalmazásaként Meier valósította meg, miszerint azokat a szabályokat kell felvázolni, 
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melyek a jelek mindenféle értelmezésénél megfigyelhetők. Végül is Schleiermacher 

hermeneutikája szerint a megértés és létrehozás közti viszonyra lehet csak alapozni a 

szabályok kapcsolatát, mely meghatározza az értelmezés eszközeit és határait. Tehát az 

általános érvényű interpretáció lehetőségét a megértés természetéből lehet levezetni.     

  Összegezve Dilthey „a lelki tényeket átható és egységesítő struktúrákat" kutatja. Azt 

mondja, hogy a lelki tartalmak pillanatnyi átélése az őket befogadó előzetes "tudatállapottól" 

függ. Azt a módot pedig, amint valaki jövőjét befogadja és átéli, a hosszanti struktúra 

valamennyi megelőző tudatállapota határozza meg. A struktúrákat rendszerint meghatározott 

hangulatként vagy akarati irányulásként éljük át.”
128

 /Lásd. Filozófia -15. hét/ 

  Ez után térjünk rá Gadamer Igazság és módszer című könyvének egyes fejezeteiből 

összeállított „válogatásra”. A mű, a romantika után, a 20. század második felében született, és 

a hermeneutika diszciplínának egy olyan átfogó ismertetésének igényével és további 

átgondolásával íródott, mely révén az alkotás a legnagyobbak közé küzdötte fel magát az 

egész szellemtörténetet tekintve.  

 

3. Gadamer: Igazság és módszer 

Gadamer hermeneutikájának újszerűsége abban gyökerezik, hogy a hermeneutika hatáskörét 

kibővíti. A hermeneutika tárgya ezen túl nemcsak az irodalmi 

szövegmagyarázatokra/beszédre vonatkozik, hanem a többi művészeti ág interpretációjára is. 

Így Gadamer a hermeneutikát univerzális módon az összes művészetre (Schleiermacherrel 

ellenben) alkalmazza. A filozófus erre vonatkozó tételmondatát az Igazság és módszer 

előszavában ekképpen rögzíti: „Így nem tud meggyőzni az az ellenvetés, hogy a zenei 

műalkotások reprodukciója más értelemben interpretáció, mint például a költői művek 

olvasása vagy a képek szemlélése közben lejátszódó megértés. Hiszen minden reprodukció 

elsősorban értelmezés, s mint ilyen, helyes akar lenni. Ebben az értelemben a reprodukció is 

>megértés<”.
129

 Ennek következében nem csoda, – mint ahogy azt majd a következő 

fejezetünkben látni is fogjuk –, hogy az Igazság és módszer oly átütő kezdeményezésként 

hatott egy önálló diszciplína, mégpedig a zenei hermeneutika kialakulásában, mely döntő 

jelentőségű magának a zenekritika műfajának, kérdésének szempontjából. 
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  De most egy fejezet erejéig vessünk is pillantást Gadamer 1960-ban megjelent fő művére. A 

fejezet felvezetéseként, azt gondolom, Nyírő Miklós Igazság és módszer-ről írott recenziója
130

 

is érdekes megvilágításba helyezi a mű egészét, így – ezen belül is – soraimat Nyírő lentebbi 

kérdésfelvetésével kezdem.  

  Bár Gadamer előszavából is kitűnik, hogy művének vizsgálatát nem a természettudományos 

módszerek ellen, hanem azok tárgyalásával párhuzamosan, illetve azokat kiegészítve helyezi 

el, így egyértelműen soraiból kiérződik az a korszellem, melyben, mint tudjuk a pozitivizmus 

is erősen hatott. Mégis Nyírő erős sorai arra világítanak rá, hogy maga a mű sokkal mélyebb 

gyökerekből táplálkozik. Írja, hogy Gadamer kutatásaiban már egészen korán ókori – Platón 

és Arisztotelész – szövegeket tanulmányozott, így egészen biztos hatással voltak ezek 

gondolkodására. „Felmerül a gyanú: vajon nem úgy áll-e a dolog, hogy a szellemtudományok 

tudományosságának megöröklött kérdése inkább csak azt a filozófiai problematikát jelentette 

Gadamer számára, amelyhez kapcsolódva saját, elsősorban a Platón – Arisztotelész-viszony 

értelmezéséből nyert korábbi és elementárisabb belátásait a kor diskurzusában 

konkretizálhatta?”
131

 Valóban, Gadamer többször is példaképszerűen hangsúlyozza művében 

a platóni dialógus jelentőségét, mint az ember történeti létének mozgatóját, megteremtőjét. „A 

dialogicitás dimenziója egyetemes-ontológiai jelentőségre tesz szert. Igazság a 

történetiségben – parafrazálhatnánk ez esetben a mű címét… Innen tekintve a 

szellemtudományok tudományosságának problémájában egyáltalán nem ismeretelméleti vagy 

tudományelméleti, azaz szcientista indíttatású kérdést, hanem sokkal inkább ama tapasztalati 

szférák egyikét kell látnunk, ahol éppen az efféle szcientista megközelítések ellenében kell 

elismertetni az ember történeti dialogicitásának egyetemességét.”
132

 

  Ennek tudatában Gadamer művéből a következőkben – a teljesség igénye nélkül – kísérletet 

teszek azoknak a hermeneutikai feltételeknek, követelményeknek, szabályszerűségeknek, 

módszereknek a „kinyerésére”, melyek segítséget nyújtanak majd a zenekritika műfaján belül, 

a zenei interpretáció megfelelő írásánál, értékelésénél. Melyek stabil cölöpül és egyben 

iránytűként szolgálhatnak dolgozatom további fejezeteiben. 
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  Gadamer nyomán, amikor a hermeneutika legfőbb tárgyát magát az értelmezés 

problematikáját vizsgáljuk, rögtön az előítéletek legitimációja kerül a témafelvetés 

középpontjába. Mi, értelmezők ugyanis különbözőképpen nyúlunk egy adott szöveghez, 

műalkotáshoz, annak irányvonalában, hogy általánosságban véve milyen eltérő külső-és belső 

tapasztalatokkal rendelkezünk. E tapasztalatok, élettapasztalatok olyan mértékben 

meghatároznak bennünket, gondolatainkat, hogy az értelmezés, megértés szituációjának 

alapját adják. Heidegger szerint saját jelenvalólétünk lehetőségei a jövő jelensége által 

lehetséges, de csak annak voltságában. Az egésznek-lenni-tudást az időbeliség, vagyis a volt 

(ismétlés) – jelen (pillanat) – jövő (előlegzés) teszi lehetővé. Ez az időbeliség jellemző a 

gondolkodás, a megértés folyamatára, melyben önmagunkat, és a világot tárjuk fel a szöveg, 

beszéd, műalkotás révén.  

  Az időbeliség által meghatározott belső tudati struktúra következménye pedig maga az 

előítélet megléte. Ebből adódóan olyan nem létezik, – Gadamer szerint is, – hogy az ember ne 

rendelkezzen előítéletekkel. Hiszen az ember a hagyományban a nyelv által benne találja 

magát. Ez a hagyomány az egész történelmen keresztül végighúzódik, lezáratlan, befejezetlen, 

és a végtelenségbe nyitott. Ezek fényében a hagyomány hordozta előítéletek voltak, vannak és 

mindig is lesznek. Tévedéshez vezet azok tagadása, negligálása. Gadamer egyértelműen 

kijelenti, hogy a felvilágosodás torz szüleménye az, mely zászlajára tűzte az előítélet mentes 

ráció tisztaságát, mindenhatóságát. Ezzel a felvilágosodás azon nagy hibáját követte el, mely 

szerint maga is „előítélettel viseltetik egyáltalán mindenféle előítélettel szemben, s így a 

hagyományt megfosztja erejétől.”
133

  

  Érdemes azonban azt is tudatosítanunk magunkban, hogy az előítélet negatív színezetét 

nemcsak a felvilágosodás, hanem a jogszolgáltatás is elmélyítette bennünk. Valójában az 

igazság az, és ezt nélkülözhetetlen szem előtt tartanunk, hogy az előítélet nem hamis (végső) 

ítéletet jelent, hanem még értékelésre, igazolásra, felülvizsgálatra váró ítéletet, melynek 

kimenetele még pozitív, illetve negatív irányba is eldőlhet. A felvilágosodás ezzel ellentétben 

az előítéletet kifejezetten a „megalapozatlan ítélet” jelenségére korlátozta, mint látjuk a 

bizonyosság, bizonyítás bármely módjának eleve történő kizárásával. 

  Nemcsak szellemtörténeti aspektusból, hanem napjaink gondolkodása végett is jelentős azon 

nézőpont, hogy a felvilágosodás az előítéleteknek mely két fő fajtáját különböztette meg. 

Egyrészről az emberi tekintélyből, másrészről az emberi elhamarkodásból eredő előítéletek 
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kaptak nagy hangsúlyt. A mások tekintélyével, autoritásával való szembenállásra gyakorlati 

receptet, alapot még Kant adott: „merj a magad értelmére támaszkodni!”
134

 Ezek mellett az is 

leszögezendő, hogy a felvilágosodás kritikája elsősorban a keresztény vallási hagyomány, 

vagyis a Szentírás ellen irányult. Magát a hagyományt pedig észszerűen, előítélet-mentesen 

szeretné feltárni, megérteni. Utóbbi már csak azért is kivitelezhetetlen és lehetetlen, mert a 

szöveg már a puszta rögzítettségben különös autoritást hordoz. Hiszen egy szöveg 

olvasásakor az olvasó egy időre saját véleményét felfüggeszti, és hagyja, hogy az hasson rá, 

mint valami igazságot tartalmazó bizonyíték. Mivel viszont a felvilágosodás – mint említettük 

– a hagyományt az ész ítélőszéke elé viszi, így a „hagyomány lehetséges igazsága attól a 

szavahihetőségtől függ, melyet az ész tulajdonít neki. Nem a hagyomány, hanem az ész a 

forrása minden autoritásnak. Ami írva van, az nem feltétlenül igaz. Mi jobban tudhatjuk.”
135

 

Ez az a gondolkodási mechanizmus, mely Angliában és Franciaországban a 

szabadgondolkodásig és az ateizmusig vezetett. Német területen viszont más bontakozott ki. 

Ott érvényt kaptak a keresztény vallás „igaz előítéletei”, mely szerint az emberi ész 

túlságosan gyenge önmagában ahhoz, hogy ne igaz előítéletekben formálódjon. 

  A felvázoltak összefüggésében különös reakcióként definiálható maga a romantika, mint 

egyfajta markáns, szuggesztív válasz a felvilágosodásra. Hiszen a romantika sajátos 

restauráció a múlt – pl.: az ókor és a mítosz, a gótikus középkor, európai kereszténység, a 

társadalom rendi felépítése, paraszti lét egyszerűsége és természet közelsége – újbóli 

felidézésével, újszerű integrálásával. Így e korszak irányvonala abban a törekvésben 

manifesztálódik, mely szerint a „régi, a tudattalanhoz való tudatos visszatérés tendenciáját,” 

tűzi ki célul, és így „a mitikus ősidők magasabb rendű bölcsességének az elismerésében éri el 

tetőpontját.”
136

 Vagyis az ész tökéletességébe vetett hit a „mitikus” tudat tökéletességének a 

hitébe csap át, és a gondolkodást, mint bűnbeesést megelőző paradicsomi ősállapotba 

reflektálja. Ez a paradicsomi ősállapot nem más, mint a mindenféle gondolkodást megelőző 

mitikus kollektív tudat végtelen horizontja. A mitikus kollektív tudat valóban tud magáról – 

(ellentétben a többi kollektívnak mondott, de „mesterségesen” ideológiai alapokon létre 

hozottaktól) – az istenekről, így semmiféle hatalom nem tarthatja rettegésben, és távol is áll a 

kezdeti mágikus – ókori Kelet – rítusaitól. A romantika nagy felfedezése a történelem, a 

mítosz újbóli felelevenítése egyértelműen rávilágított arra a tényre, hogy nem az ember 

gördíti előre, „csinálja” a történelmet, hanem mi, emberek a történelemben való „benne 
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állásunkkal”, a történelemé vagyunk. Ebből következően nem az a kérdés, hogy legyenek, 

vagy ne legyenek előítéleteink az önértelmezés, önmegértés során, hanem az, hogy 

előítéleteinkkel hogyan bánjunk, hogyan éljünk. Az állam, a társadalom, a család adta 

élmények, tapasztalatok, normák – mivel a világ egy kis részletét közvetítik, és akkor még 

nem is beszéltünk a szubjektum sajátos érzelmi viszonyulásáról a tárgyhoz – a szubjektumban 

mindig görbe tükröt fognak indukálni. Ezért Gadamer megállapításával nincs más 

lehetőségünk, módunk, mint egyet érteni, együtt élni: „az egyén előítéletei alkotják, sokkal 

inkább, mint ítéletei, létének történeti valóságát.”
137

 Ennek tudatosítása, nélkülözhetetlen egy 

műalkotás interpretációjánál, az interpretáció elemzésének megkezdésénél.    

  Mármost, hogy hogyan is bánjunk, mit is kezdjünk előítéleteinkkel? A történeti 

hermeneutika alapkérdése az, hogy min alapul az előítéletek legitimitása. Vagyis a valamely 

autoritás révén felhalmozott gondolataink egy része a valóságnak megfelel, másik része hamis 

alapokon nyugszik. Hogyan választhatjuk őket külön? Hamis ítéleteink döntő hányada 

valóban – ahogy a felvilágosodás mondja – elhamarkodásból születik. Azonban úgy – és erre 

viszont a felvilágosodás már mást mond –, hogy saját eszünket nem használjuk, csak 

automatikusan az autoritás gondolatait hangoztatjuk egy eszmekörrel való elfogultságunk 

következtében. A jó nevelői beállításmód, autoritás azt részesíti előnyben, hogy a neveltet 

rávezesse mindarra, ami belátható, a hagyomány hordozta lehetőségekben.  

  Az interpretáció értelmezés módszertani alapját nézve tehát kijelenthetjük, hogy a tradícióba 

való beágyazottság hermeneutikai alapfeltétel. Mi következik ebből? Azon hermeneutikai 

alapszabály – mely eredetileg az antik retorikából ered –, mely szerint az egészet a részből, 

valamint a részt az egészből kell megérteni, mint ahogy azt már Schleiermacher is mondta. 

Gadamer szerint ebben a körszerű folyamatban az értelem azon anticipálása történik, – 

„melyben az egészt elgondoljuk, azáltal válik explicit megértéssé, hogy a részek, melyeket az 

egész határoz meg, szintén meghatározzák az egészt.”
138

 Az értelemalkotást mindig egy 

értelemelvárás irányítja, mely egy előző szövegrészből ered. A mondat olvasásakor az azt 

megelőző szövegrészből eredő értelemelvárásaink állandó felülvizsgálat alatt vannak, így 

helyesbítésre szorulnak, módosulnak, áthangolódnak. A mondat befejeztével a gondolat egy 

másik értelemelvárás alapján válik egységgé. Tehát állandóan az egésztől a rész felé, és vissza 

az egész felé halad. Ennek megfelelően, koncentrikus körökben bővítjük, építjük tovább 

fokozatosan ismeretünket, a megértett értelem egységét. A megértés csak abban az esetben 
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következik be, mikor a részek teljes összhangban vannak az egésszel. Ellenkező helyzetben, a 

megértés értelemszerűen nem válik lehetővé.    

  /Láttuk, hogy Schleiermacher a részek és egész ezen körkörös viszonyrendszerét ugyanazon 

szöveg objektív, és szubjektív oldalára is kiterjesztette. Objektív szempontból a szerző adott 

szövegrészlete a szerző műveinek összefüggésébe illeszthető, mely egyúttal az irodalmi műfaj 

kategóriájába, majd az irodalomba, mint egészbe is beletartozik. Szubjektív aspektusból pedig 

ugyanazon szövegrészlet, szöveg, mint a szerző lelki életének pillanatnyi megnyilvánulása, a 

szerző egész lelki életében is helyet foglal./ 

  Gadamer szerint azonban a schleiermacheri szubjektív szemszög hibája, hogy az olvasó 

közel sem helyezkedhet bele a szerző egész lelki alkatába, csak egy adott nézőpontjába, 

érvrendszerébe, melyet a szövegen keresztül érvényesít. A „hermeneutikának az a feladata, 

hogy megvilágítsa a megértésnek ezt a csodáját, mely nem a lelkek titokzatos communiója, 

hanem részesedés a közös értelemben.”
139

  

  A XIX. században a megértés „körszerű mozgását” a szövegen történő ide-oda haladásával 

azonosították. Majd később, Heidegger is kiemelten vizsgálja a megértés körkörösségét; „az 

előzetes megértés előrenyúló mozgása mindvégig meghatározza a szöveg megértését.”
140

 A 

rész és az egész körforgása a befejezett megértésben kerül valódi végrehajtásra. Itt a kör se 

nem szubjektív, se nem objektív, hanem a hagyomány, illetve az interpretáló mozgásának 

összeolvadása, „egymásba játszása”. Az interpretáló pedig nem önálló szubjektum, hanem a 

közösség tagja. Azé a közösségé, amely összeköti őt a hagyománnyal. 

  Fontos ezek mellett szembenéznünk a „tökéletesség előlegezésének” tényével is. Hiszen egy 

szöveghez elsőként úgy nyúlunk – autoritása révén –,,hogy annak biztosan igaza van”, vagyis 

valódi tökéletességgel bír. Csak amennyiben megértésünk kudarcot vallott, fogjuk fel azt 

véleményként, és így vitatkozni kezdünk vele. A hagyománnyal, a szöveggel való azonosulást 

vagy nem azonosulást az idegenség-ismerősség polaritása – mint ahogy azt szintén 

Schleiermachernél már felfedeztük – természetesen igencsak befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy 

a hermeneutika két ellentét közt megy végbe, a szöveg ismerősségének, illetve idegenség 

(tárgyiasság) érzetének fesztávolságában. „A köztes helyből, melyet a hermeneutikának el kell 

foglalnia, következik, hogy feladata egyáltalán nem az, hogy kidolgozza a megértés 
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módszerét, hanem azokat a feltételeket kell feltárnia, amelyek közt a megértés történik.”
141

 

Ezek a feltételek nem eljárás jelleggel bírnak, hanem adottak. Vagyis az interpretátornak az 

adottságokat (tényeket, viszonyokat) kell feltérképeznie, és azokhoz megfelelő módon, mély 

érzékenységen alapuló racionalitással közelednie. Ez az a közeledés adja az interpretáció 

lényegiségét, gerincét.      

  Gadamer égetően sürgeti az időbeli távolság fontosságát, megkerülhetetlenségét egy-egy mű 

interpretációja során. Szerinte téves az a romantika által felvázolt stratégia, mely szerint az 

eredeti produkció reprodukcióját kellene végrehajtanunk. Későbbi koroknak, 

interpretátoroknak nem a szerzőt, a szerző alkotását kell jobban megértenie, mert erre 

alapjában véve nincs lehetőség. Különben nem is szabad, vagy szabadna ezt megtenni, 

megengedni. Ezt egy művészeti alkotás interpretálásánál, még fokozottabban hangsúlyozni 

kell. Nincs egy objektív mérőszalag, ami alapján a „jobbant” mérhetjük, csak legfeljebb 

hamisíthatunk, azt is tudatosan. Különben is az idő, a történelem múlása olyan szakadékot 

képez az eredeti és az utólagos közt, amely már a korközeget is tekintve áthidalhatatlan. Így a 

megértés során csak „másképp értésről” beszélhetünk. Tehát Gadamer a következőképpen 

fogalmaz: „Minden kornak a maga módján kell értenie a hagyomány szövegeit, mert azok a 

hagyomány egészébe tartoznak, melyhez dologi érdekeltség fűzi, s amelyben önmagát 

igyekszik megérteni. A szöveg valódi értelme, ahogy az interpretálót megszólítja, éppen hogy 

nem függ attól az alkalomszerűségtől, melyet a szerző és eredeti közönsége képvisel. Vagy 

legalábbis nem oldódik fel benne. Mert mindig meghatározza az interpretáló történeti 

szituációja is, s így a történelem objektív menetének az egésze.”
142

 Tehát világosan láthatjuk 

az interpretátor pozícióját, mely érdek(eltség) és történetiség által determinált. Ugyanakkor 

Gadamer azt az örök érvényűséget is leszögezi, mely a szellem dimenzióját hordozza bármely 

fajta emberivel (matériával) szemben; „A szövegek értelme nemcsak alkalmanként, hanem 

mindig fölötte áll a szöveg szerzőjének.”
143

 Ugyanakkor az emberi megértés nem pusztán – 

mint már utaltunk rá – leképezés, másolás, hanem aktív, alkotói tevékenység. 

  Azonban még egy pillanatra vissza kell térnünk arra, mely szerint; az idő az értelmezés 

szempontjából szakadék. Heidegger ontológiai fordulata ezt a problematikát a jelenvaló lét 

időbeliségével, és annak egzisztenciáléjával, a megértéssel oldja fel. Itt az idő nem szakadék, 

nem elválaszt, hanem a történés alapja, melyben a jelenlegi gyökerezik. Az időbeliséget a 
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szokás és a tradíció folyama tölti fel tartalommal, melyben a jelen a múlt szerves fejlődésében 

bontakozik ki. Egy múltbeli műalkotás interpretációja során „az a feladatunk, hogy … a 

megértés pozitív és termékeny lehetőségét ismerjük fel.”
144

 – írja  Gadamer. „Pozitív, 

termékeny”. E két szó valódi innovációra utal, stratégia jelleggel, célszerűséggel. Vagyis az 

útmutatás, a támaszadás az egyén életvitelében nélkülözhetetlen a fejlődés biztosítására.  

  Természetesen igen elgondolkodtató a kortárs művészet, alkotás megítélésének problémája 

is egyben. Hiszen míg az idő jótékony hatása révén kellő rálátással tekinthetünk a múltbéli 

alkotásokra, addig a kortársra nem, hiszen az aktualitásból és egyidejűségből adódó helyzeti 

(materiális) elfogultságok, előítéletek fogva tartják a műértőt, értékelőt. Minél inkább az 

előítéletek felfüggesztésre kerülnek, annál inkább kinyílik a kérdezés dinamikai, logikai 

struktúrája.  

  Itt jön maga a megértés lényege, mely egyúttal hatástörténeti folyamat. Ebből következik a 

hermeneutika legfőbb követelménye, a hatástörténet hatásának tudatosítása. Természetesen 

magát a hatástörténet – komplexitása, bonyolultsága, illetve a benne végbemenő hatások 

végtelen számú összefonódása miatt – nem átlátható, így fogalmi rendszerben nem 

leképezhető, de puszta létezésének tudatosítása megkerülhetetlen a helyes interpretáció 

megszületésénél. „A hatástörténeti tudat mindenekelőtt a hermeneutikai szituáció tudata.”
145

 

Ebben a hermeneutikai szituációban mi magunk, emberek benne vagyunk,”benne állunk”, így 

e szituációt soha nem áll módunkban teljesen kívülről szemlélni. Következésképpen az 

objektivitás lehetősége teljes mértékben kizárt, és a szubjektív látásmód, véleményhalmaz 

kerül előtérbe. A szituáció, és az arról alkotott reflexió végtelenséget hordoz magában, így 

mindkettő mindig befejezetlen, vagyis a transzcendenciába nyitott. Ugyanakkor, erősen –

emellett, paralel módon – az is megemlítendő, hogy a diszkusszió során a különböző 

karakterek (részben materiális, részben immateriális) adottságaikból fakadóan a reflexiót 

bizonyosfajta akarva-akaratlan korlátok közé szorítják. Ezek mentén a „kötöttségeket” 

követve veszi fel a beszélgetés, értelmezés, kritika a vezérfonalat.  

  Gadamer a felvázoltak fényében ekképpen definiálja a szituáció fogalmát; „egy álláspontot 

jelent, mely korlátozza a látás lehetőségeit.”
146

 Tehát az említett kötöttségek miatt a 

szituációban résztvevő saját korlátai miatt csak részben, egy bizonyos perspektívából lát, 

természetesen e látókör, – amelyet Gadamer horizontnak nevez, – állandó mozgásban 
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folyamatosan szűkül, bővül. „A horizont az a látókör, amely mindent átfog és körülzár, ami 

egy pontról látható.”
147

 Logikusan magától értetődő, hogy van, aki tág horizonttal 

rendelkezik, és a dolgok súlyát, jelentőségét, helyét megfelelően be tudja lőni. Ezzel szemben 

ki szűk horizontot birtokol, az – az általa látott, ítélt tárgyak közelsége miatt – nem képes 

felmérni helyesen a valóságot. „Ennek megfelelően a hermeneutikai szituáció kidolgozása azt 

jelenti, hogy helyes kérdéshorizontra teszünk szert azokhoz a kérdésekhez, amelyek a 

hagyománnyal szemben felmerülnek.”
148

 Valóban. A választ, mindig egy kérdés előzi meg. Ha 

nincs kérdés, nincs válasz, vagyis nincs gondolkodás. Így az értelmes kérdésfeltevés 

nélkülözhetetlen az önértelmezés struktúráinak megvilágítására. (Ugyanakkor itt kell 

megjegyezni azt, miszerint csak az képes kérdezni, aki az adott tárgykörben már rendelkezik 

valamilyen ismerettel, észleléssel.) 

  Egy múltbeli szöveg, műalkotás interpretációja során elengedhetetlen a történeti horizont 

feltárása, vagyis az adott korszakba való belehelyezkedés. Gadamer így ír erről: „Aki nem 

helyezkedik így bele abba a történeti horizontba, amelyből a hagyomány beszél, félre fogja 

érteni a hagyománytartalmak jelentését.”
149

 Itt eljutottunk a fogalmak jelentéssel történő 

„feltöltéséhez”, mely óriási dilemmát, problémakört von maga után. Egy adott fogalom más 

és más korban más, vagy árnyaltan fogalmazva különböző jelentéstartalommal ruházódik fel, 

és ez különösen problematikus, amikor az eszménnyel, szellemmel kapcsolatos fogalmakról 

van szó. Számos esetben a világnézeti paradigmaváltások kiüresítik, majd a saját 

világképükbe integrálják át a fogalmakat. A probléma, és egyben az anarchia ott keletkezik, 

amikor a korábbi és az időben későbbi eszményképek, világnézetek egy időben egymás 

mellett élnek, és a beszélgetés kialakítására törekednek. Ilyenkor formálisan, ugyanazon 

látszólagos fogalmi sémán keresztül megy végbe a kommunikáció, de valójában más 

jelentéstartalmakkal. A különböző, ellentétes jelentéstartalmak állandóan összeütköznek, 

melyek vitát, félreértést, meg nem értést, távolságot, konfliktust, agressziót eredményeznek. A 

hermeneutika feladata az kell legyen, hogy minden interpretátort, embert arra ösztönözzön, 

hogy minél jobban mélyítse el – szellemileg és érzelmileg is – a fogalmak jelentéstartalmait, 

maga a világ összefüggésrendszerével, struktúráival való összhangban.  

  Ugyanakkor – visszatérve Gadamerhez – a történeti horizontba való belehelyezkedés nem 

negligálja, nem szünteti meg saját horizontunk létezését az interpretáció során. Éppen 

                                                             
147

 Gadamer: Igazság és módszer. 214. o. 
148

 Gadamer: Igazság és módszer. 214. o. 
149 Gadamer: Igazság és módszer. 215. o. 



61 
 

ellenkezőleg, mivel saját magunkat, szubjektumunkat nem tudjuk teljes mértékben 

felfüggeszteni, így az interpretációnál úgynevezett horizont összeolvadás megy végbe. Vagyis 

a történelem, a hagyomány horizontja olvad össze az értelmező szubjektum horizontjával, 

szintetizálva egy újat, mely a szellem további dinamikáját adja a jövő megnyitásában.    

  Azonban itt fontos újra tudatosítanunk, hogy a múlt és a szubjektum horizontja nem két 

egymással ellentétes tartományú horizont, hanem mivel a szubjektum a hagyományban is 

benne áll, ezért az összeolvadás tulajdonképpen önmagunk felismerése a múltban, majd 

továbbgondolása. Gadamer hasonlóképpen fogalmaz, mikor a következőt mondja: „Az ilyen 

belehelyezkedés nem egy individualitás beleérzése egy másikba, s nem is a másik alávetése a 

mi mércéinknek, hanem mindig egy magasabb általánossághoz való felemelkedés, mely 

nemcsak saját partikularitásunkat győzi le, hanem a másikét is.”
150

  

  Összefoglalva, a horizont összeolvadás során tehát a hermeneutika első lépése a különböző 

horizontok lehetséges feltérképezése, elkülönítése, majd az elidegenedés feloldása, 

megszüntetése a hatástörténeti tudat által, az elkülönülő horizontok egymásba olvadásával, 

magának az alkalmazásnak az aktusában.    

  A hatástörténeti tudat a reflexivitás mellett tapasztalatstruktúrával is rendelkezik. Ezen a 

ponton „végre megérkeztünk” magának a tapasztalat fogalmának oly sokat vitatott 

tartalmához. A filozófiatörténetben, illetve napjainkban a tapasztalatról vallott nézőpontok 

szinte folyamatosan feszülnek egymásnak. A természettudományokban oly gyakran 

használatos induktív tapasztalati módszer, olyan ismeretelméleti sematizmusba, általános 

érvényszerűségbe csapott át, amely bekebelezte, így negligálta a szellemtudományokban 

használatos ismeretelméleti módszereket. Gadamer szerint ennek az induktív sematizmusnak 

„az a fő hibája, hogy teljesen a tudomány felé tájékozódik, s ezért a tapasztalat belső 

történetiségét figyelmen kívül hagyja. A tudomány célja az, hogy a tapasztalatot úgy 

objektiválja, hogy semmiféle történeti mozzanat ne tapadjon hozzá.”
151

 A 

természettudományban a tapasztalati tudás akkor igazolt, helytálló, ha egy kísérlet többször 

megismételhető, ellenőrizhető. Ezzel szemben a szellemtudományokban az emberek változó 

gondolkodásmódja és tudásszintje miatt vannak meg nem ismételhető dolgok, melyeket mégis 

igaznak fogadunk el. Tehát a szellemtudományok esetében a tapasztalati módszer csak 

részben, megkötések mellett alkalmazható. A természettudományos gondolkodás által 
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megkövetelt ellenőrizhetőség kritériuma azonban végleg eltörölte a tapasztalat történetiségét. 

Megkérdezhetnénk, hogy a tapasztalat történetisége helyett ilyenkor tulajdonképpen mi is 

történik? „A tapasztalat, tulajdon lényege szerint, felveszi magába saját történetét, s ezáltal 

megszünteti.”
152

 Tehát, úgy néz ki, hogy a szellemtudományok szempontjából az ilyen 

lényegüket tekintve kiüresített tapasztalatok teljes mértékben nem hasznosíthatók, így a 

gyakorlati gondolkodásban nem állják meg helyüket az ember helyes életstratégiájának 

kialakításában.  

  Gadamer – nyugodtan mondhatjuk, az erősen redukcionista tapasztalat felfogása mellett –  

Edmund Husserl kritikáját is bírálja. A filozófus rávilágít arra, hogy bár Husserl is kritizálja a 

modern tudományok adta tapasztalat idealizmust, mégis Husserl is elköveti azt a hibát, hogy 

életvilág koncepciójában a puszta testszerűségre irányuló észlelést teszi meg minden 

tapasztalat alapjának. Valójában a nyelv, mely érzékileg nem megfogható, ugyanolyan 

tapasztalati közeg, de ebben már a történetiség is megjelenik a szellemi dimenzió 

megmutatkozásával.  

  Az induktív tapasztalati módszer e tárgyalása során – a megalapozottság kifejtése érdekében 

– elengedhetetlen, magának az indukció megalkotójának, Francis Bacon nevének a 

megemlítése. Fontos tudni, hogy maga Bacon indukcióját nem terjesztette ki az általánosra, 

hanem tisztában volt annak morális nehézségeivel, antropológiai problematikusságával; „az 

indukció fogalma azt használja fel, hogy az általánosítás esetleges megfigyelések alapján 

történik, s amíg nem ütközik ellentmondó esetekbe, addig érvényességre tart igényt. … Ezt a 

helyes módszert az jellemzi, hogy alkalmazása esetén a szellem nem teljesen a maga ura. Nem 

szárnyalhat úgy, ahogy neki tetszik.”
153

 Tehát a megismerés fokról fokra halad az általánosság 

felé, hogy az elhamarkodott ítéleteket az minél jobban kiszűrje. Ugyanakkor Gadamer szerint 

Bacon javaslatai még mindig túlságosan meghatározatlanok, általánosak, és ebből 

következően a módszer sokkal inkább formai jelleggel bír, mint tartalmival, így nem igazán 

lehet meghatározni a kizárólagosságok tartalmi követelményeit egy-egy lépcsőfok között.   

  De már Arisztotelésznél is felfedezhető az indukció jelensége. Arisztotelész leírja, hogy a 

sok egyedi megfigyelésből hogyan jön létre az általános tapasztalat. Ugyanakkor azt is 

hangsúlyozza, hogy ez az általános tapasztalat még nem maga a tudomány – mely 

fogalmakkal, nyelvvel dolgozik –, hanem csak a tudomány szükséges előfeltétele. Csak az 
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általános tapasztalatot követve tehetjük fel az okokra vonatkozó kérdéseket, melyek már a 

tudomány területe. „A tapasztalat mindig csak az egyes megfigyelésben van aktuálisan jelen. 

Nem ismerjük előzetes általánosságban. Ebben áll a tapasztalat elvi nyitottsága az új 

tapasztalat iránt – nemcsak abban az általános értelemben, hogy a tévedések 

helyreigazíttatnak, hanem hogy a tapasztalat lényege szerint állandó megerősítést igényel, s 

ezért szükségképp ő maga válik mássá, ha a megerősítés elmarad.”
154

 Ezt az eljárást egy 

hasonlattal is szemlélteti Gadamer. A sok megfigyelést végző embert, menekülő sereghez 

hasonlítja. Mindkettő fut, és csak akkor állnak meg, ha ismétlődő tapasztalatra tesznek szert. 

„A hasonlat tehát azt érzékelteti, hogy a tapasztalat elv nélküli általánossága (a tapasztalatok 

halmozódása) hogyan vezet mégis az arkhé (parancs, elv) egységéhez.”
155

 Azonban 

Arisztotelész a tapasztalat folyamatát a fogalom ontológiai elsőbbsége, kialakulása 

szempontjából nézi. Így a tapasztalatot egy irányba determinálja a fogalomalkotás 

szempontjából. Ha a tapasztalati folyamatot eszerint nézzük, akkor viszont pont a 

folyamatképződés aktusát ugorjuk át, így még mindig nem férkőzhetünk a 

tapasztalatképződés közelébe.  

  A tapasztalat struktúráját Hegel dialektikusan írja le, – magyarázza Gadamer – melyben a 

tudat megfordítása történik. A tapasztalat elsősorban a semmisség tapasztalata, ilyenkor 

addigi tudásunk megváltozik, mivel az addigi tárgy „nem állja meg a próbát”. Az új tárgy 

rendelkezik az igazsággal, a régivel szemben. A tudat megfordulása révén a tudat az 

Idegenben, Másban ismer magára. A dialektikus út végcélja az öntudat, mely azonos az egyén 

önbizonyosságával. „Tehát a mérce, melynek révén a tapasztalatot értelmezi, az öntudás 

mércéje.”
156

 Vagyis Hegel egyértelműen az öntudat felől közelít a tapasztalat felé. Ennyiben 

Hegel Arisztotelészhez hasonlóan a tapasztalati folyamatot szintén a végcélja felől közelíti 

meg.  

  A tapasztalt ember lényegi mivoltában nem azt jelenti, hogy befejezettséggel bír. Éppen 

ellenkezőleg, nagy nyitottsággal rendelkezik, hiszen olyan rugalmasságra tett szert az élet 

eseményei során, amely a jövő felé újabb tapasztalatokra ösztönzi. Ugyanakkor a 

tapasztalatszerzés sok negatívummal és belátással megy végbe. Nem hiába mondja ki 

Aiszkhülosz a tapasztalat belső történetiségét; mely azonos a „szenvedés árán tanulni” 

mozzanatával. „Amit az embernek szenvedés árán kell megtanulnia, az nem akármi, hanem az 
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emberi lét határainak a belátása, az istenitől elválasztó határ megszüntethetetlenségének a 

belátása.”
157

 Vagyis a szenvedés által átélt tapasztalat nem más, mint a végességnek a 

felismerése, átélése. Az ilyen tapasztalt ember tudja, hogy nincs kezében jövője, az időt pedig 

nem uralhatja. Tisztában van az előrelátás korlátaival, illetve a tervezés bizonytalanságával. 

Ezen a szinten: „puszta látszatnak bizonyul, hogy minden visszavonható, hogy mindig 

mindenre van idő, s valamiképp minden visszatér. Ellenkezőleg: aki a történelemben áll, és a 

történelemben cselekszik, az állandóan azt a tapasztalatot szerzi, hogy semmi sem tér 

vissza.”
158

 Vagyis ekkor a hatástörténeti tudat számára egyértelművé válik saját történetisége, 

illetve tapasztalatstruktúrája.  

  Amikor hermeneutikai tapasztalatról beszélünk, akkor a nyelven keresztül, a hagyomány 

szólít meg bennünket. Ennek a megszólításnak személyes jellege van, a szöveg a Te 

megszólításaként jut el hozzánk, és a Te és az Én közti viszony morális tartalommal bír. Ez a 

szituáció olyan kapcsolat, melyben az Én többféle módon viszonyulhat a Te-hez. Tekintheti a 

Te-t eszközként, ilyenkor érzelemmentesen magát a tipikust próbálja kifürkészni a Te 

viselkedésében, és itt „megérkeztünk” az emberismeret területéhez. Mivel azonban már Kant 

is megmondta, hogy a másikat ne eszközként, hanem célként tekintsük, így világos, hogy ez a 

módozat a moralitás hiányát hordozza. Következésképp, szükség van egy olyan Én-Te 

kapcsolatra, melyben az Én a Te-re személyként tekint, így létrejöhet az a dinamikus 

dialektikus reflexivitás, melyben az Én felismeri magát a Te-ben. A legfőbb cél arra 

törekedni, hogy az Én a hatástörténeti tudat ismeretében nyitottsággal közeledjen a Te felé, 

így meghallhatja a múlt másságát, üzenetét. Tisztán látható, hogy itt a perszonalizmus olyan 

vetületéről beszél Gadamer, mely a buberi látásmód hermeneutikára vonatkoztatott 

horizontját feszegeti. Martin Buber szerint az ember a Te, vagyis Isten általi megszólítottsága 

kegyelmi állapot. Isten (Te) szól hozzánk, beszél hozzánk, kérdés, hogy mi mennyire vagyunk 

nyitottak üzenetére. De az is nagy dilemma, ha eljut hozzánk a Te üzenete, mennyiben 

vagyunk képesek azt embertársunkkal megosztani. Karl Jaspers az egzisztenciális 

kommunikációról vallott gondolatai, kiválóan járják körül a problematikát. Jaspers szerint az 

egzisztenciális kommunikáció során a személyek személyes létüket kölcsönösen hívják elő a 

másikban, így egyre mélyebben valósulhat meg egymás és önmagunk megértése a 

transzcendenciában.  
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  Mint említettük a kommunikáció dialektikusan áramlik, így tartalmazza a kérdés-válasz-

kérdés formalitását. Abban az esetben, amennyiben nyitottak vagyunk a hagyományra, annak 

révén a kérdés, mint olyan fogalmazódik meg bennünk. „A kérdés értelme az az irány, 

amelyben a válasz bekövetkezhet, ha értelmes, értelemszerű válasz akar lenni. A kérdéssel egy 

meghatározott szempont alá kerül az, amire kérdezünk. Egy kérdés felmerülése úgyszólván 

feltöri annak a létét, amire a kérdés vonatkozik. A logosz, amely ezt a feltört létet 

kibontakoztatja, ennyiben már mindig válasz.”
159

 A platóni dialógusokban jól látszik, hogy 

kérdezni, mindig nehezebb, mint válaszolni. A jó, és egyben valódi kérdés mindig a 

„nemtudásra”, ugyanakkor az ismeretszerzésre irányul. Ellentétben a nem valódi kérdés csak 

az önfényezést célozza meg. Mindenesetre a szókratészi párbeszédek világosan 

körvonalazzák, hogy a kérdés mindig megelőzi a megismerést. Fontos rögzíteni, hogy a 

kérdés feltevése azonban nem határtalan nyitottságot kezdeményez, hanem a kérdés jól 

körülhatárolt kérdéshorizonttal rendelkezik. Gyakran a megtévesztés érdekében az emberek 

hamis vagy ferde kérdést tesznek fel a beszélgetés közben. Platón szerint a valódi kérdés 

sokszor azért nem valósul meg, mert azt a vélekedés, avagy éppen az előítélet megfojtja. Jobb 

vélekedni, mint beismerni, hogy mennyi mindent nem tudunk.  

  Hogyan merül fel egy kérdés? Először is, hogy nem elégszünk meg az általános 

vélekedésekkel. Megoldást, választ keresünk valamire. Ilyenkor ötletek merülnek fel 

bennünk. Az ötlet pedig hasonlóságot mutat a kérdés felvillanásával. A tapasztalat 

negativitása eredményezi az újabb kérdésfeltevést, így az kérdés elszenvedés, nem pedig 

annyira tevékenység.  

  Gadamer utolsó nagy fejezetének címe A hermeneutika ontológiai fordulata a nyelv 

vezérfonalát követve. A fejezet kiemelt schleiermacheri idézettel kezdődik „A 

hermeneutikában csupán a nyelvet kell előfeltételezni”, vagyis a nyelv az a „materiális” 

hordozó, amely a megértést fizikálisan lehetővé teszi.  

  Ugyanakkor a műalkotás ontológiáját a hermeneutikai vizsgálat szempontjából a játék 

fogalmához köti. Ahhoz a játékhoz, amely az esztétikát, szellemvilágot behálózza, átszövi, 

működteti, mozgatja. Gadamer egy fontos kitételt, mely egyben definíciós tézis, azonban 

leszögez a játék fogalmának definiálásánál. Ez a következő: „játékon nem az alkotó vagy az 

élvező viselkedését s főleg nem lelkiállapotát értjük, s egyáltalán nem egy szubjektivitás 

szabadságát jelenti, mely a játékban tevékenykedik, hanem magának a műalkotásnak a 
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létmódját.”
160

 Vagyis a játék ontológiáját a gondolat, a szellem dimenziójában tárgyalja, 

melynek rendjét, mibenlétét, innovációját nem a szubjektum, vagyis nem az ember szabja 

meg, méri ki. Hanem a játék a világ egésze, és az abban megnyilvánuló alkotó, létrehozó 

folyamatok dinamikus jellemzője. A szubjektum, mint a világ része, azt egyre jobban megérti, 

és ezáltal formálódik a játék résztvevőjeként. A folyamatba történő bevonódással 

párhuzamosan maga is játszik. Vagyis a teremtésnek, a játéknak nemcsak eszközéül, hanem 

társteremtőjévé is válik. Ugyanakkor szabadsága nem határtalan, nem végtelen. E tudattal 

való együttélése adja számára azt az alázatot, szerénységet, mely képessé teszi az állandó 

újítás vibráló görcsmentes szándékára, az egésszel való harmóniában. A műalkotás 

elemzésénél, maga az esztétikai tapasztalat viszonyrendszerében központi momentum a játék. 

Gyakran mondják, hogy a játék nem komoly dolog. Mégis Gadamer szerint a játék 

komolysága az önmagán túlmutató célszerűségében rejlik. Elgondolkodtató megfogalmazása: 

„Játék van ott is, sőt tulajdonképpen csak ott van játék, ahol nem a szubjektivitás magáért-

valósága határolja körül a tematikus horizontot, s ahol nincsenek szubjektumok, amelyek 

játékosan viselkednek.”
161

 Itt is megfigyelhetjük, hogy Gadamer mindenfajta materiális, 

fizikális keretet igyekszik szétfeszíteni, hogy még véletlenül se kerítsen körül bármely 

szubjektum esetleges hatalma. „A játék szubjektumai nem a játékosok, a játék a játszók révén 

csupán megmutatkozik.”
162

 Ez az esztétikai műelemzés és egyben interpretáció módszertani 

szempontjából döntő fontosságú. Meghatározó, hogy az interpretátor; a rendező, író, színész, 

kritikus, milyen beállításból közelít az adott műalkotáshoz; magyarán mondva ő akar 

középpontban lenni, és a művet csak eszközként tekinti vagy az alkotás (a játék) szolgálatába 

helyezi magát.  

  A játék velejárója értelemszerűen a játéktér, melyet a játékrend mozgása határol körül. 

Gadamer az emberi viselkedést a játékkal azonosítja. Az analógiát a következőképpen fejti ki 

„Minden játék feladatot jelent az embernek, aki játssza. Úgyszólván csak úgy tudja kiengedni 

magát saját maga játékba hozásának szabadságába, hogy viselkedésének céljait puszta 

játékfeladatokká változtatja.”
163

 Ebből következik, hogy a játék bemutatás. S itt eljutottunk az 

előadás, műalkotás elsődleges funkciójához; az emberi viselkedés másoknak, egymásnak való 

megmutatásához. Az előadók a viselkedések, jellemek, karakterek megmutatásával nemcsak a 

valóság egy kis szeletét, hanem annál is inkább, értelem egészt közvetítenek a nézőkhöz. 
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Fontos kiemelni, hogy az előadási játék a közönség számára mindig nyitott, és a játék zártsága 

a közönség jelenlétével kap érvényt. Gadamer „azt a fordulatot, amelynek során az emberi 

játék, mint művészet igazán beteljesedik, képződménnyé való átváltozásnak”
164

 nevezi. Az 

átváltozás nem megváltozás, hanem minőségben mássá alakulás. A művészeti alkotás értéke 

mindig időt állásában, a maradandó igazságában mutatkozik meg. A művészet elhibázza 

önmagát, amennyiben öncélú. Ezért nem lehet a játékos (rendező, előadó) szubjektumából 

kiindulni. A játékos, a játék során önmagát „álcázza”, ugyanakkor ezzel párhuzamosan 

rejtetten önmaga azonosságának kontinuitását mindvégig fenntartja. A játék ontológiai léte 

azonban egészben, komplexitásában közelít a műalkotás felé, belekalkulálva a különböző 

résztvevők elképzeléseit. Amennyiben a befogadó meglátja a játék értelmét, a valóságot látja 

meg, ennyiben megismer. Így a művészet egyértelműen a filozófián belül az ismeretelmélet 

területe. Gadamer így jellemezi a műalkotást: „Az átváltozás igazzá változás. Nem valami 

rontó elvarázsolás, mely a megváltó és visszaváltoztató szóra vár, hanem ő maga a megváltás 

és a visszaváltoztatás az igazi létbe.”
165

 Nem véletlen, – ahogy azt már korábban is láthattuk –

, hogy az antik világban már a művészetet a mimézisfolyamatával, az utánzás fogalmával 

írták le. „A mimézis ismeretértelme az újrafelismerés”.
166

 A valóság újrafelismerése, nem 

szimplán ismét felismerés, hanem a világból több ismeret szerzése. Ez a több ismeret pedig a 

platóni anamnézisben fellelhető lényeg fogalmát célozza meg. Tehát a művészet feladata a 

lényegre, az igazra való rámutatás, legalábbis az antik filozófiához történő visszanyúlás során. 

A modern tudományban a valóság fogalmának kiüresítésével az antik ismeretelmélet nem 

csak sérült, hanem megsemmisült. Ennek a következménye, hogy a művészetben az alkotás 

már nem az értékeket, a jót-rosszat, szépet-rútat, vagyis a mértéket hordozó lényeg 

felmutatását célozza meg, hanem a szubjektum tölti fel, napjainkban a rendező a játékot azzal 

a tartalommal, ahogyan most, éppen a világot ő látja. Mint ahogy mindenféle radikalizmus 

totalizálása helytelen, így itt is, meg kell említeni, hogy a rendezői felfogás előtérbe 

helyezése, hangsúlyozása nem minden esetben káros. Sőt, amennyiben a jó-rossz, szép-rút 

értékére világosan rámutat, annyiban a szubjektív beállítódások sokszínű tárházáról 

beszélünk, melyben a mű saját létlehetőségei kerülnek megnyilvánulásra. Vagyis a rendező 

tudatában előzetes eszménykép formálódik, és ennek tükrében képzeli el, viszi színpadra az 

előadást. 
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  Mivel, mint említettük az esztétikum a maradandó lényegre koncentrál, az esztétikai lét 

időtlenséget, jelenbeliséget foglal magában. Ez a jelenbeliség nem áll teljesen szemben a 

változó, történeti idővel. A műalkotás a történeti idő szülötte. Mégis bele kell, hogy nyúljon a 

jelenbeliség végtelen horizontjába, ez adja ugyanis ontológiai stabilitását, magára, az Örökre 

nyitottan. Gadamer a néző két kategóriájára hívja fel a figyelmet, mégpedig a kíváncsiskodó, 

valamint a művészetnek önmagát teljesen átadó befogadóra. Bár mindkettőt megragadja az 

alkotás, mégis „a kíváncsiság tárgyát azonban az jellemzi, hogy alapjában véve nincs hozzá 

semmi közünk. A néző számára nincs értelme. Nincs benne semmi, amire valóban vissza tudna 

térni, és amiben koncentrálódhatna. Mert hiszen a látvány izgalma az újdonság, tehát az 

absztrakt másság formai minőségén alapul. Ez abban mutatkozik meg, hogy dialektikus 

kiegészítője az unalmassá válás és a közöny. Ezzel szemben az, ami a művészet játékaként 

mutatkozik meg a nézőnek, nem merül ki a pillanat puszta elragadottságában, hanem a 

továbbtartás igényét és egy igény továbbtartását foglalja magába.”
167

 A továbbtartás 

értelemszerűen pedig célszerűséget hordoz, mely a műalkotáson túlmutat, illetve valódi hidat 

teremt az alkotás és a befogadó közt, feltárva ezzel az ember világba vetett léthelyzetét. Az 

ember a színpadon való látottakat nemcsak látja, hanem önmagára, saját egzisztenciájára is 

vonatkoztatja. Ennek az igénynek való felébresztése nem könnyű feladat, mégis a tudatosítás 

hatékony eszköz. Nagyon fontos, hogy a múltban született alkotásba ne csak bepillantsunk, 

hanem a múlt gyümölcse a jelenbe a tudat által teljes mértékben át is emelődjön 

„egyidejűséget” teremtve. Ekképpen tud beépülni az a tartalom, mely a műalkotásból szól 

hozzánk. Ebben a momentumban a művel mindenfajta distancia felszámolása szükségeltetik, 

ugyanakkor az önmagunkkal való távolság az önvizsgálat széles, mély területére vezet. „A 

tragikus szomorúság nem a tragikus folyamatot, mint olyat, vagy a hőst utolérő sors 

igazságosságát fogadja el, hanem a létnek egy metafizikai rendjét, mely mindenkire érvényes. 

Az >így van ez< egyik módja a néző önismeretének, aki belátásra képesen tér vissza az 

elvakultságokból, melyekben másokhoz hasonlóan ő is él. A tragikus affirmáció belátás annak 

az értelemkontinuitásnak a révén, melybe a néző visszahelyezi magát.”
168

  

  Erre az önismeretre, belátásra való képességre történő univerzális igény szövi át, és mozgatja 

a művészeti alkotást, a tragikust, a drámát, így a zeneművészet terén a zenedráma műfaját is. 

Nem hiába, hogy a zeneművészet terén Richard Wagner annyit foglalkozott szereplőinek 

megformálásával a librettók és a zenei anyag egymásba ötvözésénél. A hermeneutikán belül, 
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külön diszciplína szakosodott, alakult ki a zenedráma, illetve általánosságban véve minden 

zenei interpretáció értelmezésére. Ez a diszciplína pedig a zenei hermeneutika. A zenei 

hermeneutika hagyománya igencsak kevésbé ismert tudomány, ugyanakkor fontossága 

kiemelkedő a művészetelmélet látókörén.  Maga a zenei hermeneutika, mint tudományág 

mibenlétéről, történeti korszakairól Hermann Danuser Biográfiaírás és zenei hermeneutika 

címmel megjelent tanulmánya ad átfogó látleletet. Így e tanulmány nyomon követése 

nemcsak a diszciplína ismertetését hordozza magán, hanem a disszertációm további 

fejezeteinek szerves fundamentumát képezi, a zeneetika szempontú zenekritika-írás gyakorlati 

kimunkálásában.  
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III. A zenei hermeneutika, mint önálló diszciplína 

1. Pozicionálás 

Danuser a Magyar zene 2002. februári számában Dalos Anna fordításában szerepelt írása 

világosan sorra veszi azokat az állomásokat, irányzatokat, melyek a zenei hermeneutika és a 

biográfiaírás kapcsolatában csomópontszerűen kitapinthatók. Danuser rögtön a tanulmány 

elején rögzíti a zenei hermeneutika időbeli helyét: „Az életrajzírást köztudomásúlag a 18. 

század közepe óta tartják számon a zenetörténetírás egyik műfajaként, a hermeneutikát pedig 

a 19. század elejétől, zenetudományi diszciplínaként azonban mindkettő szűk évszázaddal 

később fejlődött ki, a biográfiaírás Giuseppe Bainival (1828) és Carl von Winterfelddel 

(1834), a hermeneutika pedig Hermann Kretzschmarral (1902).”
169

 Bár, mint láthattuk, a 

hermeneutika viszonya, más tudományokhoz – teológia, történettudomány – hosszú 

évszázadokra tekint vissza, a zenetudományhoz képest mondhatjuk, hogy igen fiatal. 

Ugyanakkor továbbmenve Danuser további bevezető mondatai a kutató számára hihetetlen 

felfedezéssel, meglepetéssel bírnak. Az írásból hosszabban idézek, hiszen ez bizonyítja a 

„jogfolytonosságot” a hermeneutika, illetve (azon belül) a zenei hermeneutika között, mely a 

disszertáció szempontjából kiemelkedő ontológiai mérföldkő. „A zenetudomány körülbelül két 

évtizede megélénkült érdeklődése a hermeneutika iránt például – hogy csak Karl Heinrich 

Ehrenforth Verstehen und Auslegen című munkájára és a Carl Dahlhaus által 1975-ben 

kiadott kötetre utaljak – elsősorban Hans-Georg Gadamer Igazság és módszer című, a 

filozófia határán messze túlmutató műve hatásának köszönhető, amely nélkül a zenetudomány 

saját, a század első felében virágzó hermeneutikai múltjára (Hermann Kretzschmar, Arnold 

Schering, Gustav Becking, Hermann Zenck) – tudománytörténetének egy olyan korszakára, 

amely a maga részéről Wilhelm Dilthey meghatározó hatása nélkül elképzelhető sem lenne – 

nem is emlékezett volna.”
170

 Vagyis a zenei hermeneutika diszciplína keletkezését Danuser 

egyértelműen Hang-Georg Gadamer Igazság és módszer, illetve Dilthey munkásságának 

hatásaként írja le. A filozófia és a zenetudomány kapcsolatának kialakulása, a két terület 

egymásba simulása, olyan szimbiózissá alakult, mely a XXI. századi kutató szempontjából 

igen csak jócskán feltáratlan. De mondhatjuk azt is, hogy a terület szinte teljesen partikuláris 

helyzetben van napjainkban Magyarországon is. 
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  Feltehetjük a nagy kérdést, hogy hogyan lehetséges mindez? Hiszen a zenei alkotás, opera 

elemzés, értelmezés a zenekritika gerincét, savát-borsát adja. A zenekritika pedig a 

komolyzenei sajtó feladatkörébe tartozik. A zenekritika alapján választja ki a néző, olvasó, 

hogy mely előadást tekintsen meg. A zenekritika alapján szerez új, mélyebb, koherens 

ismeretet a zeneműről, mely aztán önmaga és környezete számára a világról újabb ismereteket 

tár fel, hoz közelbe. Tehát a zenekritika nem a kíváncsiskodó közönség – ahogy Gadamer 

fogalmaz – szórakoztatására épül, ami akár fölösleges is lehet. Nem, a zenekritika funkciója 

egzisztenciális szükségszerűség. Általánosságban mondva, – a zenei szaklapok 

főszerkesztőinek műhelybeszélgetéseit hallgatva a kutató személyes tapasztalataira 

támaszkodva – a zenei kritika műfaját hallgatás, vagy általános sajnálat övezi. A szakma 

szomorúsága, a kritika hiánya. Sokszor mondják; interjúk, beszámolók, ajánlók vannak, de 

kritika nincs. Mert, nincs ki megírja. Másrészről egyesek még hozzá is teszik; a mai modern 

felgyorsult világban erre nincs is igény. Természetesen a problémakör sokkal összetettebb. 

Szociológiai, társadalomtudományi okokra, folyamatokra; mint köztudottan a komolyzene 

visszaszorulására, tágabb vetületben az egész európai kultúra, hagyományok, értékek 

válságára vezethető vissza. 

  Ezt sorra véve, a befogadói igény megléte természetesen elengedhetetlen, de annak 

kialakítása, felébresztése oroszlánrészben a szakma felelőssége. A hagyomány 

áthagyományozása az utókor minőségi életmódjának alapfeltétele. Tehát a problémakör 

áthárítása helyett a probléma felgöngyölítése a cél, mely jelen esetben kívánatos. Szakmai 

részről vizsgálva, a zenei újságírás egyik sarkalatos problémáját, mint láttuk a zenekritikus 

hiánya jellemzi. Természetesen ezzel rögtön egy olyan kérdés feszül elénk, amely így 

hangzik, egyáltalán képeznek-e zenekritikusokat? A válasz egyértelműen nem. A felsőfokú 

zenei intézményeinkben zenetudomány, zenetörténet képzés van, a bölcsészettudományi 

egyetemeinken van külön-külön a kommunikáció és médiaoktatás, valamint a 

filozófusképzés. Pedig a zenekritika előfeltételének illik, kellene, hogy legyen az a 

zeneesztétikai, zenefilozófiai látásmód, amely a zenetudomány, filozófia és a média 

területének együttes összjátékából születik. A probléma gyökere természetesen nem mostani 

eredetű, hanem a 20. században is természetesen markánsan tetten érhető volt. Utólag 

visszatekintve azért mégis csak „akadtak”, akik a zenei hermeneutika képviselőiként a 

zeneesztétika tudományát művelték. Azt gondolom, hogy a téma problematikussága Danuser 

mestere, Carl Dahlhaus tollából igazán hiteles, és egyben szemlélteti a helyzet 

döbbenetességét, így a sok idézet nagyon is szükséges. Hiszen többen Dahlhaust a zenei 
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hermeneutika Gadamerjének tekintik, mint ahogy az Pintér Tibor az Élet és Irodalom 2004. 

novemberi számában megjelenő recenziójából is érzékelhető, amikor Dahlhausról azt írja, 

hogy a „zenei hermeneutika Gadamerhez hasonlítható atyamestere volt”
171

. Dahlhaus 

zenefilozófiai „Az abszolút zene eszméje” című könyvének bevezetőjét így kezdi: „A 

zeneesztétika nem valami népszerű stúdium. Zenészkörökben arra gyanakodnak, hogy elvont 

szószaporítás, amelynek nincs sok köze a zene realitásához; a zenehallgató nagyközönségnek 

nincs bizalma hozzá, mert olyan filozófiai reflexiónak véli, amelyet a beavatottakra kellene 

bízni, nem gyötörve az elmét fölös nehézségekkel. Ám ha érthető is az ingerült gyanakvás 

azzal az üres szócsépléssel szemben, amely zeneesztétikának mondja magát, mégis téves az az 

elképzelés, hogy a zeneesztétikai problémák valahol a ködös messzeségben lebegnek, túl a 

zene köznapi gyakorlatán. Józanul szemügyre véve, ezek a problémák nagyon is megfoghatók, 

élők és közvetlenül jelenvalók.”
172

  

  Látható, hogy mekkora gonddal nézünk itt szembe. Dahlhaus soraiból világosan kiolvasható, 

hogy a zene, illetve a filozófia művelői közt lévő kapcsolatra nem szimplán a dialógus hiánya, 

hanem közöny, lenézés, meg nem értettség nyomja rá a bélyegét. Bár Dahlhaus életében nem 

kis nehézséget jelentett az akadémiai körök folyamatos támadása, mégis munkássága olyan 

megkerülhetetlen a zenei interpretáció módszerének tárgyalásakor, hogy az az utókor számára 

már egyértelmű. Nem hiába tett szert olyan széles elismertségre „Az abszolút zene eszméje” 

című könyve, melyről számos recenzió született. Dolinszky Miklós, a Holmi című folyóirat 

2005. augusztusi számában megjelent frappáns írása, recenziója valódi 

továbbgondolkodtatásra ösztönöz: „A muzsikus és a történész kétezer éve várja, hogy kapjon 

valamit a filozófustól. A filozófus kétezer éve gondolja, hogy a muzsikustól nincs mit kapnia… 

Amilyen régi keletű azonban az értetlenség és idioszinkrázia a két tábor között, éppen annyira 

céltalan is. Egyrészt, aki a zenék tanulmányozására adja a fejét, az egyre kevésbé tud hinni 

abban, hogy azok egy egyetemes zenefogalomban találkozhatnak, így horizontjáról eltűnik 

a Zene; másrészt a Zene igazolásához a filozófusnak nincs szüksége a létező zenék 

teljességére. Két ellentétes irányból kiindulva közel juthatnak egymáshoz, ám elérni sosem 

fogják egymást: a Zene absztrakciója sosem lesz képes lefedni a létező zenék összességét, 
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utóbbiak sokfélesége pedig sosem igazolhat egy egységes és egyetemes zenefogalmat. 

Látszólag süketek párbeszéde folyik tehát, ami azonban nem zárja ki a kölcsönhatást.”
173

 

  S itt, teljes mértékben az az alapdilemma kap érvényt, mely szerint a szaktudományok azzal 

vádolják a filozófiát, hogy az nem mond semmit, vagyis ontológiai ürességgel. Másrészről a 

filozófia, – mert, nem is tehet mást, – bírálja a szaktudományokat, hogy elvesznek a 

részletekben, illetve eredményeik részleteit totalizálják. Mégis, ahogy Dolinszky is írja, 

mindezek ellenére a két terület közt kölcsönhatás van. Hogyan? A rész-egész nem csupán 

metafizikai, hanem igen is hermeneutikai viszonylatában, mint ahogy azt az antik örökségből, 

és Schleiermachernél, Gadamernél tanultuk. Az egésszel foglalkozó tudománynak, a 

filozófiának nyitottabbnak kellene lennie arra, hogy a szaktudományok által felfedezett 

kutatások, további innovációt, vagyis fejlődést, haladást jelenthetnek számára. A 

szaktudományoknak pedig szintén el kéne ismerniük, hogy módszereik valójában filozófiai 

módszerek, és kutatásaik eredményeit vissza kéne csatolni, integrálni magába az egészbe. 

Kölcsönös alázatra, szerénységre és párbeszédre lenne szükség. A szókratészi mondás; 

„Tudom, hogy semmit sem tudok.” szellemisége, amely bölcseleti alapbeállítódás és egyúttal 

magatartásmód a falak elbontását, a feszültség feloldását jócskán elősegíthetné. Ugyanakkor 

ennek fényében Dolinszky a zeneesztétáról a továbbiakban ekképpen ír: „Carl Dahlhaus 

szerencsés szerzőnek mondható, hiszen tevékenysége nyomán a fenti párhuzamosok esélyt 

kaptak arra, hogy, ha egy tünékeny pillanatra is, találkozzanak…  Dahlhaus mindenestül az 

elmélet embere, aki a zenetörténészi és a filozófiai beszédmód között közvetít.”
174

 Dahlhaus 

nagysága a közvetítésben rejlik. Ehhez mindkét területen való tájékozottságra, szaktudásra, 

illetve megfelelő beállítottságra van szüksége. Könyve, „abszolút” logikával megírt precíz, 

tömör, nagy részben mozaikszerkesztésű írás, mely a 19. század, vagyis a romantikus zene 

témakörét veszi nagyító alá. Azt az abszolút zene fogalmát, jelenségét járja körül, melyet 

Richard Wagner talált ki, és mely kölcsönhatásban volt az adott korszellemmel. Dahlhaus a 

zeneesztéta és egyben Wagner kutató olyan természetességgel jár ide-oda, ki-be a filozófia 

szellemvilágából a zenetörténet világába, és fordítva, mintha ez teljesen akadálymentes volna. 

Dolinszky recenziójában azt is kidomborítja, hogy a könyv magyar fordításának kifejezetten 

előnyös volt, hogy nem zenetörténész, hanem filozófus végezte a fordítói munkát. Zoltai 

Dénes a fordító, korábbi filozófiai szövegfordításai révén egy kicsiszolt gyakorlatról 

tanúskodik.     
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2. A zenei hermeneutika kezdetei és korszakai 

  Még mielőtt „Az abszolút zene eszméje” című könyv Richard Wagnerről szóló fejezetét 

közelebbről szemügyre vennénk, előnyös, ha betekintést nyerünk a zenei hermeneutika, mint 

tudomány főbb állomásaiba. Hiszen ebben a szellemtörténeti beágyazottságban egészen más, 

talán mélyebb értelmet kap Dahlhaus műve is. S itt újra Danuser írásához kanyarodunk vissza, 

mely a zenei hermeneutika korszakait a bibliográfiaírás aspektusából közelíti meg. Danuser 

három történeti lépcsőfok felvázolásával tárja elénk a zenei hermeneutika egyes szakaszait, 

így most ezeket vesszük sorra. Az első szakaszban, vagyis a kezdetekkor, a 18. században a 

zenei életrajzírást a zenész, komponista életútja, szakmai pályafutásának leírása képezte. Ezt 

az életrajzi vázlatot anekdotákkal színesítették. Jellemző, hogy a zeneszerző egyéniségét 

jelenítették meg, sokszor a nemzeti öntudat vetületében. Dicsőítő írások, nekrológok, életrajzi 

vázlatok halmazát felvilágosító hangnem, példaképszerű ábrázolásmód jellemzi ezt a 

korszakot. Mivel, mint látjuk, hogy itt a fókuszpont a zeneszerző személyiségére helyeződik, 

így a zenei hermeneutika tárgya, a műelemzés igen csekély formában volt jelen. 

Természetesen azért a zeneművek felsorolása mindig biztosítva volt.  

  A második szakasz a 19. századra tehető. A döntő áttörést a 18. század vége, Johann 

Gottfried Herder és Johann Wolfgang Goethe munkái jelentették. Herder középpontba az 

alkotó külső tevékenysége helyett a belső lelkivilágát helyezi. Goethe a Költészet és valóság 

első részének előszavában az ember és a világ (korszak, környezet) viszonyát tárgyalja, 

melyben már nem meglepően a rész-egész hermeneutikai módszerét fedezhetjük fel. „Az 

életrajzírás legfőbb feladatának ugyanis azt látom, hogy az egyént kora viszonyai közt 

ábrázolja, megmutassa, miben gátolja, miben segíti őt a nagy egész … s hogyan tükrözi ezt 

ismét vissza, ha művész, költő vagy író.”
175

 – vallja Goethe. Goethe ezen célkitűzése rányomta 

bélyegét az egész romantikára. Hogyha csak a magyar zenetudományra tekintünk, rögtön 

Molnár Antal „A zenetörténet szociológiája” című könyvére gondolhatunk, igaz a kötet már a 

XX. század elején látott napvilágot. Mégis Molnár Antal szavaira érdemes emlékezni, 

miszerint a művész tagja a társadalomnak, amelyben él, része korának, mégis elvágyódik az 

ideák eszményi világába. A fejlődés abban az alkotói folyamatban testesül meg, mely „A 

művész eszköz az evolúció kezében, ugyanakkor, amidőn a kor legmagasabb lényegének 

bemutatója.”
176

 Danuser tanulmánya viszont teljes joggal azt is feszegeti, miszerint rendben, 
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hogy Herder és Goethe jelmondatai határozták meg az egész korszellemet, de érdemes lenne 

megvizsgálni, hogy a zenetudományi bibliográfiaírás mégis mennyiben tér el a kortárs más 

(nem zenei) kultúrtörténeti életrajzoktól. Kijelenti, hogy a fejlődésregény irodalmi modelljét 

vették alapul a kor muzsikus-életrajzírói. Esztétikai kohézió és narratív összhang jellemezte a 

nagy ívű élettörténetek beszédmódját, melyet a későbbi 20. század megörökölt. Így 

valósulhatott meg az az illúzió, melynek során az olvasó beleképzelhette magát a főszereplő, 

főhős, zeneszerző életébe. 1858-ban Hermann Grimm által írtak a romantika általános 

premisszájaként is felfogható: „minden ember, mihelyt meghalt, valójában a szentek 

fényességét nyeri el, és zilált léte szemünk előtt harmonikus produktummá változik.”
177

 Hiszen 

a romantika világképében a történelem, a dicső múlt eszménye az ideák világából szólt a 

korszak emberéhez, hogy a pozitív példakép pozitív élményként, életstratégiaként 

szolgálhasson. Ugyanakkor a múlt ilyen jellegű elhomályosításával a történetírás, életrajzírás 

hitelessége megkérdőjeleződik. Nem hiába dolgozta át Hermann Abert Jahn romantikus 

Mozart könyvét, és székfoglalójában hangoztatta „>hogy a művész minden egyes 

megnyilatkozásáról csak az tud érdemben szólni, aki korábban azt a maga teljességében 

átélte<, és Diltheyre hivatkozva >a művész, mint egység megéléséről< beszélt. Az életrajzírás 

ezen irányvonalaiban világos párhuzamok mutatkoznak meg a zenei hermeneutikával.”
178

 

Láthatjuk, hogy így a filozófiai hermeneutika nemcsak alapjaiban, hanem vissza-visszatérve 

állandóan jelen van a zenei hermeneutika területén is. 

  A zenei hermeneutika tulajdonképpeni megjelenése ahhoz az 1800-as évek elején lévő 

zeneesztétikai paradigmaváltásnak köszönhető, melyben a tisztán hangszeres zene, vagyis az 

abszolút zene tört magának utat. A bécsi klasszika nagy hangszeres alkotásai azt 

eredményezték, hogy azokat el kezdték magyarázni, a zeneértés terminus is akkor született. 

Kretzschmar, – a zenei hermeneutika diszciplínájának megalapítójaként; – „három 

publicisztikai területet különböztetett meg, amelyekben a hermeneutika létrejött: a zenei 

folyóiratokat, mint például a Rochlitz által kiadott Allgemeine Musikalische Zeitungot 

(amelyben Hoffmann Beethoven-recenziói jelentek meg), a zenész-életrajzokat, amelyek >a 

hermeneutika alkalmazásával (…) Winterfeld és Jahn óta új jelleget, új értéket< nyertek és a 

napi sajtót, amelyet elsőként Drezdában Carl Maria von Weber és Richard Wagner 

alkalmazott haszonnal.”
179
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  Már a 19. században felmerült a kérdés; hogy az életrajzírás tudomány, vagy művészet akar-

e lenni? A 20. században a témakör vitája egyre fokozódott. Így két biográfia-típus 

keletkezett; az egyik a dokumentum-biográfia, a másik, az interpretációt, értelmezést 

előnyben részesítő biográfia-típus. Míg előbbi szigorúan csak a tényeket, adatokat vette sorra, 

keményen a forrásokra, a meglévő dokumentumokra támaszkodva, addig a másik a 

„fikcionalitást” megengedve, a magyarázatokat szorgalmazta. Ugyanakkor e 20. századi 

bibliográfia-típus már nem a 19. századi irodalmi fejlődésregényt tekintette mintául, hanem – 

az idő előrehaladásaként – a 20. századi modern regény (Joyce, Broch, Musil) elbeszélői 

retorikájából merített. Organikus egész ideálja helyett töredékesség, diszkontinuitás, 

perspektíva-törés, érvek, kérdések szembeállítása jellemzi. Wolfgang Hildesheimer Mozart 

életrajzában ez a kollázs technika valódi kételkedésre buzdítja az olvasót. Dieter Kühn 

munkájában sem már a 19. századi morális, tanítószándék figyelhető meg, hanem az 

érdeklődésszerű betekintés a főhős életébe, mely olvasói diszkusszióra ösztönöz. Itt a 

hermeneutika tárgya; a magyarázat, értelmezés nem romantikusan elrejtett, hanem a „ jelen és 

a múlt >összeolvasztása<, a szerző Kühné és művének tárgyáé, Wolkensteiné”  (Wolkenstein 

14-15. századi író, zeneszerző, énekes, politikus-szerk.)
180

, melyek egymásba forrasztva 

tudatos írói felvállalásban mutatkoznak meg. Ezzel, Gadamer: „Igazság és módszer” című 

művében írottakkal, – a horizont összeolvadásról – egyértelműen Danuser soraiban is 

találkozunk. A hatástörténeti tudat által a szerzői alkotás a hagyományban – benne állva – 

folyamatosan formálódik. A történelem horizontjában a szubjektív szerzői horizont, Kühné és 

a Wolkensteinről gyűjtött forrásokat magában hordozó objektív horizont egymásba simul, 

megvalósítva egy új szintézist. Danuser, maga is hivatkozik a gadameri általános 

hermeneutikai elvre, mely a zenei hermeneutikában is – a látottakat figyelembe véve – végbe 

ment: „Az organikus fejlődés kategóriájának feladása, s ezen felül a múlt és a jelen 

horizontjának hangsúlyos összeolvasztása tehát, amit Gadamer az >objektivista< historizmus 

felbomlása után a megértés alapelvévé emelt, az életrajzírásban és a hermeneutikában is 

egyértelmű párhuzamosság formájában jutott érvényre.”
181

         

  A zeneszerző tényszerű életrajza és műveinek elemzése tehát a 20. században kettéválik, erre 

példa Paul Bekker Beethoven könyve, melyben a kettő teljesen egymást követve, külön 

fejezetben különül el. Most már az író nem a művész életéből értelmezi alkotásait, hanem a 

hermeneutikai szituációból következő tágabb kontextusban. A műelemzésnél Bekker 

                                                             
180

 Danuser: Biográfiaírás és zenei hermeneutika. In: Magyar zene. 88. o. 
181 Danuser: Biográfiaírás és zenei hermeneutika. In: Magyar zene. 89. o. 



77 
 

hangsúlyozza saját, szubjektív nézőpontját. Ugyanakkor elfelejti azt, hogy a művek történeti 

genezisének leírásaival, az objektív oldal is leírásra kerül. Bekker további, Wagner könyve  –

igaz, hogy szintén az ember és a művész kettősségében fogant –, de a kettő egymástól nem 

fejezetszerűen elhatárolva, hanem egységben; az élet, írások és a művek harmóniájában van. 

Bekker nem követte azt a Goethe-i álláspontot, amely szerint a művész és a világ 

kölcsönhatásának eredményeként jöttek létre a művek. Éppen ellenkezőleg „Wagnert, mint 

mitikusan felmagasztosított szubjektumot fogta fel, aki nemcsak saját műveit, hanem saját 

életét is >megalkotta<, könyvével sokkal inkább, mint bárhol másutt, a George-kör mítosz-, 

illetve legendateremtő életrajzírásához közelítette a zenei biográfiaírást, anélkül, hogy Ernst 

Bertrammal vagy Friedrich Gundolffal teljes egészében egyetértett volna.”
182

 Tehát szemben 

a marxista megközelítéssel, Bekkernél Wagner élete és művészete egymást szolgálta és 

inspirálta, hogy a művei fel tudják mutatni a valóságot. Ugyanakkor Bekker a marxista tézist, 

mely szerint a társadalmi lét meghatározza az individuális tudatot, így fordította ki „Wagner 

akkor találkozott Mathilde Wesendonckkal, amikor alkotóvágya által kényszeríttetve szüksége 

volt rá.”
183

 Tehát Wagner műveit nem, mint egészeket kell érteni, hanem az alkotói 

kronológiába illesztve kell kezelni. Danuser élesen bírálja Harry Goldschmidt marxista 

zenetudós állítását is; „a műalkotás az életrajzi dokumentum egzisztenciális funkciójából nem 

engedhető szabadon.” Hiszen ezzel az alkotói szellem szabadsága kérdőjeleződik meg. 

Természetesen vannak művek, amelyek egy-egy életrajzi állomás pszichikai állapotából 

eredeztethetők, de ez nem minden műről mondható el. Így Danuser összefoglalva mind a 

külső, mind a belső életrajzból következtetett műértelmezést nem tartja megbízhatónak.  

  Azt viszont, hogy az életrajz mennyiben tekinthető mégis hermeneutikai forrásnak Danuser 

három aspektusból vizsgálja: hatástörténeti, keletkezéstörténeti és műesztétikai szempontból. 

A három közül kutatásom szempontjából a leglényegesebbet az elsőt emelem ki, melynél 

Danuser Wagnernek, 1870-ben keletkezett „Beethoven”-írásának – az op. 131-es cisz-moll 

vonósnégyesről szóló – értelmezéséhez nyúl. Wagner interpretációjában Beethoven személye 

(mint varázsló), valamint Beethoven műve (a varázsló munkája) fantasztikus módon van 

egymásba „csúsztatva”. Wagner itt nem az életrajzzal magyarázza a művet, hanem fordítva, a 

hermeneutika segítségével, felhasználásával világítja meg Beethoven személyét. „Lehetetlen 

Beethovent, az embert akármilyen megfigyelésre támaszkodva rögzíteni anélkül, hogy 

értelmezéséhez Beethovent, a csodálatos muzsikust azonnal be ne vonjuk.” Danuser azt is 
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rögzíti, – és itt jön be a hatástörténeti aspektus –, hogy az interpretáció során a recepciós 

tárgyat (Beethoven alkotását) a recepciós alany (Wagner) saját elvárás horizontjának 

megfeleltetve formálja. Tehát a gadameri hermeneutika hatástörténeti elve, illetve az „Igazság 

és módszer”–ben felvázolt interpretátori elvárás horizont teljes mértékben Danuser írásában 

szintén megmutatkozik. Mégpedig úgy, hogy a wagneri anticipáció a schopenhaueri hatástól 

átitatva jelentkezik: „A kísérlet, hogy Schopenhauer zenefilozófiájának fáradságos 

elsajátítása közben egy jelentős mű segítségével Schopenhauer álomteóriájának fényében egy 

eszmei kompozíciós folyamatot példázzon, az idős Wagner zenei gondolkodásának 

bizonyítéka, amely a >Beethoven<- írásban végül is arra irányul, hogy a zenedráma 

megváltozott koncepcióját alapozza meg.”
184

 (Wagner Beethoven írása doktori dolgozatom 

IV/2 fejezetében kerül majd részletes kifejtésre, így annál is inkább érdekes, hogy Danuser 

hogyan közelít Wagnernek Beethovenről szóló írásához a zenei hermeneutika felől.)   

  Danuser tanulmánya végén felteszi a kérdést. „Milyen helyi értéket tulajdoníthatunk ma a 

hermeneutika biográfiai módszerének?”
185

 Mesterére hivatkozik, mégpedig annyiban, hogy 

„Dahlhaus a biografikus módszer céljaként határozza meg, hogy a zenét, mint az élet 

teljességének részét kell fölfognunk, s az ergont az energiából, a valóságot az őt megelőző 

lehetőségekből, egy mű érvényét geneziséből kell megértenünk.”
186

 Továbbá írását Dilthey, a 

hermeneutikai körről írott szavaival zárja. Természeten azzal nyomatékosítva, hogy „így 

minden megértés mindig csak relatív marad és sohasem zárható le. Individuum est 

ineffabile.”
187

 (Magyarul: az individuum szavakkal ki nem fejezhető – E.B.K) 

 

3. Carl Dahlhaus: „Az abszolút zene eszméje” és Richard Wagner 

Mint ahogy azt már fentebb említettük, Carl Dahlhaus – a zenei hermeneutika Gadamerje – 

„Az abszolút zene eszméje” című könyvében annak az abszolút zene jelenségének, valamint a 

romantikus hangszeres zene metafizikájának hermeneutikai értelmezését vonultatja fel, 

amelyről sokan sokféleképpen – mégis a hatástörténeti elvet követve – gondolkodtak. 

Dahlhaus a XVIII-XIX. század filozófus-esztétáinak – elsősorban Wackenroder, Tieck, E. T. 

A Hoffmann, Hanslick, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, Schleiermacher, Schlegel, 

Kierkegaard – gondolatait, a zenéről vallott felfogásait olyan virtuózan szövi egymásba, 
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amely mély eszmetörténeti horizontot rajzol a XIX. század hangszeres zenéjének 

mibenlétéről, rendeltetéséről. Mi az az abszolút zene, jó-e vagy rossz-e? Nos, erről a 

vélemények igencsak megoszlanak, nem hiába szentel ennek a szerző egy teljes fejezetet „A 

fogalomtörténet kerülőútjai” címmel. Abban viszont szinte teljes az egyetértés, hogy az 

abszolút zene tárgya maga az abszolútum megsejtése. (Erről árulkodik már a könyv 

tartalomjegyzéke is, a következő fejezetcímekkel; Az abszolút zene mint esztétikai 

paradigma, A fogalomtörténet kerülőútjai, Egy hermeneutikai modell, Érzésesztétika és 

metafizika, Az esztétikai kontempláció mint áhítat, Hangszeres zene és művészetvallás, Zenei 

logika és nyelvszerűség stb…). „Nem túlzás, ha az abszolút zene eszméjéről mint 

zeneesztétikai alapfogalomról beszélünk” – olvashatjuk Dahlhaus könyvének hátsó 

ismertetőjén –, annál is inkább, hiszen e zenei jelenség határozta meg a korszak zenei 

repertoárjának túlnyomó többségét.  

  „Az >abszolút zene< terminus története meglehetősen különös. Maga a kifejezés nem 

Eduard Hanslicktől származik, ahogyan ezt újra és újra állítják, hanem Richard Wagnertől. 

Az abszolút zene fogalmának fejlődésére egészen a XX. századig a Wagner esztétikájában –

apologetikus és polemikus formulák homlokzata mögött – megbúvó bonyolult dialektika 

nyomta rá bélyegét”.
188

 Majd ezt Dahlhaus azzal folytatja, hogy Wagner 1846-ban Beethoven 

IX. szimfóniájához Faust-idézeteket (és azok kommentárjait) válogatott össze. „E 

programban a negyedik tétel hangszeres recitativójáról az olvasható, hogy >az abszolút zene 

korlátait már-már áttörve mint erőteljes, érzelemmel teli beszéd lép szembe a többi 

hangszerrel, döntést sürgetve, s végül maga is énekelt témába megy át.<”
189

 A váltás 

egyértelmű; a meghatározatlan, „végtelen” hangszeres zenét felváltja a meghatározott vokális 

zene. Vagyis a szimfóniát fel kell hogy váltsa a zenedráma. Az a zenedráma, melyben a zene 

– sűrűségét, polifóniáját tekintve – a beethoveni szimfóniával azonos, ugyanakkor színpadra 

is termett; a szó, verbalitás (énekhang) eszközeivel. Hogy a fiatal Wagner hogyan láthatta 

kora hangszeres zenéjét, az Dahlhaus soraiban így fogalmazódik meg: „A hangszeres zenének 

az az elmélete, amelyre az abszolút zenéről szólva Wagner hivatkozik, a romantikus 

metafizika volt.”
190

 Ennek a tisztán szellemi zenének a szóval (énekkel) együtt kell kifejezést 

nyernie az érzéki lét megszólítottságában. Ugyanakkor Dahlhaus a fogalmak szintjén Wagnert 

ellentmondásossággal vádolja; mégpedig szerinte „az abszolút zene korlátai” és a 

„végtelenséget hordozó abszolút zene” egymásnak ellentmondanak. Én nem tapasztalok itt 
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ellentmondást, hiszen a két fogalom nem gondolom, hogy kizárja egymást, megfér egymás 

mellett. Hiszen Wagner az abszolút zene anyagát, tartalmát, milyenségét, minőségét tekintette 

végtelennek, a korlátok pedig annyiban korlátok, amennyiben a zene más kódrendszerrel 

dolgozik, mint a szó. Azonban a továbbiakban kétségtelenül egyetérthetünk Dahlhaussal, 

hogy Wagner nyilatkozataiban sokszor érzékelhetünk értékhangsúly változást. Vagyis hol a 

szó elsődlegességét – mint ahogyan azt láttuk –, hol a hang felsőbbségét hangsúlyozza; 

miszerint „a Goethe-idézetek nem a Kilencedik szimfónia >jelentését< jelölik, hanem csupán 

valamilyen azzal analóg >lelkihangulatot< akarnak előhívni a hallgatóban; mert egy olyan 

hermeneutika, amely tisztában van saját határaival, kénytelen elismerni: >a magasabb rendű 

hangszeres zene lényege az, hogy hangokban fejezi ki, ami szavakkal kifejezhetetlen.<”
191

                    

  Ami 1846-ban Wagnernél az értékhangsúly eltolódásokból következik – tehát hol a szó, hol 

a hang győzedelmeskedik –, az A jövő műalkotásában (1849) és az Opera és drámában (1851) 

mondhatjuk, radikalizálódik. Gesamtkunstwerk koncepciójában az összművészettől leszakadt, 

önállósult részművészeteket jelöli abszolútnak, mely egyértelműen negatív előjellel bír. 

Wagner azt a görög tragédiát vette mintául, amelyben a zene a nyelvvel és a tánccal 

egységben született meg, így a művészetek egymástól való szétszakadása, az egység 

szétrombolását eredményezte az európai kultúrában. Vagyis az abszolút zene kifejezés 

Wagner 1850-es reformírásai révén terjedt el. Mivel azonban – mint láthattuk –, Wagner csak 

filozófiailag, stratégiailag (Gesamtkunstwerk) távolodott el a romantikus zene metafizikájától, 

valójában viszont zeneileg (komponálástechnikailag) éppen a romantikus zene 

metafizikájából táplálkozott, így a hagyomány (Wackenroder, Tieck, E.T.A. Hoffmann 

esszéje) megőrződött, illetve továbbfejlesztődött. Vagyis a gadameri hatástörténeti elv és 

horizontösszeolvadás (a romantikus zene metafizikája és Wagner az antik örökségből adódó 

szemlélete eggyé olvadt) maximálisan megvalósult.  

  Emlékszünk, hogy Dahlhaus fejezetének elején Wagner esztétikáját a dialektikával 

jellemezte. Ezzel – úgy gondolom – el is érkeztünk ennek bizonyításához. Hiszen a hegeli 

folyamat önmagáért beszél. Tézis: Haydn, Mozart zenéje. Antitézis: a romantikus zene 

metafizikája, a tisztán hangszeres zene (amit Wagner abszolút jelzővel látott el), a beethoveni 

szimfónia. Szintézis: A wagneri zenedráma a Gesamtkunstwerk (összművészet) 

felhasználásával, melyet a beethoveni szimfónia (a romantikus zene metafizikája) tölt meg, 

Schopenhauer hatására. Vagyis „Beethoven >tévedése< (Kolumbusz metafora, mely szerint 
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Kolumbusz hiába fedezte fel Amerikát, Indiának hitte azt, így Beethoven sem látta a IX. 

szimfónia kórusfináléjában a hang szó általi megváltását – szerk.), mint Wagner fogalmazott, 

a történelem dialektikáját tekintve a zenedráma lehetőségének a feltétele volt.”
192

 Tehát 

Dahlhaus ennek megfelelően az abszolút zene fogalmát találóan ekképpen foglalja össze: „Az 

abszolút hangszeres zene ezek szerint nem annyira egy szilárd körvonalakkal rendelkező 

műfaj, mint inkább dialektikus mozzanat a zenedráma mint újjászületett tragédia felé ívelő 

zenetörténeti fejlődésben.”
193

 

  Wagner 1854-ben tette magáévá Arthur Schopenhauer zeneesztétikáját, így a dialektika 

mozzanata bezárult; „a közvetlen hagyomány (Beethoven zenéje – szerk.)…a hangszeres zene 

wagneri elméletében – >feloldódott<: megőrződött, de át is alakult, s éppen ezáltal 

voltaképpen önmagához jutott vissza.”
194

 Ezt támasztja alá az 1857-ben írt nyílt leve is: „Íme 

az én hitem: a zene soha nem lehet más, mint a legmagasabb rendű, megváltó művészet, 

bármilyen kapcsolatba kerül is más művészetekkel.”
195

 Számos kritikus – Dahlhaus is – leírja, 

hogy e schopenhaueri hatás mellett az érett Wagner nem vonta vissza Gesamtkunstwerk 

(művészetek egyenrangúak) koncepcióját. Én azt gondolom, hogy mint ahogy minden 

dialektika tartalmaz tézist, antitézist és szintézist, így Wagnernek felesleges lett volna 

visszavonni azt. Vita tárgyát természetesen képezheti, hogy a szó vagy a hang a magasabb 

rendű, vagy egyenrangúak-e, mint ahogy ezt maga Wagner is, és értelmezői, kritikusai is 

tették. Ugyanakkor nézetem szerint – és ebben a későbbiekben Bryan Magee is megerősít – a 

Gesamtkunstwerk kellett, mint első lépcsőfok, a schopenhaueri zenedráma megvalósításához. 

Amennyiben a Gesamtkunstwerk (vagyis a szöveg, illetve a drámai akció) nélkülözhetetlen 

elem, annyiban jogos, hogy Wagner nem vonta vissza fiatalkori nézeteit. Fordítsuk meg az 

érvelést! Ha visszavonta volna, akkor magát a színpadi zenedrámát „dobta volna ki”. De 

éppen ellenkezőleg, a zenedrámát tartotta mindvégig a fő felismerésének. Véleményem 

szerint itt arról van szó, hogy csupán értékhangsúly-eltolódás történt. Miután a 

Gesamtkunstwerk jegyében kifejezetten a szövegre koncentráltan megírta librettóinak nagy 

részét, azután a schopenhaueri találkozást követően dominánsan a zene került előtérbe, de a 

színpadi akciót megtartva (ezt természetesen a Trisztán tükrözi leginkább.) Ezek részletes 

kifejtését lásd a IV/2 fejezetben, ugyanakkor még egy hosszabb gondolat erejéig visszatérek 

Dahlhaushoz, az abszolút zene terminusának kifejtéséhez. 
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  Mint ahogy azt már említettük az abszolút zene fogalmát sokan Eduard Hanslickhoz fűzik. 

Vajon miért? Hanslick (1825-1904) a romantika egész korszakát felölelő zenekritikáival, az 

első meghatározó zenekritikus státuszát vívta ki magának a zenetörténetben. Esztéta pályaíve 

viszont kísértetiesen hasonlít Friedrich Nietzschééhez. Hasonlóképp fiatal korában lelkesedett 

Wagner zenéjéért, 1845-ben találkozott Wagnerrel Marienbadban. Egyetemi tanár kinevezése 

után, 1870-ben azonban fordulat következett be. Már nem a kor új zenéit dicsőítette, hanem 

éles kritikáival azokat erőteljesen bírálta, támadta, így többek közt Wagnert is. Hanslick 

Brahms baráti köréhez csatlakozott, így a konzervatív irányvonal élharcosává vált. Hanslick 

1854-ben hozta divatba az abszolút zene wagneri terminusát, de azt pozitív előjellel ruházta 

fel, oly módon, hogy „ E. T. A. Hoffmann ama tételéhez nyúl vissza, mely szerint a tiszta 

hangszeres zene … a zenetörténet célja.”
196

 Így szembehelyezkedve Liszttel és Wagnerrel, a 

szöveg, funkció és program nélküli zenét tartotta igazi zenének, és ezt az abszolút zene 

fogalmával látta el. Ugyanakkor Dahlhaus soraiból az olvasható ki, hogy a zene a programtól 

való megfosztása nem járt együtt a metafizikától (az abszolútumtól) való megfosztásával 

Hanslicknál; „a zenében az ember újra rátalál az egész világegyetemre.”
197

 (Hanslick: A 

zenei szépről című értekezés).  

  Természetesen Dahlhaus Wagner közvetlen barátját/ellenségét, Nietzschét sem felejti ki a 

wagneri abszolút zene fogalmának tárgyalásakor. Mivel Nietzschével még részletesen 

foglalkozni fogunk elöljáróban csak ennyit: „Schopenhauer esztétikája, fő vonásait tekintve, 

nem egyéb, mint az abszolút zene romantikus metafizikája, amely az >akarat< 

metafizikájának kontextusában nyer filozófiai értelmezést. A zene, mondja Schopenhauer 

skolasztikus terminussal >universalia ante rem< (szabadon fordítva: a zene mindenek forrása 

– E.B. K); és Nietzsche magáévá teszi ezt a tételt. És ő az, aki ebből félreérthetetlenül levonja 

a következtetést: a zenedráma szubsztanciája a >zenekari dallam<, a szimfónia – tehát 

>abszolút zene< mint az >abszolútumnak<, az >akaratnak< a kifejezése.”
198

 Így „Wagner 

Trisztánja Nietzsche esztétikájában >abszolút zene<”.
199

  

  Mint minden „problematikus” fogalom az idő előrehaladásával eljelentéktelenedik, 

kiüresedik, így az abszolút zene is hasonló sorsra jutott a XIX. század végére. Hanslick és 

Wagner között a hermeneutikai értelemalkotás feszültséggel teli erőterét Ottokar Hostinsky 

próbálta lecsendesíteni, mégpedig úgy, hogy mindkettőt egymás mellett – mint önálló 
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paradigmát –, egyenlő mértékben tisztelettel ismeri el. „Az abszolút zene – eltérően Hanslick 

proklamációjától – nem képviseli a >voltaképpeni< zenét, és nem is a zene fejlődésének 

korábbi, alacsonyabb foka, ahogyan Wagner gondolta … egyetlen >tiszta zeneművészet< nem 

létezik, a zenében csak egy >tiszta stílus< két lehetősége létezik.”
200

 

  Végül nézzük, hogy mit is mond Hermann Kretzschmar, a zenei hermeneutika 

diszciplínájának megalapítója a terminusról Javaslatok egy zenei hermeneutika kidolgozására 

című munkájában 1902-ben: „Azt a nézetet, hogy a zene csakis zeneileg hat, el kell utasítani; 

fel kell ismerni, hogy az >abszolút zene< által kiváltott öröm esztétikailag tisztázatlan 

dolog.” „Az abszolút zene ugyanolyan képtelenség, mint az abszolút költészet, vagyis 

metrumot és rímet használó költészet – gondolatok nélkül.”
201

    

  Azt gondolom, hogy Dahlhaus vonalvezetése alapján megfigyelhettük, és bizonyosságot 

kaptunk, hogy egy zeneesztétikai fogalom – az abszolút zene terminusa – mily szövevényesen 

problematikusan kap más és más értékelést, jelentéstartalmat. Így ezzel az is alátámasztásra 

került, hogy a zenei hermeneutika területén állandó kereszttűzben volt, mégpedig nem kis 

ideig, csaknem másfél évszázadon keresztül. Ne csodálkozzunk azon, hogy az előző 

fejezetemben körvonalazott schleiermacheri-diltheyi-gadameri hermeneutikai elvek, 

feltételek, követelmények állandóan formálták, mozgásban tartották a különböző álláspontok 

kialakítását, egymásnak feszülését a terminus körül. Jól kitapintható, hogy a 

Schleiermachernél kifejtett objektív (grammatikai) és a szubjektív (szerzői), illetve az 

összehasonlító (történelmi beágyazottság) és a divinatorikus (intuitív, beleélés) módszerek 

hogyan váltakoznak az álláspontok, kritikák megfogalmazásánál. De az is szemügyre vehető, 

hogy a diltheyi beleélés-utánképzés, valamint a gadameri hatástörténet hatásának, a 

hermeneutikai szituációnak tudatosítása, az előítéletek, az elváráshorizont, az idegenség-

ismerősség polaritása, a szöveg keletkezése és az interpretátori olvasat közti időbeli távolság, 

illetve az un. horizontösszeolvadás mindvégig megjelennek.  

  Fontosnak tartom azonban, hogy doktori disszertációmban ne csak az elméleti kutatást 

részesítsem előnyben, hanem a gyakorlat irányába is nyissak természetesen az elmélet 

felhasználásával. Ennek megfelelően a szakdolgozatom utolsó nagy fejezetében Richard 

Wagner A bolygó Hollandi című zenedámáját kívánom elemezni, értelmezni, a filozófiai 

hermeneutikai módszereket immár a kritika írásánál gyakorlatban megvalósítani. Mindezt 
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olyan formában, hogy A bolygó Hollandi két különböző felfogású, értelmezésű rendezését 

teszem kritikám tárgyává. Ahhoz, hogy kritikáim még mélyebb filozófiai gyökerekből 

táplálkozzanak, vagyis hiteles kritikai megalapozottságra tegyenek szert, ahhoz 

elengedhetetlennek tartom Wagner zeneesztétikáját részletesebben is körüljárni. 

Összefoglalva, a következő fejezetben elsőként Schopenhauer filozófiáját, zeneesztétikáját, 

mint Wagner esztétikájának elsődleges szellemi forrását interpretálom, majd magának 

Wagnernek gondolatait veszem nagyító alá, ezt követve pedig Nietzsche és Baudelaire 

Wagnerről vallott észrevételeit közvetítem a teljesség igénye nélkül, végül pedig a külföldi 

kortárs szakirodalmat és Fodor Géza Wagner Lohengrinjének kritikáját elemzem.     
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IV. Richard Wagner és a művészetfilozófia, „művészetfilozófiai 

alkatok” és „szaktekintélyek” 

1. Schopenhauer filozófiája, zeneesztétikája, mint Wagner zenéjének tápláló 

forrása 

Wagnert már fiatal korától kezdve betegség gyötörte, minden nap a halálra gondolt. Naponta 

csak igen rövid ideig tudott dolgozni fáradékonysága és idegi kimerültsége miatt. A harcot 

betegségével szemben morális fegyverhordozója; a türelem adta. Novalis szerint a türelem 

alapja a nagy rugalmasság. Schopenhauer a türelmet az igazi bátorsággal társítja. Ennek 

következtében elmondható, hogy rugalmasság, türelem és bátorság testi-lelki egysége teszi 

lehetővé, hogy az ember hivatását teljesítse, Wagner esetében a művészi alkotómunkát, 

amelyet maga is így vallott.
202

 

  Elmondhatjuk, hogy Wagner szenvedélyesen igazi idealista. Számára az élet értelme nem 

önmagában, hanem valami magasabb rendű feladatban, azaz az alkotásban, és a végtelen 

küzdésben van. A művészet pedig nem más, mint a megváltás eszköze, mely az 

„akarattalanság” végső nyugalmát kölcsönzi a tiszta szellemnek. Találkozása Schopenhauer 

filozófiájával mélységes önigazolásul szolgált a mesternek, így új energiák segítségével 

válhatott Wagner teljesen önmagává. Schopenhauerral való szellemi kapcsolatáról Wagnert 

így idézi Thomas Mann; „Rút, erőszakos, kicsinyes jellemek, telhetetlenek, mert nincsen 

bennük semmi, és azért mindent kívülről zabálnak magukba. Hagyjanak nekem békét azokkal 

a nagy emberekkel! Én Schopenhauerrel tartok: nem az a csodálatra méltó, aki meghódítja a 

világot, hanem az, aki fölébe kerekedik! Isten óvjon mindezektől a nagyoktól, Napóleonoktól 

meg hozzá hasonlóktól.” Majd így folytatja Mann a wagneri hitvallást, mintegy saját 

kérdésére adott újabb wagneri kinyilatkoztatással. „Vajon ő maga (Wagner – szerk.) 

meghódította- e a világot, vagy fölébe kerekedett? Vajon melyiket fejezi ki az >Én vagyok, én 

a világ<, a világerotika-témával aláhúzva?”203 Wagner valamint Schopenhauer gondolkodása 

közös metafizikai csírából táplálkozik, melyben az ÉN egyfajta csalódás, a halálszabadulás az 

ÉN tökéletlenségéből. Schopenhauernél a világ az akarat terméke, azé az akaraté, mely 

megtagadva önmagát eljut a megbékélésig. Wagnernél egy markáns akaratfilozófiáról van 

szó, mely végül üdvösségtanban oldódik fel. Mivel a meggyötört akarat egy erotikával 

áthatott ösztönlényben, az emberben ölt testet, ezért az akarat gyújtópontja Wagnernél a 
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szexualitásban van megjelölve. Ezt pedig csak egy tiszta érdekmentes esztétikai állapot, 

szemlélet oldhatja fel „Az akaratból, a magasabb tudással ellenkező ösztönös vágyból 

született ez a filozófia, mely az akarat intellektuális tagadását tartalmazza; ilyennek élte át 

Wagner is.”204 – magyarázza továbbá mindezt Thomas Mann.  

  Wagner művészetté tette lelke szenvedélyes bolyongását, szertelen és tragikus életét, hol 

sötét elkárhozottság, hol megváltás iránti vágyát. Ezt – Thomas Mann szerint –; „a 

legmegkapóbban A bolygó hollandi alakjában fejezte ki, nagyszerűen kihasználta ezt a 

tulajdonságát az alak színezésére, megelevenítésére: a hollandi énekszólama igen nagy 

hangközökben mozog, s már ez maga is jellemző módon a vad, szertelen hullámzás 

benyomását kelti.”
205

 A bolygó Hollandi alakjában az elkárhozottság vágya, a halálvágy, Senta 

alakjában a megváltás fejeződik ki. (lásd.: V. fejezetet.) 

  Schopenhauer filozófiáját pedig röviden Csejtei Dezső az alábbiakban foglalja össze
206

. 

  Schopenhauer fő művében – „A világ mint akarat és képzet” címmel – a filozófus 

tulajdonképpen a halál problematikáját járja körbe. Csejtei Dezső e filozófiát egyetlen 

kérdésbe tömörítve fogalmazza meg; és ez nem más, mint a „hogyan lehetséges megszűnni?” 

problematika. A világ, mint akarat és képzet filozófiája, azaz a „hogyan lehetséges 

megszűnni?” kérdése azonban újabb kérdést generálhat: „De hát miért is oly nehéz dolog a 

megszűnés?” Majd azt írja, hogy mindkettőre a lehetséges válasz ez lehetne: „Hisz nincs 

könnyebb dolog, mint kilépni belőle.” Nos, pont ez nem igaz, mert ezt egyáltalán nem könnyű 

megtenni. Hiszen ott van „a világ mint akarat”, ami nem más, mint az „életakarás”, „élni 

akarás”, aminek mibenléte lényegesen több, mint „a jelenségek világának finom fátyla – ha 

(annak – szerk.) mélyére pillantunk, – (az-szerk.) akaratból szőtt kelme”.207  Ha a 

schopenhaueri filozófia ezen alapgondolatát elfogadjuk, akkor emellett azt is tapasztaljuk, 

hogy a körülöttünk lévő környezet örök vagy legalábbis folyamatosan újjászületik, végül is 

fennmarad. Minden azt bizonyítja, hogy környezetünk a fennmaradásra törekszik; a természet 

körforgása, az évszakok törvényszerű egymás utáni váltakozása, ismétlődése, azaz 

„egyetemes pusztulásellenesség honol a világban.”208 Emiatt nemcsak a magunk 

életakarásával, hanem mivel a világnak mi magunk alkotó elemei vagyunk, magával a 
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világgal is, és annak életakarásával is „birokra” kell, hogy keljünk. Ez jóval nehezebb, mert 

úgy tűnik, a világ egyáltalán sohasem akar megszűnni. Spinoza is hasonlóképpen érvel: 

„Minden dolog, amennyire rajta áll, arra törekszik, hogy megmaradjon létében.”209 

  A világ mint akarat és képzet schopenhaueri bölcseleti megközelítés második eleme a képzet. 

Ha ez a képzelőerő adja, biztosítja azt, „hogy Egy-nek lássuk és tudjuk mindazt, amit 

tapasztalatunk végtelen sokféleségében állít elénk,”210 akkor az intellektus már olyan szinten 

van, úgymond „intellektíve”, hogy képes szembesülni a halállal, azaz képes kezelni, esetleg 

legyőzni a halálfélelemmel járó gondolatokat. Mert egyedül a magas szintű intellektusban 

lehet akkora erő, hogy mindennek okától, az akarattól elhatárolódjon, és azt le is tudja győzni, 

a halálfélelmet megnyugtató módon tudja kezelni. Nem lehet feladatunk most, hogy a 

schopenhaueri filozófia egészét felvázoljuk, de a halálfélelemmel kapcsolatosokat 

Schopenhauer röviden így írja le; „Az ismeret szempontjából ennél fogva éppen nincs okunk a 

haláltól félni; márpedig (mert - szerk.) a tudat az ismeretlenben (van –szerk.): a tudatra nézve 

a halál nem baj. És csakugyan nem Énünk ezen ismerő része az, mely a haláltól fél; hanem 

egyes-egyedül a vak akaratból ered a fuga mortis, a haláltól való futás, mely minden élőt 

eltölt.”211 Vagy egy még erősebb megközelítésben az előző gondolata; „Ha megfordítva, az 

ember csupán megismerő lény volna, úgy a halál előtt nemcsak közömbös, hanem szívesen 

látott vendég lenne.”212  

  Mivel mint látjuk, hogy az érett Wagner Schopenhauer filozófiáját, zenéről vallott felfogását 

tartotta zsinórmértéknek, ezért elengedhetetlen Schopenhauer zeneesztétikájával is 

részletesebben megismerkednünk. Annál is inkább, hiszen Schopenhauer  A zene esztétikája 

című könyvének fordítója, Bogáti Adolf az előszóban így ír: „S habár a későbbi zene-

esztétikusok több vagy kevesebb joggal eltérnek Schopenhauer véleményétől, de ő a 

kezdeményező, ő rakta le a zene-esztétika fundamentumát.”
213

  Ezzel a fordító azt mondja ki, 

hogy Schopenhauer magának a zeneesztétikának, mint tudománynak az atyja, megalapítója, 

és minden utóbbi, ezt követő zeneesztétizálás belőle nőtte ki magát. Vagyis a XIX-XX. 

század zeneesztétikai gyökerei mind Schopenhauer zenei felfogására vezethetők vissza. 

Feltehetjük a kérdést, hogy honnan e bátor kijelentés? Maga Schopenhauer támasztja alá ezt, 
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mégpedig A zene esztétikájában: „vajjon mi az, a mit a zene dallamával és összhangjával 

kimond és miről beszél, ezt addig, míg én rá nem vállalkoztam, meg sem próbálták. Ez, mint 

egyebek is, mutatja, hogy az emberek a reflexióra és átgondolásra mily kevéssé hajlandók, 

inkább eszméletlenségben élik napjaikat. Mindenütt csak az a szándékuk, hogy a gondolatok 

lehető legkevesebb kifejtésével élvezzenek. Természetük így hozza magával.”
214

 Ez nemcsak a 

zeneesztéta önmeghatározása, hanem erős társadalomkritika. Aaron Copland gondolatai a 

zenei hallás/befogadás három szintjéről kísértetiesen hasonlítanak Schopenhaueréhez. Csak 

míg a magányos Schopenhauer ostorozza embertársait, és kizárólag a coplandi értelemben 

vett harmadik szintet dolgozza ki, építi ki, addig Copland könyvében saját feladatának tekinti, 

hogy a puszta élvezeti szintről elvezesse a zenehallgatót, a harmadik, azaz a tisztán zenei 

szintre. Vagyis a zenekritikus feladata, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a hallgató 

tudatos zenehallgatóvá válhasson.  

  Schopenhauer a zene mibenlétét metafizikai síkon fogalmazza meg. Mindvégig azt 

bizonyítja, hogy a zene olyan metafizikai dimenzióban tapasztalható meg, amelyhez a szív 

érzékelése szükséges, ellentétben a többi művészeti ággal, amely már többé-kevésbé a matéria 

világában születik. „A zene ugyanis az egész akaratnak oly annyira közvetlen tárgyszerűsége 

és ábrája, mint a világ maga…”
215

 Vagyis Schopenhauer a zenében mindvégig annak az 

akaratnak a megtestesítését, kifejeződését látja, amely a világot folyamatos mozgásban tarja, 

életerővel áthatja, ugyanakkor a világ ismétléseként a fizikai-lelki világunk jelenségeit 

imitálva mutatja be. Így az ember számára a zenével való találkozás során lehetőség nyílik a 

természeti jelenségek által kiváltott érzetek, képzetek után élésére. Az emlékezés, az újraélés 

folyamatában a zene metafizikája és az emberi lét ontológiája oly bensőséges kapcsolatot 

vállal egymással, mely lehetőséget teremt a világ állandó megismerésére, a szellem állandó 

megújulására. Ugyanakkor Schopenhauer esztétikája nemcsak az elméleti, helyesebben 

metafizikai vetületben szól hozzánk. Nem, hiszen mint tudjuk, Schopenhauer egész életében 

Hegel ellen, és a német idealizmus elvontsága ellen hadakozott, így nem csoda, hogy 

filozófiája olyan konkrét elemekkel teli, amelyek az emberi életformában közvetlenül, a 

gyakorlatban felismerhetők, észlelhetők. Hiszen, a XIX-XX. században, nagy gondolkodók 

sorra konkrét filozófiát szorgalmaztak, Nietzsche, Kierkegaard, Jaspers. Olyan óriási 

méretűvé vált a konkrét fókuszpontba helyezése, hogy a XIX. század második felének és a 

XX. század első felének mindent felkavaró irányzata, az egzisztencializmus tört magának 
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utat. Schopenhauer magányos gondolkodó, ugyanakkor olyan két világ határán mozog, amely 

az a priorit hangsúlyozó német idealizmus gyermeke, de a különböző életfilozófiák 

(Nietzsche), és közvetetten az egzisztencializmus megtermékenyítője. Schopenhauer a különc, 

aki elvonul a világtól. Valóban elvonult a nagybetűs Világtól? Hétköznapjaiban valóban. Ám 

gondolkodásában egyáltalán nem. A kanti filozófia továbbgondolása, és a ráadott válasz egy 

olyan radikális újítás, mely meghatározta további nemzedékek gondolkodását.  Másképpen 

fogalmazva, ő jó érzékkel sejtette meg, hogy a szellemtörténet mely irányt célozza meg, így 

egy igazi klasszikus-modern filozófussal állunk szemben.     

  Lássuk, hogy mindez zeneesztétikájában hogyan szerez érvényt magának? Schopenhauer az 

összhangzattan rendjét a természettel, pontosabban a természet jelenségeivel vonja 

párhuzamba, hierarchikus egységbe ágyazva. Mégpedig az egyes szólamokat az organizmus 

egy-egy szintjének felelteti meg, fejlettségi fokok alapján. Tehát itt egy olyan biologizmusról 

beszélünk, amely materiális alapú, de tartalmában erős minőségi különbségeket tartalmaz, és 

mindez a maga folyamatában, az akarat gyújtópontjában bomlik ki. Schopenhauer így 

részletezi: „Az összhang legmélyebb hangjaiban, az alapbasszusban, felismerem az akarat 

tárgyszerűségének legalacsonyabb fokát: a szervetlen természetet, a Bolygó tömegét. Az 

összes magas hangok könnyen mozdulók és gyorsabban elhangzók; tudvalevőleg úgy 

tekintendők, hogy a mély alaphang mellékrezgései folytán keletkeztek, melynek intonálásánál 

egyúttal azok is halkan hangzanak, és az összhangzás egyik törvénye úgy szól, hogy minden 

basszus-hangra csak oly hangok alkalmazhatók, melyek a mellékrezgések által már tényleg is 

vele együtthangzanak. Ez megfelel annak, hogy a természetben található összes testeket és 

szervezeteket úgy kell tekinteni, mint ahogy azok a bolygó tömegéből fokozatosan létrejöttek: 

ez megtartója is, forrása is; és ugyanabban a viszonyban állanak a magasabb hangok az 

alaphanghoz.”
216

 Majd hozzáteszi; „anyag alak és minőség nélkül nem létezik.”
217

 Azt 

gondolom, hogy ez utóbbi mondatban kiválóan megragadható, hogyan tart egyensúlyt 

Schopenhauer a materializmus és az idealizmus között. Ez az „egyensúlyozás” nem inog 

ingoványban, hanem áll, mégpedig statikus alapzaton, melyet az akarat tart hatalmában. 

Ennek megfelelően kijelenti, hogy anyag (illetve hang) csak az akarat meglétével létezhet, 

akarat nélkül anyag (hang) sincs. Schopenhauer a természet lépcsőzetes szerveződését és a 

hangok rendszerét Platón ideáihoz hasonlítja, ennek függvényében tulajdonképpen egy olyan 

ideatant kapunk, mely a modernitás jegyeit (akaraterő, dinamizmus) magában hordozva ókori 
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örökséget is magában foglal. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon Schopenhauer miért pont 

Platónhoz fordult vissza, és miért érezte szükségét annak, hogy zeneesztétikájába pont az 

ideákat „csempéssze”. Csak találgathatunk. De úgy gondolom, hogy helyes úton járunk, ha 

azt mondjuk, hogy e „reformer” gondolkodónak, aki erősen nyitott az Európán kívüli, keleti 

kultúra irányába, volt markáns igénye, hogy visszamenjen az európai gondolkodás 

bölcsőjéhez, Platónhoz, akinek zenéről vallott felfogását elsők között tarjuk számon a 

szellemtörténetben.     

  Mármost ezek után, nézzük a konkrét párhuzamokat! Schopenhauer tehát az alapbasszust a 

szervetlen természettel, a nyers tömeggel felelteti meg. Ahogy a nyers tömegből 

„kiemelkednek és keletkeznek” a különböző organizmusok, hasonlóképpen emelkednek ki és 

keletkeznek lépcsőzetesen az alaphangból a magasabb hangok, a felhangok. Tehát itt olyan 

genezisről van szó, amely a természeti, fizikai törvényt követve matematikailag kötött, 

determinált, ugyanakkor immanenciájában pszichológiai aspektussal bír. A fokozatos 

kiemelkedést Schopenhauer szemléletesen festi  le: „A basszushoz közelebbiek a fokozat 

alacsonyabb tagjai, a még szervetlen, de már többféleképen nyilvánuló testek: a magasabbak 

képviselik a növény- és állatvilágot.”
218

 Majd az összhang koherenciáját tekintve, 

megvizsgálja annak felépítését, szerkezetét, és ellentétbe állítja a basszust a vezető 

szólammal, a legfelső dallammal; míg előbbi lassú, önálló összefüggéssel nem rendelkezik, 

addig az utóbbi gyors, mozgékony, önálló összefüggéssel bír. Tehát úgy néz ki, hogy az 

összhang koherenciáját a felső szólam horizontális mozgása és az egyes basszushangokra 

ráépülő felhangok vertikális tartóoszlopai alkotják. A klasszikus összhangzattan felépítése 

ezen alapszik. A klasszicizmus és a romantika zeneszerzői ezek szerint az alapelvek szerint 

jártak el, ezekre építették műveiket. Ugyanakkor azért hagynak Schopenhauer állításai 

bennünk némi kérdőjeleket. Vajon minden esetben igaz, hogy a basszusban szereplő hangok 

közt nincsenek összefüggések, vagyis a basszus dallam nélküli? Mendelssohn után, vagyis 

Bach újbóli felfedezése után tudjuk, hogy a bachi polifónia olyan egyenrangúságot biztosított 

a szólamoknak, melyben a basszusban, sőt még a közbülső (rejtőzködő), alt, tenor 

szólamokban is ugyanaz a fúgatéma szerepelt, mint a legfelső szólamban, vagyis a dallam 

mind a négy szólamban párhuzamosan jelen volt. Természetesen, ha a klasszikus, homofon 

összhangzattant vizsgáljuk, akkor Schopenhauer állításai teljes mértékben helytállóak, ha 

viszont általánosságban, az egész zenetörténetet (barokkot!) is nagyító alá vesszük, és az 

összhangot általánosabb jelentéssel fogjuk fel, akkor már óvatosnak kell lennünk. Mivel 
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azonban Schopenhauer hosszasan a klasszikus összhangzattanra jellemző elveket taglalja, így 

ezek közt a „keretek” közt mozgunk most mi is. Így a középső szólamokat tekintve most 

visszakanyarodunk Schopenhauerhez, mit is mond pontosan a középső szólamokról: A 

basszushoz viszonyítva „gyorsabban, de dallami összefüggés és értelmes tovahaladás nélkül 

mozognak a magasabb kisérő hangok, párhuzamosan az állatvilággal. Az összes kisérő 

hangok összefüggéstelen folyása és törvényszerű rendeltetése analog azzal, hogy az egész 

észnélküli világban, a jegecztől a legtökéletesebb állatig, egy lénynek sincsen tulajdonképen 

összefüggő tudata, a mi életét értelmes egésszé alakítaná…”
219

 S végül a legfelső szólamról 

így vélekedik: „Végre a dallamban – a magas, éneklő, az egészet vezető és korlátlan 

önkénynyel egy gondolat szakadatlan, jelentőségteljes összefüggésében elejétől végig 

tovahaladó, egy egészet ábrázoló főhangban  – újra felismerem az akarat tárgyszerűségének 

legmagasabb fokát: az ember meggondolt életét és törekvését.”
220

 Vagyis Schopenhauer 

megvilágításában a zene ábrázol, kifejez, illetve elmeséli az emberrel kapcsolatos 

eseményeket. És itt a „kifejezésen” van a hangsúly. Kifejez, közöl, mondhatjuk mai 

szóhasználattal „kommunikál”. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a zene egy teljesen 

önálló jelrendszer, kódrendszer, egyfajta nyelv. Ezt Schopenhauer így rögzíti: A dallam 

„elbeszéli a meggondoltság megvilágította akarat történetét, melynek képe a valóságban 

tetteinek sora; de még többet mond, elbeszéli legtitkosabb történetét, festi az akarat minden  

gerjedelmét, minden törekvését, minden mozdulatát, mindazt, a mit az ész a bő és negatív 

>érzés< fogalom körében összefoglal. … Azért is mondották minden időben, hogy a zene az 

érzés és a szenvedély nyelve, úgy mint a szavak az ész nyelve.” 
221

  S itt elérkeztünk a nyelv 

kérdésköréhez. Ahhoz a nyelvhez, amely úgy meghatározza oda-vissza gondolkodásunkat. A 

nyelvről, jelen esetben a zenei nyelvről történő beszédmód, pedig maga az interpretáció 

elmélet, vagyis az értelmezés – megértés tudománya, a hermeneutika tárgya. Nem véletlen, 

hogy visszakanyarodtunk ezzel a hermeneutika területére, hiszen ekkor már az univerzális 

hermeneutika megalapítójának, Schleiermachernek művei jócskán megszülettek.  

  Bryan Magee Wagner könyvében azt állítja, hogy Wagner zenéjének nagyszerűsége 

elsősorban abban a schopenhaueri zenei felfogásban keresendő, mely a vágyakozás 

kielégítésének késleltetésére épül. Magee fejezeteiben részletesen tárgyalja, hogy a hosszú, 

végtelenséget sugárzó wagneri dallam, tulajdonképpen Schopenhauer elméletének gyakorlati 

megvalósítása. Hogy a gyakorlat hogyan is formálódik, arra később térünk vissza. De hogy a 
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wagneri gyakorlat elméleti alapjai hogyan is hangzanak pontosan (vagyis Wagner mit olvasott 

Schopenhauertől, ami alapján megkomponálta műveit), azt lássuk most részletesen: „Az 

ember lényege abban áll, hogy akarata folyton kielégíttetésre törekszik, sőt boldogsága és 

jóléte csakis az, hogy az átmenet a kívánságtól a megelégedettségre és ettől az új kívánságra 

gyorsan előrehaladhasson, mert a kielégítés elmaradása szenvedést, az új kívánságé pedig 

üres vágyódást, (languor, Langeweile) unalmat eredményez. Ennek megfelelően, a dallam 

lényege a folytonos eltérés, eltévedés az alaphangtól, ezer úton közeledik nemcsak a 

harmonikus lépcsőkhöz, a terczhez és dominánshoz, hanem minden hanghoz, a disszonáns 

szeptimhez és a szerfölött nagy lépcsőkhöz, de mindig bekövetkezik a véges visszatérés az 

alaphanghoz.”
222

 Wagner ezt a hosszas „eltérést, eltévedést az alaphangtól” alkalmazta, 

használta fel zseniális formában nyugtalan, feszült, döbbentően izgalmas zenéjének 

megteremtéséhez; a végtelenségig egymásba fűzött disszonáns akkord füzérei a töretlen 

akarat, küzdés megtestesítői, melyek pattanásig késleltetik a konszonanciára való oldást, 

vagyis a lelki kielégülést. Szokták mondani, minél nagyobb, hosszabb a szenvedés, a 

küzdelem, annál nagyobb utána a boldogságérzet. A wagneri disszonanciák végtelene utáni 

konszonancia pontosan ezt nyújtja. Nem hiába beszélik, hogy Wagner disszonanciáival erősen 

feszegette a tonális zene kereteit, és az utána élő zeneszerzőknek csak az atonális maradt újító 

válaszul. Vagy fordítva? Wagner érezte meg az új időknek új dalait? Egy biztos. Hogy 

Schopenhauer rajongó volt, és saját bevallása szerint Schopenhauer filozófiáját álmodta meg, 

valósította meg alkotásaiban.         

  A fentiek mellett Schopenhauer részletes útmutatót is ad, hogy az egyes zenei karakterek, 

dallamok, tempók milyen érzelmeket fejeznek ki. Szintén nézzük részletesen: „A gyors 

tánczene rövid, érthető tételei a könnyen elérhető közönséges boldogságról látszanak 

beszélni; ellenben az allegro maestoso, nagy tételekben, hosszú menetekben, tág eltérésekben, 

nagyobb, nemesebb, távoli czél utáni törekvést és ennek elérését jelenti. Az adagio a nagy és 

nemes törekvés szenvedéséről beszél, mely minden kicsinyes boldogságot elvet. De mily 

csodálatra méltó a dur és moll hatása! Mily bámulatos, hogy egy félhang elváltozása, a kis 

tercz beállta a nagy helyett, azonnal és kimaradhatatlanul aggódó, kínos érzést idéz fel 

bennünk, melytől a dur ép oly hamar megvált. Az adagio a mollban eléri a legnagyobbfokú 

fájdalom kifejezését, megrázkódó jajjá lesz. Tánczzene a mollban a kicsinyes boldogság 

elvesztét, melyet inkább kerülni kellene, látszik megjelölni, és alacsony czéloknak fáradalmak 

és gyötrelmek közepett való eléréséről beszél. A lehetséges dallamok kimeríthetetlensége 
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annak a kimeríthetetlen különbségnek felel meg, melyet a természetben az egyedeken, 

arczkifejezéseken és életfolyásokon tapasztalhatunk. Az átmenet az egyik hangnemből a 

másikba, minthogy az előbbivel való összefüggést teljesen megszünteti, hasonlít a halálhoz, 

amennyiben vele az egyén megsemmisül; az akarat pedig, mely benne megjelent, tovább él 

más egyénekben megjelenvén, kiknek öntudata azonban az elsőével nem áll összefüggésben. 

Mindezen felhozott analogiák kimutatásánál nem szabad elfelejteni, hogy a zene hozzájuk 

képest nem direkt, hanem csak indirekt viszonyban áll; mivel soha a jelenséget, hanem 

pusztán a jelenség belső lényegét, magában vett voltát, magát az akaratot fejezi ki.”
223

 Vagyis 

magát az érzést, az örömöt, fájdalmat, szomorúságot fejezi ki a zene, mindenféle járulékos 

dologtól mentesen. 

  Schopenhauer magát az opera műfaját is külön kiemeli írásában, úgyhogy nem csoda, hogy 

Wagner annyira „falta” Schopenhauer gondolatait. Más kérdés, hogy Schopenhauer a zenét 

minden művészeti ág fölé emeli, annak metafizikai volta miatt, ugyanakkor Wagner fiatalkori 

összművészeti koncepciója nem sérül. Magee könyvében részletesen leírja, hogy Wagner nem 

írta át Schopenhauerrel való találkozása után librettóit, így érett művei továbbra is az 

összművészeti felfogást hordozzák, ugyanakkor Schopenhauer hatására érett operáiban a zene 

olyan összetett komplexitást ért el, a vezérmotívumok sokrétű és bonyolult felhasználásával, 

mely a zenei nyelv dominanciáját teremti meg a kifejezés terén. Bár a kutatásom utolsó nagy, 

kiemelt részében, Wagner első zenedrámáját veszem nagyító alá, mégis a Schopenhauerrel 

való találkozás olyan momentum volt Wagner életében, amely erősítette, tudatosította azt a 

zsenialitást érett korában, mely fiatalabb kori műveiben már tetten érhető volt, így e 

schopenhaueri nézet figyelembe vétele, cseppet sem elvetendő A bolygó Hollandi kapcsán. 

Tehát kanyarodjunk vissza újra a filozófus gondolataihoz: „nagy balfogás és fonák dolog, 

mikor az opera szövege alárendelt helyét elhagyja, csak azért, hogy magát fődologgá és a 

zenét kifejezésének eszközévé tegye.  Mert a zene mindenütt csak az életnek és eseményeinek 

kvintesszencziáját fejezi ki, nem önmagukat az eseményeket. … Ha tehát a zene szerfölött a 

szavakhoz illeszkedik és az eseményekhez alkalmazkodik, akkor azon fáradozik, hogy oly 

nyelven beszéljen, mely nem az övé.”
224

  Ugyanakkor a későbbiekben azt is leszögezi, 

„hogyha bármilyen jelenethez, cselekedethez, folyamathoz, környezethez illő zene elhangzik, 

ez azoknak legrejtettebb értelmét szinte feltárja és leghelyesebb és legvilágosabb 
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értelmezéseként lép fel.”
225

 Természetesen ebben az esetben sem szabad úgy gondolni, hogy a 

zene másodrangú a jelenségekkel szemben, éppen ellenkezőleg; a metafizikai valóság 

kifejezője, tolmácsolója, azt beszéli el, amelyet a jelenségek fizikai korlátaik miatt nem 

tudnak. Ennek következtében a zenének érzést fokozó funkciója is van. Ugyanakkor azt is 

hangsúlyozza, hogy míg a jelenségek (a szavak) az egyes példák szintjén adják vissza a 

valóságot, addig a zene az általánosság nyelvén szól hozzánk. Abban az esetben tölti be az 

opera rendeltetését, ha a szó, az esemény és a zene szinkronban egymással, a dolgok belső 

lényegét világítják meg. „Ha … a szerző az akaratnyilvánulásokat, melyek egy jelenet velejét 

képezik, a zene általános nyelvében ki tudta fejezni: akkor a dal dallama, az opera zenéje 

kifejezéssel telt.”
226

   

  Az olvasó a következő két mondatot gondolkodás nélkül át is ugorhatná, miszerint „A 

zene….bensősége… teljes mértékben érthető és mégsem magyarázható. Ez abban rejlik, hogy 

belső lényegünk minden mozzanatát visszaadja, de a valóság nélkül és távol ennek 

kínjától.”
227

 – mi mégsem ezt tesszük. Hihetetlennek tűnik, hogy Schopenhauer már több mint 

százötven évvel ezelőtt lényegesnek tartotta a magyarázás és a megértés megkülönböztetését, 

ellentétbe helyezését. Felmérhetetlenül fontos e két fogalom használatának tudatosítása, 

hiszen az egész XX. század, és a XXI. század világnézet problematikája, e két fogalom 

felcseréléséből, helytelen használatából ered, melynek következménye egy olyan eltorzult 

világkép (degradált racionalizmus), melyben Gabriel Marcel szavaival élve, az ok magyarázza 

az okozatot. Vagyis nagyon nem mindegy, hogy a jelenségeket magyarázzuk, vagy megértjük. 

Ennek révén két eltérő módszerről beszélünk az ismeretelmélet tekintetében. A magyarázás a 

fizika, a természet törvényszerűségeinek feltárására szolgál. A megértés a szellemvilág 

megismerésére szolgál. Ugyanis a természeti világot, a tapasztalat útján magyarázzuk, a 

szellemvilágot pedig a szellem a gondolkodás és a lélek által érzékeljük. Míg előbbi a 

természettudományok, addig a másik a humán-szellemtudományok munkamódszere. Ha 

azonban a természettudományok módszerét, a magyarázást ráhúzzuk, ráerőltetjük a humán 

tudományokra, akkor rossz úton járunk, hibás következtetéseket kapunk. Ez azért lényeges, 

mert napjaink preferált világképe a technika, közvetve a természettudományos gondolkodás 

által dominánsan befolyásolt, nemcsak a hétköznapi közéletben, hanem a pedagógia, a humán 

tudományok területén is. Ameddig a pedagógia terén, a humán tárgyak és a művészet 

megismerésénél az empirikus (magyarázatokon alapuló) oktatási stratégiákat, módszereket 
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részesítjük előnyben a mennyiségi célokat szem előtt tartva, addig a szellem-

humántudományokba történő bevezetés kudarcba fog ütközni. Hiszen a humánumot, az ember 

világát (viselkedését, cselekvését, jellemét, rendeltetését, életét, értelmét) megérteni kell, nem 

pedig (számokkal-empirikusan) magyarázni. Vashegyi Györgynek a zenei nevelésről mondott 

szavai teljesen ezt támasztják alá: „A minőség a döntő, márpedig a minőség erősen a 

személytől függ: ameddig csak számokat „produkálunk”, azok nagyon félrevezetőek tudnak 

lenni. Egy gyengébb színvonalú ifjúsági programon való részvétel esetében a személyes 

hallgatói-nézői élmény kevésbé mély nyomot hagy a közönség lelkében, szélsőséges esetben 

akár örökre el is veszi a nézők kedvét a műfajtól.” Tehát a művészeti élmény befogadása 

számokkal nem mérhető, (még akkor sem, ha a zene valóban (nagyjából) matematikailag is 

kifejezhető, lásd összhangzattan), hiszen a komplex zenei hatás az érzelem tartományában kap 

érvényt. Ezt Schopenhauer is jól érzékelte, mikor a magyarázást és a megértést így 

elkülönítette egymástól.   

  A filozófus azt is tisztázza, hogy a zene miért minden esetben komoly, és miért nem lehet 

nevetséges. Azzal indokolja, hogy a zenének tárgya az akarat, és nem pedig a képzelet, mely 

utóbbi megcsal, játszadozik velünk. De az ismétlésnek (a Da capo-nak) is jelentést tulajdonít a 

jobb érthetőség céljából. Schopenhauer ezek mellett a számokra visszatérve azt is leszögezi, 

hogy „maguk a számok, melyekkel a hangokat ki lehet fejezni, feloldhatatlan 

irraczionalitásokat tartalmaznak.”
228

 (Ez felettébb meglepő kijelentés olyan olvasó számára, 

aki a számokat racionálisan, puszta objektivitásnak kezeli, és a világot a számokkal teljesen 

leírhatónak, megismerhetőnek véli.) Mindenesetre Schopenhauer állítását azzal is indokolja 

„Merev képtelenség oly skálát kiszámítani, melyben minden ötöd úgy aránylanék az 

alaphanghoz, mint 2 a 3-hoz, minden nagy harmad, mint 4 az 5-höz, minden kis harmad, mint 

5 a 6-hoz. … minden lehetséges zene eltér a teljes tisztaságtól.”
229

 Köztudott, hogy a 

hangszertörténet során, a zongora hangolásánál ez milyen problematikákat okozott. Ha 

máshonnan nem, mint Bach Wohltemperiertes Klavier-ja állít ennek emléket, melynek 

darabjai már a jól temperált (mai) hangszerre születtek.  

  A filozófus arra is kitér, hogy a basszus összességében sokkal távolabb fekvésben 

helyezkedik el a többi szólamoktól, mint a felső három egymástól. Ez azért van így, mert a 

szervetlen természet távolabbi rokonságban van a növény-állat-ember biológiai szintjeitől. 
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Az, hogy mégis a tág szerkesztés helyett a szűk szerkesztés honosodott meg az 

összhangzattanban, az a hangszerek hangterjedelmi korlátaiból ered. 

  Talán nem véletlen, hogy Danuser írása Beethoven Wagnerre gyakorolt hatását 

hangsúlyozza. (E hatást a lentiekben Wagner írása szerint részletesen fogjuk még tárgyalni.) 

Wagner azt valósította meg operáiban, amit Beethoven szimfóniáiban. Vagyis a zene 

metafizikáját. De mondhatjuk úgy is, hogy Wagner Beethoven zenéjét ültette át operába. 

Bárhogy is volt, maga Schopenhauer hozza fel példaként Beethoven zenéjét, Wagner pedig 

mint tudjuk Schopenhauer műveire mindig is felnézett. „Egy Beethoven-féle szimfónia a 

legnagyobb zűrzavart mutatja, melynek azonban a legteljesebb rend szolgál alapul, a 

leghevesebb küzdelmet, mely a legközelebbi pillanatban a legszebb egyetértéssé alakul át.”
230

  

Beethoven zenéjében a puszta formák vannak, „mint egy puszta szellemvilág, anyag 

nélkül”
231

”. Schopenhauer szóhasználatából világosan látjuk a kanti szóhasználatot, mely az 

érzéki világ teljes kiiktatásával egyenlő. Ezért érzi úgy – mint már említettük –, hogy a zene 

minden művészeti ág felett helyezkedik el, a zene az emberiség legegyetemesebb nyelve. 

  A dallam genezisét tárgyalva a filozófus a következőket írja: „A dallam két elemből áll, egy 

ritmikusból és egy harmonikusból. Amazt kvantitativnak, emezt kvalitativnak is nevezhetjük, 

minthogy az első a hangok tartamára, az utolsó mélységére és magasságára vonatkozik… az 

egyiknek a hangok relativ tartama, a másiknak a rezgések relativ gyorsasága”
232

 a jellemzője. 

Schopenhauer a ritmust tárgyalva a zenét az építészethez hasonlítja. Fejtegetését így kezdi: „A 

mi a térben a szimmetria, az az időben a ritmus, vagyis egyenlő és egymásnak megfelelő 

részekre való osztás és pedig először nagyobbakra, melyek ismét kisebbekre, azoknak 

alárendelteire, oszolnak.”
233

 A zenei alkotás szerkezetét, ütemezését az épület 

alkotóegységeivel, köveivel veti össze. Ugyanakkor a periódus kupolás, szimmetrikus 

felépítését is az olvasó elé tárja. „A zenedarab a szimmetrikus beosztás és ismételt osztás által 

az ütemekig és ezek törtjeiig, alkotórészeinek általános fölé-, alá- és mellérendeltsége mellett 

épúgy egésszé egyesül és lezáródik, mint az építmény a szimmetriája által; csakhogy ennél az 

kizárólagosan a térben van, a mi annál egyedül az időben van.”
234

 Ha már az analógiák 

keresésénél tartunk, akkor nemcsak a zenében, építészetben, hanem a megértésben is a rész 
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egész körkörös viszonya, dialektikája valósul meg. Így ne csodálkozzunk azon, hogy a 

schleiermacheri hermeneutikai szabály szintén erre a kapcsolatra épül.  

  Schopenhauer a kielégítetlen és kielégített pszichológiai kategóriáját nemcsak szimplán a 

kvalitatív horizonton, vagyis a dallam disszonancia-konszonancia látószögén keresztül 

tárgyalja, hanem összetettebb módon is. Vagyis a kvantitatív és a kvalitatív egyezőségében. 

Tehát leírja, hogy a tonika csak hangsúlyos ütemrészre való eséssel váltja ki, a hallgatóban a 

megnyugvás, kielégülés érzését. Azonban, ha a tonika hangsúlytalan ütemrészre esik, a 

kielégülés érzése elmarad, és a dallam további dallamot követel magának. A kadencia az a 

fokozott késleltetés, előkészítés, amely még nagyobb örömöt okoz az akarat végső 

beteljesülésének a tonikán. Az egész zene folyama a szív életét tükrözi. Disszonáns 

szeptimakkordok váltakoznak harmonikus hármashangzatokkal. A dallam kisebb-nagyobb 

félelmek és megnyugvások sorozata, amely végül abszolút megnyugvásban, tonikában ér 

véget. Sőt a szív két alapállapotát a szorongást és az örömöt közvetíti a dúr és a moll hangnem 

is.  

  Schopenhauer írása vége felé erős bírálatba kezd a közönség, a zeneszerzés, magának az 

operának az interpretációja tekintetében is. Mit szóljunk ma ezekhez a gondolatokhoz? Ezek 

közül idézek részletesen: „a zene… lelket önmagában is teljesen be képes tölteni; sőt 

legnagyobb termékei, hogy kellően felfoghassuk és élvezhessük, teljesen osztatlan és 

szórakozatlan elmét követelnek. … A helyett a szerfelett bonyodalmas operazene közben a 

szemen át egyúttal a lélekre is hatnak, a legtarkább pompa, a legfantasztikusabb képek és a 

legélénkebb fény- és színhatások segélyével. ... Mindezek elvonják, szórakoztatják, elkábítják, 

de legkevésbbé sem teszik fogékonynyá a hangok szent, titokzatos, benső nyelve iránt. Ily 

eszközökkel tehát épen a zenei czél elérése ellen dolgoznak.”
235

 Mit szóljunk? Amikor 

napjainkban a zenei operarendezés túlsúlya a látványról szól.
236

 Mit szólna hozzá 

Schopenhauer? Hogy a világ nemhogy javult, netán stagnált, hanem éppen hogy 

rosszabbodott e tekintetben. 

  A könyv így fejeződik be: „Wagner Richardtól kaptam egy könyvet, mely nem a 

könyvpiaczon jelent meg, hanem csak barátai számára nyomtatott, előkelő, vastag papiroson 

és díszesen bekötve. Czíme: >Der Ring der Nibelungen< (A Nibelungok gyűrűje), négy 

operának a gyüjteménye, melyet komponálni akar, - bizonyára a jövő igazi mesterműve lesz. 
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Igen fantasztikusnak tetszik. Csak az előjátékot olvastam eddig. Majd tovább nézem. Levél 

nem volt mellékelve, csak beírva: >Aus Verehrung und Dankbarkeit<  (1854. decz. 30.)” 

Majd így „Hornstein, egy fiatal zeneszerző, Wagner Richard tanítványa mondja, hogy 

Wagner igen szorgalmasan tanulmányozza műveimet. (1855. szept. 7.)”
237

 

 

2. Wagner filozófiai világképének fejlődéstörténeti látlelete, önvallomás 

  Bryan Magee Wagner and philosophy című könyve doktori dolgozatom szempontjából 

kiemelkedően fontos forrásanyag. Magee egészen speciális módon, a filozófia szemszögéből 

tárgyalja a wagneri életművet. A magyar fordítás címe is ezt fejezi ki; „Wagner világképe – A 

nagy operák filozófiai háttere”, habár számomra érthetetlen, hogy az opera terminust, miért 

csempészték bele a fordításba, hiszen az eredeti címben nem szerepelt. Ez azért is sajnálatos, 

mert Wagnernél a zenedráma fogalmáról beszélünk.  

  Tehát egy olyan könyvvel van itt dolgunk, amely nem zenetudományi oldalról vizsgálódik, 

nem az operák cselekményének, összhangzattanának, zenei elemzésének ismertetésével 

foglalkozik, hanem Wagner filozófiai világnézetének tárgyalásával. Vagyis az olvasó Wagner 

gondolkodásáról egy zeneszerzői életet egészében felölelő módon nyer átfogó betekintést 

annak főbb állomásain keresztül. Mondhatjuk, hogy a könyv valódi zenefilozófiai alkotás, 

közlés, ismeretterjesztő mű, hiánypótló jelleggel. Bevezet minket, olvasókat abba a rejtelmes 

szférába, amely sokszor vitatott az életmű kapcsán. Vitatott, és gyakran átpolitizált. Magee 

könyve oly igényesen tárja fel az egyes területek – politika, filozófia, zene, társadalom – 

határmezsgyéit, hogy a sokrétű, eseményekben tobzódó wagneri életmű, a zeneszerzői 

személyiség letisztult megvilágításba kerül. Természetesen nincs olyan mű, melynek 

elolvasása után ne maradnának kérdőjelek, és ez így van rendjén. Ugyanakkor elmondható, 

hogy Magee könyve páratlan igényességről ad tanúbizonyságot.  

  Magee kronologikusan haladva, fejezetről-fejezetre tárja fel fokozatosan Wagner világképét 

az ifjú forradalmi évektől, Schopenhauerrel való megismerkedésén keresztül egészen haláláig. 

A könyv egésze e köré, az alapgondolat köré szerveződik: Wagner „életútja nem balról 

jobbra fordult, hanem a politika felől a metafizika irányába.”
238

 Vagyis a fiatal Wagner az 

élet értelmét, értékeit egyértelműen a társadalomból eredeztette. A forradalom éveiben ezekért 

az értékekért harcolt, lelkesedett. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne élt volna erőteljes 
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társadalomkritikával. Wagner igenis markánsan bírálta kora társadalmát és a zsenikhez 

hasonlóan magányosnak, társadalmon kívülinek érezte magát. Mégis bízott a társadalom 

forradalmi átalakulásában, hogy a forradalmat követően azok az emberi értékek kapnak teret, 

amelyben hitt. 1849 májusában a drezdai népfelkelés során aktív vezetést is vállalt, és 

Bakunyin mellett harcolt a barikádokon. Ugyanakkor a száműzetés éveiben az érett Wagner 

kiábrándult a politikából, és tekintetét egyre erősebben a szellemvilág, a filozófia és a 

művészet irányába fordította, Schopenhauer olvasásának hatására. Tehát összefoglalóan – 

filozófiai látásmóddal fogalmazva – egy olyan fejlődésen ment keresztül, amelynek kezdeti 

stádiumában személyisége az érzéki világban a jóra törekedett, majd az érzéki világban 

csalódva csak a szellemet, a jót, a művészetet tartotta üdvözítőnek Schopenhauer hatására. 

Hozzá kell tenni, hogy sok emberrel megtörténik, hogy érett korában a fizikai világtól a 

szellemvilág felé fordul. Nézzük részletesen e fejlődés állomásait Magee vonalvezetése 

alapján! 

  Az ifjú tizenkilenc év körüli Wagner már egészen korán fogékony volt a közélet, a politika, a 

radikális társadalmi újítások, a sajtó mozgásaira. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy már 

ekkor kapcsolatban állt azzal az Ifjú Németországnak (Junges Deutschland) nevezett 

irodalmi-politikai irányzattal, amely korában felettébb radikális hangon szólalt meg. Mint 

ahogy azt a történelemben jól végigkövethetjük, hogy a radikális csoportok általában egy 

kudarcos esemény, egy fennálló rendszer rossz cselekedeteire adott válaszreakcióként 

születnek, így ez az Ifjú Németek vonatkozásában sem alakult másképp. Ekkor a napóleoni 

háborúk utáni veszteségből való felállás, Németország újbóli felemelkedése, megerősödése 

volt a cél, melyet e csoport zászlajára tűzött. Más kérdés, hogy milyen eszközökkel, 

életformával… Heinrich Laube, Heinrich Heine vezetésével a baloldali csoport a tekintélyek, 

a demokráciadeficit eltörlését követelte, és a népképviseleten alapuló demokráciát 

szorgalmazta, a brit parlamentarizmus és a francia utópikus Saint-Simon-féle szocializmus 

mintájára. Mindenféle régi, hagyomány, konzervatív érték ellen való lázadás, nyíltan felvállalt 

forrongó szexualitás jellemezte a csoport tagjait, mely kiforgatja a világot sarkaiból. Ebben a 

forrongó légkörben munkálkodott Wagner is, és ekkor még különösen imponált számára 

Laube egyénisége, aki egészen 1860-ig hű barátja is volt. Az 1830-as és 40-es években 

megjelent írásait erős társadalomkritika jellemezte, mely a művészet értékének helyreállítását 

célozta meg. Mint egyfajta társadalmi forradalmár politikai aktivistaként az anarchisták 

társaságát keresi. Az 1849-es drezdai felkelésben betöltött vezető forradalmi tevékenységéért 

körözött személlyé válik, hamis útlevéllel menekül Svájcba, ahol politikai száműzöttként él 
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12 évig. Mindenesetre anarchista korszakában mély hatást tett rá Proudhon, és személyes 

barátságot ápolt Bakunyinnal. Vagyis Wagner utópikus szocialista volt.  

  Wagner ifjú éveire a legnagyobb hatást, Feuerbach filozófiája gyakorolta. Feuerbach időben, 

és mondhatjuk világnézetben Hegel és Marx között foglal helyet. A német idealista Hegel, aki 

tézis – antitézis – szintézis dialektikájával tudatosan vagy tudattalanul megásta annak a 

materializmusnak a melegágyát, amely fél évszázad múlva már a forradalmak jelszavaiban 

szerepelt, és száz év elteltével totális diktatúrák alapjává avanzsálódott. Hiszen a dialektika 

mozzanata már nem az állítás kizárólagosságát hangsúlyozza, hanem az állítással szemben a 

tagadás, a kétely mozzanatának is teret enged, ami értelemszerűen csak egy kétpólusú változó 

világban, egymásutániságban, vagyis az időpontok váltakozásával írható le. Ahol pedig van 

változó időfaktor, ott már megszűnik az állandóság, az örökké fogalmi kategóriája, vagyis 

maga az abszolútum volta, amelyből még Kant és Fichte is egyértelműen táplálkozott. Ezzel 

nem azt mondom, hogy Hegel materialista volt, mert hisz jól tudjuk, hogy idealista alapokra 

épített. Csak annyit, hogy dialektikájával lehetőséget teremtett azon materialista gondolkodás 

számára, amely a dialektikát saját ideológiájának megalapozására használta fel. De hát miben 

is áll Feuerbach filozófiája, melyről fő műve, „Wesen des Christentums” (A kereszténység 

lényege) ad számot? Semmiképp sem a kereszténység védőbeszéde, hanem éppen 

ellenkezőleg; kőkemény valláskritika. Feuerbach filozófiáján egyértelműen látszanak a 

francia felvilágosodás nyomai, hiszen Rousseau mellett hasonlóképp a természetnek 

tulajdonít döntő szerepet. Annyira, hogy a természetet teszi meg az emberi nem alkotójának, 

és az Istent, istenséget, természetfeletti lényt teljes mértékben negligálja. Álláspontja szerint a 

természetfeletti lények, Isten csak fantáziánkban keletkeznek, az emberi képzelet szüli őket. 

Valójában saját lényünk fantasztikus kivetülései. Azonban Feuerbach filozófiáját egy döntő 

tényező markánsan elhatárolja Marx filozófiájától. Amit még véletlenül sem szabad 

figyelmen kívül hagyni. Sőt felkiáltó jelként kell kezelni. Ez a tényező, pedig a SZERETET.  

Feuerbach a túláradó szeretet istenítését helyezte a természet mellett világnézetének 

középpontjába. A marxisták ezt, vagyis a szeretet túlhangsúlyozását szemére is vetették 

„elődjüknek”, és a szeretetet mindig, mint egyfajta gyenge pontot deklarálták. Azt, hogy a 

marxisták Feuerbach filozófiájához hogyan viszonyultak, azt világosan látjuk. Vajon 

keresztény nézőpontból mi a helyzet Feuerbach látásmódjával? A válasz egyértelmű, a félúton 

megrekedt gondolkodás tipikus példája. Feuerbach filozófiája mély érzékenységről ad 

bizonyosságot, azonban hiányzik belőle a hit és a szubjektum metafizika iránti, ontológiai 

igényének mozzanata. Feuerbach – mivel teológiát hallgatott – jól érzékeli a kereszténység 
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lényegét, ami nem más, mint a szeretet, ugyanakkor óriási hibát is vét. Mégpedig; egy olyan 

jelenséget (szeretetet) „tuszkol” a fizikai természeti valóság keretei közé, amely nem fizikai, 

hanem szellemi-lelki szövetanyagú. Ez avval igazolható, hogy minden, ami a fizikai világban 

létezik érzéki tapasztalással, empirikus módszerrel megismerhető, észlelhető, a szeretet 

érzékelése, érzése, viszont empirikusan nem megfogható, csak a szív és a gondolkodás (a 

szellem) útján jut el az egyik embertől a másikig, interszubjektivitás által. Ez az út, pedig nem 

a puszta fizika, hanem a szellem territóriuma. Ennek belátása, pedig következményként 

idealizmust szül. Más szóval (durvábban) kifejezve viszont egész nyugodtan mondhatjuk, 

Feuerbach a szeretet jelenségét – a kereszténységgel szemben – profanizálja; vagyis kiszakítja 

az isteni dimenzióból, és kizárólagosan az emberi világhoz rendeli. Ugyanakkor a 

marxizmussal ellentétben, a szeretetet nem kiiktatni, felszámolni, megsemmisíteni akarja, 

hanem a társadalom, és az emberi együttélés meghatározó alapdoktrínájává emeli. Hogy az 

ifjú Wagner nem Marxon, hanem Feuerbachon „szocializálódott”, annak látlelete, maga a 

Nibelung gyűrűje. Magee erről a szellemi kapocsról így ír: „A Nibelung gyűrűjében az egyik 

alapvető kérdés, hogy az emberiség miként szabadítható fel a szeretet erejével – s ez nem is 

csoda, hiszen a szövegkönyvet nem sokkal 1844 után fogalmazta meg egy Feuerbach 

eszméitől megittasodott német szocialista (szerk. Wagner)”. 
239

 Ugyanakkor az igazság 

teljesebb feltárásához Magee könyvének 52. oldala is e témakörhöz még egy hajszállal 

hozzájárul; „szinte elképzelhetetlen (számomra (Szerk. Magee) legalábbis), hogy Bakunyin 

Wagner jelenlétében ne említette volna meg Marx nevét, akivel ekkoriban már barátságot 

ápolt. Wagner azonban megjelent írásaiban egyszer sem hivatkozik Marxra, miközben 

lángolóbb hangvételű írásainak prózája helyenként félreérthetetlenül marxi nyelvezetet 

használ: biztos vagyok benne, hogy olvasta Marx lázító cikkeinek egyikét-másikát, és – ha 

tudattalanul is – merített belőlük.”
240

 Magee szavai egyértelmű objektivitást is és 

szubjektivitást is foglalnak magukba. Vagyis megtudhatjuk, hogy – objektívan – Wagner 

egyszer sem hivatkozik Marxra. Tehát marxista nézetekkel bizonyíthatóan nem azonosult. 

Ugyanakkor az írói szubjektivitáson keresztül vizsgálva, Magee feltételezése; hogy Wagnerre 

barátja, Bakunyin által, közvetve „tudattalanul” hathatott Marx. Ez, véleményem szerint, még 

eldöntendő állítás, annál is inkább, mert a „számomra legalábbis” szerkesztői megjegyzés, az 

írói feltételes mód használata, „tudattalanul is” szófordulata olyan többszörös bizonytalansági 

tényezőről tanúskodik, amelyet maga az író is felvállal. De el kell gondolkodnunk azon is, 

hogy honnan tudjuk, hogy biztosan volt-e köztük szó Marxról? Valószínűleg igen, hiszen a 
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korszellem meghatározó egyénisége volt Marx. S honnan tudjuk, hogy követendő példának 

tekintették-e Marxot? Ez egyáltalán nem bizonyított. Sőt erősen cáfolásra ad okot. Hiszen 

Bakunyin „a Nemzetközi Munkásszövetség vezetőségében Marxot elméleti despotizmussal 

vádolta, és intrikus jellemnek állítva be a német gondolkodót, szemére vette, hogy rá akarja 

erőltetni nézeteit a mozgalomra, s olyan állami szocializmust készít elő, amely egy új 

tekintélyuralmat teremt majd. Nem értett egyet sem a szervezett munkáspártok, sem a 

mozgalom egységes ideológiájának szükségével, s mindkettőben a másként gondolkodók 

elnyomásának eszközét látta.”
241

 

  Magee „Wagner, Feuerbach és a jövő” című fejezetében hosszan tárgyalja Wagner és 

Feuerbach kapcsolatát, különös tekintettel a Ring szövegkönyvére. Miért pont a Ringre? 

Természetesen azért, mert Wagner életében a Ring az az alkotás, amely a fiatalkori és az érett 

gondolkodását szintetizálja. Vagyis a Ring hordozza magában az ifjú lelkes feuerbachiánus 

naiv lendületét, ugyanakkor már a kiábrándult, tapasztalt schopenhaueriánus letisztult 

szemléletét is. Az emberiség felszabadítása a szeretet által nemcsak a Ringre, hanem szinte 

mindegyik operájára jellemző. A szeretet által történő felszabadítás kifejeződése, a Wagnernél 

jól ismert megváltás motívuma, sokszor vezérmotívuma (Leitmotiv-ja). E köré az alap köré 

szerveződik már A bolygó Hollandi is Senta alakjában. Senta, aki mélységes szeretetével, 

részvételével (s ez már schopenhaueri filozófiai fogalom) felszabadítja a Hollandit szenvedése 

alól. Mindenesetre Wagnernek Feuerbachhal való találkozása – önéletrajzából kiderül, hogy – 

drezdai éveiben történt (bár egyes kutatók szerint ez Párizsban volt). Wagner erről így ír „egy 

Metzdorf nevű korábbi teológus, ekkortájt német katolikus prédikátor és politikai agitátor volt 

az, aki calabriai kalapjában elsőként hívta fel figyelmemet > a jelenkor egyetlen igaz 

filozófusára <, Ludwig Feuerbachra.”
242

 Száműzetésében, Svájcban tanulmányozta lázasan 

Feuerbachot, miközben megírta a Ring librettóját. Első saját könyvét is Feuerbach: A jövő 

filozófiájának alapelvei című könyvének tiszteletére, hatásaként „A jövő műalkotása” címmel 

látta el.  

  Feuerbach filozófiája a szeretet mellett még egy markáns ponton ragadható meg a 

marxizmustól eltérően. Nevezeten az, hogy míg Marx a vallást teljes mértékben elveti, addig 

Feuerbach úgy gondolta, hogy bár istenek nem léteznek, ettől függetlenül a vallás általános, 

egyetemes igazságot, értékeket tartalmaz, amelyeket az emberiség a történelem folyamán 

felhalmozott. Magee így magyarázza Feuerbach álláspontját: „A fejletlenebb kultúrákban az 
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egyén életét befolyásoló minden egyes jellemvonás vagy tevékenységi kör külön istenséggel 

rendelkezik, tehát van istene a szerelemnek, a háborúnak, a bátorságnak, a bosszúnak, a 

bölcsességnek, és így tovább, a végtelenségig. Azt kell csupán felismerni, hogy ezek mind 

emberi tulajdonságok, amelyeket képzeletbeli, nem emberi lényeknek tulajdonítanak – akiket 

persze épp ez okból kifolyólag nagyon is emberi személyiségekként kell elképzelnünk, hiszen 

másként nem rendelkezhetnének e tulajdonságokkal.”
243

 A kereszténység istene is 

tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát összefoglalva Feuerbach a vallást olyan ismeret – 

kultúranyagnak tartja, amely által megismerhetjük önmagunk tulajdonságait, amelyet előzőleg 

a történelem, elődeink, mi magunk vetítettünk ki. Ebben az értelmezésben, viszont Wagner 

alakjait egyértelműen nem a valóságtól elrugaszkodott, mesebeli szereplőkként állította 

színpadra, hanem igenis a valóságban élő személyekként tekint rájuk. 

  A fiatal Wagner bemutatása után viszont most nézzük meg, hogy mi is történt Wagnerrel a 

száműzetésben? Wagner a Ring librettójának megírása után mélységesen kiábrándult a 

forradalmi politikából, sőt csalódott magában a politikában. Reményvesztése mély 

depresszióba sodorta. Ez viszont korántsem azt jelentette, hogy tévedésként kezelte volna 

műveit, inkább sokkal mélyebb megvilágításba helyezte azokat. Mégpedig operája már nem a 

társadalom forradalmi bírálatát képezte, hanem azoknak a maradandó lelki tartalmaknak a 

kifejezését, amely korokon átívelő, örök, maradandóságról beszél. S ekkor jött Schopenhauer. 

Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon Schopenhauer hatása idézte elő Wagnerban a 

fordulópontot? Egészen addig, amíg nem olvasta Schopenhauert, addig csak politizált 

műveiben? A rosszabb nyelvek még azt is felvillantják, hogy Wagner nézetei valóban 

megváltoztak-e Schopenhauer hatására, vagy csak kapóra jött Schopenhauer filozófiája 

Wagner számára műveinek, és személyének „eladhatóságára”? Azt gondolom, hogy Magee 

alábbi mondataiból egyfajta választ kaphatunk: „e folyamat (csalódás, a világtól való 

eltávolodás, a világi javak semmibevétele - szerk.) már azelőtt kezdetét vette, hogy Wagner 

találkozott volna Schopenhauer filozófiájával. Amikor olvasni kezdte Schopenhauer műveit, az 

valóban alapvető változásokat hozott életében és munkásságában, s ezek egy része történelmi 

jelentőségűnek mondható, de a politikában való mérhetetlen csalódás nem tartozik közéjük. 

Sőt részben talán épp mérhetetlen kiábrándultsága miatt vetette magát ilyen hévvel 

Schopenhauer írásaiba. A depresszióba süllyedt, minden célt és irányt szem elől tévesztő 

Wagner számára … Schopenhauer új látóhatárt tárt fel, melynek távlatában minden közéleti 

téma, így a politika világa is triviális, és a lehető legjobb, ha kiábrándulunk belőlük, 
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elfordulunk a világtól és annak értékrendjétől.”
244

 Majd „Schopenhauer a legégetőbb 

szükségleteit elégítette ki. Mivel pedig éppen olyan konceptuális keretet nyert ezáltal, 

amilyenre áhítozott…már nem nyomasztotta a teher, hogy megteremtse a maga filozófiai 

világát, amire mindeddig kényszeres késztetést érzett. Készen kapta, lábai előtt hevert, 

valóságos > égi ajándékként <. Ha nincs Schopenhauer, kizárt dolog, hogy valaha is 

megkapja ezt az adományt.”
245

 Tehát itt, ahogy Magee is fogalmaz olyan „kölcsönhatás” 

előhívásáról van szó, amely Wagnerban már hosszú ideje ott lappangott, de Schopenhauer 

hozta azt felszínre, ez pedig a Walkür zenéjének megkomponálásával kezdődött Wagner 

életében 1854-ben. Nem véletlen, hiszen Wagner 1854-ben olvasta el Schopenhauertől A 

világ mint akarat és képzet című nagyméretű, nehéz művét.  

  Lássuk részletesen Wagner hogyan vall Schopenhauerrel történő megismerkedéséről: 

„megismerkedtem egy könyvvel, melynek tanulmányozása utóbb nagy jelentőséget nyert 

Arthur Schopenhauer műve volt az, A világ mint akarat és képzet. Ezt a könyvet még Herwegh 

említette nekem.… Azonnal jelentős vonzalom ébredt bennem a mű iránt, és haladéktalanul a 

tanulmányozásának is szenteltem magam. … Rögvest a schopenhaueri rendszer 

végkövetkeztetését kutattam; annak esztétikai oldala teljességgel kielégített, és ebben kivált a 

zene jelentőségteljes felfogása lepett meg, ám annál inkább meg is rettentett. … Az egészhez 

hozzárendelt erkölcsiség, mivel nem más kerül itt bemutatásra, mint az akarat elfojtása, a 

teljes lemondás, amely egyedül és végérvényesen képes valóban megváltani a világ 

felfogásában és a világgal való találkozásunkban immár világosan érzett egyéni korlátaink 

kötelékei alól. Olyasvalaki, aki a filozófiából a politikai és társadalmi izgatás legmagasabb 

igazolását szeretné kinyerni az úgynevezett > egyéni szabadság < javára, itt semmit sem talál, 

s az egyedüli követelmény, hogy erről az útról letérjünk, és személyes ösztönünket csillapítsuk. 

Ez persze elsőre egyáltalán nem volt ínyemre, és úgy hittem, nem engedhetem meg, hogy 

bármi is eltérítsen az úgy nevezett >derűs< görög világnézettől, amelyből azelőtt a jövő 

műalkotására tekintettem. Valójában Herwegh volt az, aki súlyos szóval józanságra intett 

saját érzékenységemmel szemben. A látszatvilág semmiségébe való eme betekintés – vélte ő – 

határoz meg minden tragikumot, és ennek intuitívan minden nagy költőben, sőt egyáltalán 

minden nagy emberben benne kell rejlenie. Rápillantottam Nibelung költeményemre (A 

Nibelung gyűrűje négyrészes librettójára), és döbbenten ismertem fel, hogy mindaz, ami az 

elméletben most olyannyira rabul ejtett, saját költői koncepciómban már réges-régen a 
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sajátom volt.”
246

 Ezzel természetesen lehet vitatkozni, mint ahogy azt Kovalik Balázs is tette 

a Müpában megrendezett A bolygó Hollandiról szóló nyilatkozatában. De azt gondolom, hogy 

mindenkinek adjuk meg – így Wagnernek is – a gondolat szabadságát, csak jobban tudja mi 

zajlott le lelkében, mint a XXI. század embere. Ahogy Kovalik Wagnert manipulációval, 

utólagos magyarázkodással vádolja, azzal kapcsolatban Wagner védelmére (idézett saját sorai 

mellett) a következőt tudjuk mondani. Megee könyvéből részletesen megismerhettük a fiatal 

Wagner szocialista-anarchista, feuerbachiánus gondolatait, és e világnézeteknek, szellemi 

irányoknak fő eszenciáját. S Magee is, és e sorok írója is arra a következtetésre jut, hogy ezek 

a politikai-ideológiai irányok közös nevezőre hozhatók Schopenhauer etikájával. Ez a közös 

nevező pedig a szeretet – részvét – nemiség – az emberiség jobbá válásáért való munkálkodás 

a művészet által. Magee többször is hangsúlyozza, hogy a fordulat Wagner ifjúkori életének 

nem eltörlését, hanem annak meghaladását eredményezte. Vagyis fiatalkori énje szükséges 

volt ahhoz, hogy arra ráépülhessen a schopenhaueri filozófia. E folyamat pedig két síkon 

zajlott: világnézetben; vagyis etikai vonalon, illetve zeneesztétikai vonalon. Wagner 

zsenialitása pedig abban rejlik, hogy az etikai és az esztétikai vonalat oly mértékben 

fuzionálta egymással, melyben a kettő egymás kiegészítőiként, magyarázóiként, kifejezőiként 

elválaszthatatlanok egymástól.  

  A világnézeti síkot a fentiekkel részletesen bemutattuk. Mivel viszont már az előző 

fejezetben Schopenhauer zeneesztétikáját részletesen ismertettük, így most az esztétikai síkra 

is rátérhetünk. Az ifjú Wagner operáról vallott felfogása a művészeti ágak egyenrangú 

hangsúlyozása, vagyis az összművészeti alkotás, a Gesamtkunstwerk. Nem hiába írta saját 

maga Wagner librettóit. Hiszen a szöveget a zenével teljesen egyenrangúnak tartotta. Több 

kritikus szerint viszont ekkori műveire inkább a próza megzenésítése volt még a jellemző. 

Mígnem jött Schopenhauer, aki – mint láthattuk –, a zenét a többi művészeti ág fölé emelte, a 

metafizika dimenziójának közvetlen közvetítése miatt. A schopenhaueri hatás, vagyis a zene 

dominanciája az a fordulat, ami Schopenhauerrel való megismerkedése miatt következett be 

Wagner operáiban. Ennek látlelete a Walkür, a Siegfried, Az istenek alkonya, A Trisztán és 

Izolda, A nürnbergi mesterdalnokok és a Parsifal. Mit értünk a zene dominanciáján? Azt a 

sűrű, kifejező leitmotívom szövést, technikát, amely annyira átütően fejez ki lelkiállapotokat, 

tulajdonságokat, magatartásokat. Látszólag kemény ellentmondást tapasztalhatunk az ifjú és 

az érett Wagner közt. A vád gyakran elhangzik a kritikusok tollából. Mégis lássuk, mit mond 

erről Magee? A fiatal Wagner a társadalom jobbítását a művészetekben látta. A görög dráma 
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iránti lelkesedése meghatározta az operáról vallott művészi hitvallását. A görög dráma 

szerinte a művészeti ágak felhasználásával megismertet önmagunkkal, közösségünkkel, és 

ezáltal mi magunk és a társadalom is jobbá válhat. Wagner e beállítódását Magee „racionális 

optimizmusnak” nevezte. Ráadásul a forradalmi légkör mindenkit befolyásolt akkoriban.  

  Való igaz, hogy első három operáját Wagner, maga is „iparosmunkaként” tartotta számon, 

melyet a pénz és hírnév inspirált. Ugyanakkor, a „A bolygó hollandi komponálása során 

végre engedte, hogy tudattalan ösztönei vezető szerephez jussanak az alkotófolyamatban, 

gyökeres változás, majdhogynem teljes fordulat következett be a szellemiségben is. A Hollandi 

alakját legfőképpen az a vágy irányítja, hogy szabaduljon a természetellenesen hosszú, 

leláncolt létezésből. Az opera kezdetén hozzá van láncolva az élethez, hiszen több emberöltő 

óta szeli az óceánokat, szakadatlanul küzd a szél és a viharok ellen, és szívéből-lelkéből a 

halált áhítja, mint a béke egyetlen elérhető menedékét. Számára a nyugalom egyértelmű a 

nemléttel, mivel maga a lét elviselhetetlen. A vágyott halál nem afféle átjáró egy másik, 

boldogabb állapotba, hanem maga a totális feledés, a végső megsemmisülés. … Az opera 

végén bekövetkező megváltás a lét kényszere alóli felszabadulást jelenti, és a címszereplő csak 

egy olyan nő önfeláldozó szerelme által nyerheti el, aki, ha úgy tetszik, kész osztozni vele a 

nemlétben – azaz érte és vele halni meg.”
247

 Majd így folytatja: „A Hollandihoz hasonlóan 

Tannhauser is elnyeri egy nő életáldozatát, és ez teszi lehetővé, hogy a halálban eljusson a 

teljes megszabaduláshoz. Egyre inkább feldereng, mennyire igaza volt W. Gutmannak, amikor 

ironikusan megjegyezte: > sok Wagner-szereplő már azelőtt Schopenhauer tanítványa volt, 

hogy megalkotójuk felfogta volna a lépteiket igazgató doktrínákat< .”
248

  – írja Magee. S 

valóban. Senta és a Hollandi alakjában mindvégig meglelhetjük azokat a lelki 

tulajdonságokat, etikai tartalmakat, melyek Schopenhauer filozófiájának alappilléreit 

hordozzák.          

  Tehát Wagner – mint ízig-vérig akaró ember – a zenében „immár nem kevesebbet látott, 

mint a metafizikai akarat megnyilatkozását”.
249

 Ezt 1856. augusztus 23-i Röckelnek írótt 

levele is alátámasztja: „Az időszak, amikortól már a belső szemléletemből kiindulva alkottam, 

A bolygó hollandival kezdődött; ezután a Tannhäuser és a Lohengrin következett, és ha 

ezekben valamely költői alapvonás fejeződik ki, akkor ez a lemondás fenséges tragikuma, az 
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akarat jól felfogott, végső soron szükségesnek mutatkozó, egyedül megváltó elutasítása.”
250

 

Mint már említettük, hogy Wagner operáit következetesen a megváltás gondolata köré 

szervezte. Ama megváltás köré, mely megszabadulás az élet szenvedéseitől, lemondás a 

fizikai világ külsőségeiről. „Szó sincs semmi nihilizmusról, hiszen ahhoz az kellene, hogy a 

szerző meg legyen győződve a tapasztalati világ és a benne való élet kizárólagosságáról.”
251

 

Vagyis nincs szó olyan nihilizmusról, amelyről Nietzsche írt, vagy amelyről Kovalik beszél A 

bolygó Hollandiról szóló rendezésében. Hiszen Wagner azt sugallja, hogy léteznek olyan 

teren és időn kívüli értékek, amelyek maradandók, és az empíria világába már nem tartoznak. 

Hogy az érett Wagner az esztétikai síkot tekintve mennyire részesítette előnyben a zene 

nyelvét, mennyiben kívánt beszélni a zene kódrendszerén keresztül, azt Jack Stein számítása 

igazolja: „A Rajna kincse egészében 279 különböző helyen jelennek meg motívumok. A 

Walkürben, amely jóval hosszabb darab, ugyanez a szám 405. Ám a Siegfriednek már az első 

két felvonásában 452 vezérmotívum-megjelenést találunk.”
252

  Sok kritikus azzal vádolja 

Wagnert, hogy szakított korábbi esztétikai nézeteivel. Természetesen erre Magee is többször 

felhívja a figyelmet. Ugyanakkor azt is érzékelteti (lásd 295., illetve 303-304. o.) – ahogyan 

láthattuk miszerint világnézetében sem – úgy hasonlóképpen esztétikájában sem számolta fel 

teljesen ifjúkori nézeteit. Inkább arról van szó, hogy azokat, ifjúkori állításait – mindvégig 

műalkotásaiba építve, automatizálva – „meghaladta”
253

, túlszárnyalta érett zenéjében, 

művészetelméleteiben, magát a drámát szolgálva. A jelentős különbséget viszont távolról sem 

szabad elfelejtenünk, míg fiatalkorában a görög drámának alapelveire támaszkodva azt 

vallotta, hogy a szavak kommentálásaként jön létre a zene, illetve, hogy a társművészetek 

egyenrangúak, addig érett korában Schopenhauer hatására úgy vallotta, hogy a zenéből nőnek 

ki a szavak a dráma színpadán. Azonban mindenképpen leszögezhetjük, hogy a szavak és a 

zene, egy felhasznált kódrendszer, és az elsődleges cél, a mozgató, az értelem a dráma. A 

dráma elsődlegessége az, mely Wagner életében nem változott. A dráma elsődlegességéért 

küzdött ifjú korában, azokkal szemben, akik a zenét totalizálták, és a drámát csak jó sztorinak 

tartották, vagyis elbagatellizálták. A dráma elsődlegességéért küzdött Schopenhauer hatására 

metafizikai szinten, immár a zene dominanciáját hangsúlyozva. Azt gondolom, hogy akik 

Wagnert következetlenséggel és ellentmondásossággal vádolják, azok pont ezt nem látják. A 

cél mindvégig ugyanaz volt, csak az eszköz más.  
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  De mit nevezünk drámának? A dráma a világ, az élet, mi emberek, a jellemünk, a 

cselekedeteink tükörképe. Általa megismerhetjük önmagunkat is, és a világot is. Ugyanakkor 

kifejeződik benne az a metafizikai akarat, mely a világot mozgatja. Most nézzük meg, hogy 

maga Wagner írásaiban hogyan is vélekedett minderről. A következőkben, három írását 

fogom kiemelni, melyben érdemes megfigyelni, hogy az idő elteltével, mennyire következetes 

maradt a drámai gondolat elsődlegességéhez, megvalósításához, ugyanakkor azt is, hogy az 

eszközök mennyire mentek keresztül az ún. finomhangoláson.  

  Művészet és forradalom című 1849-es írásának vezérfonala a görög dráma, tragédia 

fontossága. Wagner a görög drámában látta azt a mintát, példát, mely a színházi világban a 

történelmet tekintve döntően kiemelkedő, mindent elsöprő jelentőséggel bírt. A görög 

tragédia hanyatlása olyan hanyatlást hozott a színházi életnek Wagner szerint, amelyet a „mai 

napig”, vagyis 1849-ig nem volt képes kiheverni, helyreállítani. Miért pont a görög drámát 

emeli ki Wagner? Azért, mert a görögség „összegyült, hogy e hatalmas müalkotás előtt 

önmagát megismerje, tetteit megértse, saját lényével, társaival, Istenével összeforrjon és a 

legnemesebb, legmélyebb nyugalomban megtalálja önmagát, amilyen néhány órával előbb 

még nyughatatlan izgalomban és magában álló egyéniségében volt.”
254

 Egészen azóta sem a 

rómaiak, sem a kereszténység, sem az iparosodás nem volt képes olyan művészetet létrehozni, 

kitermelni magából, mint a görög a színház területén. E három korszakot Wagner erősen 

bírálja. A római gladiátorjátékokat a kegyetlen szórakozás, unaloműzés, az emberiség 

legalantasabb játékának állítja be. A kereszténységet természetellenes aszkézissel, felesleges 

bűntudatkeltéssel és önmegtagadással vádolja. A modern újkori társadalmat, pedig a pénz 

diktatúráján alapuló rabszolgatartó társadalomként jellemzi. E háromban a polgár nem szabad 

ember, hiszen vagy a kegyetlen unaloműzés, vagy a természetellenességig vitt 

lelkiismeretesség, vagy a pénz rabszolgája. A görög polgár viszont szabad ember volt. Aki a 

szabadságát a közösségben megélt ünnep során, a tragédiából merítette. Wagner írása 

túlnyomórészt a kora ipari társadalmának kritikája, mely erőteljes etikai bírálatot is tartalmaz: 

„Ez a mostani civilizált világ müvészete.  Igazi lényege az ipar, morális célja a pénzszerzés és 

aesthetikai iránya az unatkozók mulattatása.”
255

 Továbbá „Ez volt az egyetlen szempont, mely 

miatt az állam védi a szinházat. Ipari intézménynek tekinti és mellesleg jól bevált 

levezetőcsatornának…”
256

 Wagner írásában a görögség és kora világképe közt azt a markáns 

különbséget is mindvégig hangsúlyozza, hogy a görögség az önismeret mellett az alkotásban, 
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magában az életben lelte örömét. Vagyis a filozófiatörténetből jól tudhatjuk, hogy Wagner azt 

az eudaimóniát helyezi előtérbe, amely az élet értelmének a boldogságot tartja, és 

megvalósulása az alkotó-értelmes életvitel következtében ölt testet. Ezzel szemben viszont a 

haszonelvű társadalom teljesen más alapokra épít. „A müvésznek alkotása célján felül, 

élvezetet nyujt maga az alkotás, az anyag kezelése és formálása. Tevékenysége már magában 

véve is örömteljes és kielégítő termelés, nem munka. A mesterember előtt csakis a cél lebeg, a 

haszon, melyet munkája hajt; maga a munka nem szerez neki örömet, teher, elkerülhetetlen 

szükséges rossz, melyet legszivesebben géppel végeztetne. Munkája csak kényszer; ezért lelke, 

gondolata nem a munkánál, mindig csak a célnál van, melyet lehető legegyszerübb módon 

szeretne elérni.”
257

   

  Természetesen sokszor vita tárgyát képezi, hogy Wagner baloldali, forradalmár vagy 

konzervatív, jobboldali volt. Melyik volt az igazi arca? Ifjúkorában az előbbi, majd az utóbbi? 

Mennyire volt következetes saját magához? Azt gondolom, hogy ebből, az 1849-es (!!!) 

írásából – mikor még a fordulat nem következett be – egyértelműen tájékozódhatunk: „A 

különbség tehát csak az, hogy a görögöknél (a művészet – szerk.) átment a nyilvánosság 

tudatába, most pedig csak egyesek tudatában él, ellentétben az összesség nemtudásával. A 

görögöknél a müvészet virágzása korában conservativ volt, mert végleges és megfelelő 

kifejezője volt a nyilvános tudatnak; nálunk az igazi müvészet forradalmi, mert mindig 

szemben áll az összességgel.”
258

 Tehát ebből világosan látjuk, hogy célként a konzervatív 

maradandó értéket, a drámát fogalmazza meg, teszi meg törekvése tárgyává, a forradalmat 

pedig eszközként ragadja meg, mégpedig nem mint a pusztítás eszközeként holmi egyéni 

öncél, vagy anarchikus káosz érdekében, hanem egyfajta univerzális érték helyreállítás végett. 

S itt az érték helyreállítás a görög dráma újbóli feltámasztására összpontosul, – mégpedig nem 

is akármilyen módon –, nem lemásolva azt, hanem azt felelevenítve, és szervesen 

továbbgondolva. Azt gondolom, hogy a dráma, mint konzervatív érték mibenlétét Wagner 

kitűnően definiálta, amikor ekképpen körvonalazta: „csak fejlődnie volt szabad, de nem 

változnia”.
259

 Érzékeljük, hogy a változás bármilyen irányban történő elmozdulást, mozgást, 

míg a fejlődés csak az egyik állapotból a másik állapotba történő minden esetben pozitív 

előjelű, minőségi formálódást jelent. Tehát összességében Wagner elképzelése valódi érték 

helyreállításban öltött testet, és Wagner gondolatai oly értelemben voltak csak forradalmiak, 
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melyben Wagner bátran felvállalhatta magát, és a művészetet merte felszabadítani kora 

társadalmának konvenciói alól.  

  Amikor Wagner művészetfelfogásáról elmélkedve érték helyreállításról beszélünk, akkor 

észrevétlenül is asszociálhatunk Nietzsche értékek átértékelésének filozófiájára. Nem hiába, 

hiszen mindkét szellemet az az értékválság foglalkoztatta, mely nemcsak a XIX. századot 

ejtette foglyul, hanem az emberiség történetén keresztül végig szélesen kacskaringózott. 

Mindketten a görögségben látták a kultúra fénykorát, és mindketten koruk társadalmi 

viszályait bírálták, utóbbiaktól szenvedtek. Csak míg Wagner ezekre a nyavalyákra a mítoszt, 

a maradandó értékek újbóli felfedezését tekintette válasznak, és érett korában Schopenhauer 

metafizikájára támaszkodott, addig Nietzsche a fordított érték hangsúlyozásában látta a 

megoldást, mely kiiktatott mindenfajta metafizikát. Ez valóban két ellentétes világnézet, mely 

kezdetben egy tőből táplálkozott, és aztán egymásnak feszült.  

  Wagner e korai írásában is szintén megjelenik a Gesamtkunstwerk mégpedig ily módon: „A 

tragédia későbbi romlásának idején a müvészet nem volt többé a nyilvános tudat kifejezője. A 

dráma alkotórészeire bomlott, szónoklatra, szobrászatra, festészetre, zenére stb. Ezek 

mindegyike elhagyván a kört, melyben egyesültek volt, saját utján kezdett járni, önállóan, de 

önzően továbbfejlődni. … Elvadult, tétova, széteső lelkünk, hogy is érthette volna meg a nagy 

görög egységes remekmüvet?”
260

 Vagyis a schopenhaueri hatás itt még nem jelenik meg, 

hiszen 1849-ben vagyunk, de a dráma viszont igen, illetve a feuerbachi hatás is, melyről e 

sorok tanúskodnak: „Csak az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a 

szépséget, csak a szépség teremti meg a müvészetet.”
261

 Vagyis a szeretet mindent elsöprő 

öröme az, mely a társadalom központi erejének kell lennie. Mint említettük, Wagner a 

kereszténységet kritizálja. Ugyanakkor az is érződik, hogy nem elsősorban a vallást, hanem az 

intézményrendszert bírálja, hiszen írását ekképpen zárja: „Épitsük tehát a jövő oltárát az 

életben és az élő müvészetben egyaránt az emberiség két fenséges mestere számára: Jézusnak, 

ki az emberiségért szenvedett és Apollónak, ki örömteljes méltóságra emelte!”
262

 Ebből is 

látszik, hogy magát a kereszténység alapgondolatát példaként tartotta, más kérdés, hogy 

Feuerbachhoz hasonlóan profanizálta.  

  Ezek után nézzük meg az 1860-as „A jövő zenéje” című írását, –  mely műfaját tekintve 

kettős funkciójú; egyrészt levél francia barátjához, Villothoz, másrészt művészetelméleti írás 
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is egyúttal –, mily probléma köré összpontosul. Láthatjuk, hogy itt már az érett, az 1854-es 

fordulat után értekező, világlátott Wagner szavai szólnak hozzánk. Mind az olasz, mind a 

francia, és mind a német operát is tejes mértékben elmarasztalja, mindhármat különböző 

indítékok alapján. Mégpedig az operaműfaj teljes átfogó, valós korképét elénk tárja, a típusok 

összehasonlításával. Wagner kifejti, hogy az olasz opera nemcsak zenei struktúrájában, hanem 

hangzásgazdagságában nagyon távol esett „anyjától”, Palestrina zenéjétől. Hiszen míg a 

polifonikus szerkesztésű Palestrina zenéjében a szólamok egymással párbeszédet folytatva, 

egyenrangúan hömpölyögtek, addig az olasz operában csupán az énekes szólam képezi a 

dallamot, a zenekari kíséret csak támogató jelleggel bír. Ez mindenképpen visszalépésnek 

számít. Ráadásul a recitativo – ária – recitativo – ária állandó váltakozása olyan korlátok közé 

szorítja a zenét, amely gátat szab annak kiteljesedéséhez. Ügyetlenül lekerekített recitativok 

és áriák helyett Wagner a végtelen dallamban, a részek egymásba folyásával látja az opera 

valódi kibontakozását. Az olasz mellett a francia opera kötöttségét is papírra veti. Leírja, hogy 

Franciaországban bizonyos szabályok határozzák meg az operaírást, aki ezeknek megfelel, 

csak az érvényesülhet. Német területen, német opera, mint olyan nem létezik. Hiszen 

„Németországba az opera mint teljesen kész, a nemzet jellemétől vadidegen, külföldi termék 

került.”
263

 Hosszan részletezi, hogy német operák csak az olasz és francia operák „szolgai 

utánzásaiként” születtek, mivel a német zeneszerzők olasz-francia földön tanulták ki a 

zeneszerzést, illetve olasz szerzők jöttek német fejedelmi udvarokba. Így gyakran előfordultak 

rossz fordítások, képzetlen német énekesek által tolmácsolt olasz előadások, borzasztó 

prozódiahibák. Németországban a zene nem az opera műfajában, hanem a kifejezetten 

hangszeres zenében Bachtól Beethovenig, a barokk polifóniától, a klasszika szimfóniájáig 

teljesedett ki, pontosan a szólamok hihetetlen gazdag textúrája, párhuzamossága miatt.  

  S itt eljutottunk ahhoz a két döntő tényezőhöz, amely végül is Wagner művészetének 

forrásaként tárul elénk, vagyis a görög dráma és a beethoveni szimfónia jelentőségéhez. 

Hiszen e kettő műfaji fuzionálásából született meg maga a wagneri zenedráma. „Ilyen 

élmények csak fokozták igényeimet az operamüfajban való alkotás iránt és minél inkább 

törekedtem elképzelni, miképen volna lehetséges a Beethoven által hatalmas folyammá növelt 

német zenét a zenei dráma medrébe terelni,”
264

 A zenedrámát, eszményét pedig „a jövő 

müremekének” nevezte el.
265

 Írásában az Opera és dráma című írásos munkájára is kitér, 

melyben a költészet és zene egymásba forrasztásának lehetőségét, feltételeit tárgyalja. 
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Alapvető feltétel, hogy a költő, a librettó írója értsen a zenéhez, és a zeneszerző pedig 

fogékony legyen a költészetre, így elkerülhetők lesznek azok az anomáliák, amelyek, a két 

terület közti fal okozta érthetetlenségből, félreértésekből adódnak. (Mely szerint a zeneszerző 

korlátozza a költőt, a költő pedig a zeneszerzőt ahelyett, hogy az átjárás révén egymást 

segítenék, ösztönöznék.) „A költő ideális anyagát tehát a >mythos< -ban találom…mert 

teljesen eltünnek benne az emberi viszonyoknak konvencionális, csak az elvont ész 

szabályaival megmagyarázható formái.”
266

 

  Míg a görögség zenéje a ritmikus táncdallamban öltött testet, addig a keresztény zene 

elhagyva a ritmust a harmónia gazdagságára épült. Míg Olaszországban a ritmikus dallamot 

csak egy szólamra alkalmazták az opera műfajában, addig német földön a görögség által 

megörökölt ritmust és a kereszténység harmóniáját ötvözték a hangszeres zenében. Ez jól 

megfigyelhető már Bach fugáiban a kontrapunktika felhasználásával, de a szimfónia 

műfajánál Haydnnél és Beethovennél is. A beethoveni „symphoniában a hangszerek olyan 

nyelven szólalnak meg, amelyről az embereknek azelőtt nem lehetett tudomásuk, mert a tisztán 

zenei kifejezés eddig ismeretlen folytonossággal, a legváltakozóbb árnyalatokban ragadja 

meg a hallgatót… Változataiban oly szabad és merész törvényszerüséget mutat, mely erősebb 

minden logikánál…olyan, mint egy más világból eredő kinyilatkoztatás.”
267

 S itt 

megérkeztünk (Wagnernél is) a zene, mint kommunikáció, vagyis az interpretáció 

értelmezésének kérdésköréhez. Ahhoz a nyelvhez, amely a zene kódrendszerén keresztül 

közvetít nekünk. De mit is közvetít? „Azt, hogy ezt az uj beszédlehetőséget metaphysikai 

szükségszerüséggel éppen a mi napjainkban fedezték fel, a modern nyelvek konventionális 

kifejlődésének tulajdonitom.”
268

 Tehát metafizikai tartalmakat, érzéseket. Wagner ezalatt azt 

is kifejti, hogy kezdetben az emberiség nyelve énekbeszéd volt, mely a szubjektum érzelmén 

alapult. Majd a civilizáció fejlődésével a szavak jelentései egyre jobban leszakadtak a 

metafizikai világtól, és a konvenciók szabályszerűségei szerint alakultak, kiiktatva az 

érzéseket. Ennek következtében kellett egy terület, egy sajátos nyelv, amely a kiszorított 

érzéseknek helyet ad, ez a zene nyelve. Itt már teljes mértékben kifejeződik a schopenhaueri 

hatás, a zene dominanciája, mely szerint a cél, hogy a költészet szavai beleolvadnak a zenébe.    

  Wagner írása vége felé a monda műfaji fontosságára világít rá. „A mondának… az az előnye, 

hogy az időnek és a népnek csak tisztán emberi tartalmát adja vissza sajátos, nagyon 
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pregnáns és épp ezért könnyen érthető formában. Csak a balladára vagy egy népies refrainre 

kell gondolnunk, hogy ezt a jelleget rögtön megértsük. ….”
269

  Wagner azt is részletezi; mi a 

monda előnye, hogy a viszonylag kevés (sűrített) cselekmény a cselekvés belső indokaira, és 

az azt magyarázó lélektani motívumokra fókuszál azon cél érdekében, hogy mi nézők is 

azonosuljunk a szereplők belső indokaival. Ez a szemlélet ellentétes Kovalik nézőpontjával, 

mely szerint a ballada csupán egy sztori, mely szórakozásra jó. „A >Bolygó hollandi<-ban 

általánosságban csak arra ügyeltem, hogy a cselekvés egyszerü vonalait megtartsam és 

minden felesleges részletet, a közönséges életből vett intrikát kiküszöböljek. Ehelyett azokat a 

részeket fejtettem ki részletesebben, melyek a mondai tárgy jellegzetes szinezetét adták és itt 

teljesen összeestek a cselekvés belső okaival. Magát ezt a szinezetet akartam cselekvéssé 

tenni.”
270

 Összefoglalva, a drámai akció, a végtelen melódia, a zenei hangulat megteremtése 

mind olyan eszközök Wagner tárházában, amelyek a metafizikai síkot erősítik.      

  A harmadik írás, az érett Wagner kiforrott munkája, mely 1870-ben Beethoven címmel 

íródott, a zeneszerző születésének századik évfordulójára. Wagner, Beethovennek, nagy 

példaképének állít itt emléket, Schopenhauer nyomán a célból, hogy a „komoly müvelt 

gondolkodónak a zene philosophiájáról egyet s mást elmondjon.”
271

 Wagner írása elején 

tulajdonképpen a zene schopenhaueri akarat megnyilatkozását, a dolgok lényegének 

felfogását a befelé látás képességével, valamint a filozófus álomteóriáját vázolja elénk. 

Konkrét zeneesztétikai ismeretelmélet virtuóz kibontásának lehetünk olvasói. Mégpedig a 

jelentés minél érzékenyebb kitapintására törekedve. „A zenében azért szól a külső világ olyan 

érthetően hozzánk, mert hallásunk utján a hanghatás következtében ugyanazt közli velünk, 

amit magunk kiáltunk oda neki bensőnk legmélyéből. A hallott hang tárgya közvetlenül 

összeesik a hallatott hang alanyával.”
272

 Tehát mindenféle fogalom közvetítése nélkül 

áramlik oda-vissza az öröm-fájdalom, vagyis az érzelem, mely soha nem hamis, nem csap be, 

mint a külvilág látszatvilága. Majd Wagner olyan megállapítást tesz – természetesen 

Schopenhauert követve-, amely azt gondolom, gyökeresen változtatja meg a zenéről vallott 

esztétikai, kritikai gondolkodás egészét. Kijelenti, hogy a zene „egészen más aesthetikai 

törvényeknek van alávetve, mint a többi müvészetek”. 
273

 Vagyis megtörténik a zeneesztétika 

emancipálódása a többi művészeti ágtól. Innentől kezdve nem lehet a zenét a többi művészet 

fogalmi kritériumai szerint értékelni. Hiszen más a jelleg, más a funkció. Míg a zenében a 
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dolgok lényege közvetlenül hat, addig a többi művészeti ágban „megismerés utján 

ábrázolandó.”
274

 Míg a képzőművészben az egyéni akarat, úgy a zenészben az egyetemes 

akarat lát napvilágot. Hiszen a képzőművész a fizikai, tapasztalati világból, az egyes 

jelenségek világából szűri le, sűríti össze egyéni képzeletében alkotásának tárgyát. A zenész 

viszont a hangok univerzális világában feloldódva, érti meg annak belső törvényeit, 

sorsközösséget vállalva magával, az egésszel, wagneri szóhasználattal élve a „távolbalátás” 

állapotában. Wagner sorai szerint, a zenétől „hasonló hatást vártak … , mint a képzőmüvészet 

alkotásaitól, t. i. szép formák tetszésének felkeltését.”
275

 De mivel a zene nem a világ 

külsejéről, hanem annak belsejéről szól, a szép, mint a tárgyak fizikai jellemzőinek ítélete, 

eleve kizárandó értékelési kategória. Így hát a zene csak a „fenséges fogalomkörében itélhető 

meg, mert ha beteltünk vele, felkelti bennünk a korlátlanság tudatának legnagyobbfoku 

extázisát.”
276

 Vagyis a képzőművészet alkotásait következményképpen érzékeljük, míg a 

zenét azonnal.  

  Beethoven művészetének csodálatossága abban rejlik, hogy a külső konvenciókat kiiktatva, 

behatolt a formába, így a schopenhaueri akarat megnyilvánulásait alkotta meg művészetében, 

dallamaiban. Vagyis Beethoven valósította meg azt, amit Schopenhauer megálmodott. 

Természetesen, mint gondolkodó, Wagner fontosnak tartja, hogy rávilágítson azokra a 

jellemvonásokra, erkölcsi rugókra, melyek lehetővé tették e zeneszerzői nagyság 

kibontakozását. Teszi ezt, elődeivel való összehasonlításban. Míg Haydn a herceg 

szolgálójaként tevékenykedett, addig Mozart muzsikája az udvarral és a közönséggel, a 

konvenciókkal való küzdelemben valósult meg. Beethoven jellemének mozgatórugója viszont 

az autonómia. Tekintetében, az a dac mutatkozott meg, mely a világ külsőségei ellen irányult. 

A város adta szórakozás, élvhajhászás éles elméjét nem kötötte le. Az egyedülléthez 

vonzódott, „függetlenségre született”
277

. Ő volt az első nagy zeneszerző, akinek megrendelőit 

nem kellett kiszolgálnia. A protestantizmus honolt lelkében. Wagner Beethoven két művére is 

részletesen kitér. Beethoven egy napjának ábrázolására Cisz-moll quartettjétnek metafizikai, 

pszichológiai mondanivalóját választja, ezzel is elénk tárva Beethoven egyéniségét. Majd a 

IX. szimfónia kapcsán a konvenciók lebontását, és az emberben való bizalmat, szeretetet 

hangsúlyozza. Egyik kulcsmondatában Wagner így összegzi Beethoven alakját: „a melodia 

Beethoven által felszabadult a divat és a változó izlés befolyása alól és örökértékü, tiszta 
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emberi typussá emelkedett.”
278

 Köszönhető ez szimfóniáinak, melyben szólamai 

párhuzamosan dalolnak.  

  Írása vége felé Wagner újra a drámára összpontosít. Mégpedig Shakespeare és Beethoven 

művészetének parallelbe helyezésével. Azt a drámát, amelyet Shakespeare színpadi műveiben 

alkotott, azt Beethoven a zenében vitte kifejezésre. S itt nyerünk igazolást, annak 

bebizonyítására, melyet Wagner három írásának ismertetése előtt rögzítettünk, miszerint 

mindvégig a dráma elsődlegessége foglalkoztatta Wagnert, amely saját bevallása szerint is 

mély zenefilozófia tartalmiságot kölcsönöz. E fejezet végén összefoglalásként az idézet 

önmagáért beszél; „A zene, amely nem a világ jelenségeiben levő eszméket ábrázolja, hanem 

önmaga egy világátfogó eszme, természetszerüen magában foglalja a drámát, miután viszont 

maga a dráma a világnak a zenével egyetlen egyenértékü eszméjét fejezi ki…. Miként a dráma 

az emberi karaktert nem irja le, hanem közvetlenül önmagában ábrázolja, ugy a zene 

motivumaiban bennfoglaltatik a világ minden jelenségének legbensőbb lényege. Ezeknek a 

motivumoknak mozgása, formálása és elváltozása nemcsak analog módon van egyedüli 

rokonságban a drámával, hanem az eszmét ábrázoló dráma valójában csakis a zenének 

mozgó, formálódó és változó formáival magyarázható meg világosan.”
279

      

  Ezek után a következő fejezetekben Wagner barátjának, illetve nagy kritikusának, Friedrich 

Nietzschének gondolatait mutatjuk be, vesszük elemzés és értelmezés alá. Először is, hogy 

miként gondolkodott Nietzsche közös mesterükről, Schopenhauerről, a Schopenhauer, mint 

nevelő című írásában; a tudatosan magányosságot vállaló személyiséget járta körbe. Majd 

pedig, hogyan is vélekedett Nietzsche Wagnerről élete vége felé az Ecce homo című 

autobiográfiájában.                                       

3. „Schopenhauer, mint nevelő” – a filozófus kortárs Nietzsche ajánlásában 

Nietzsche mindenekfelett életfilozófus volt, amely lényegében azt jelenti, hogy a filozofálás 

abszolút vonatkoztatási pontját, az emberi életben találta meg. E viszonyítási alap adta 

számára, az életjelenségek megítélésének, másképpen fogalmazva „értékelésének” a mércéjét. 

Nietzsche a modern gondolkodók közül, a legnagyobbak egyike, aki teljes tudatossággal, élte 

át korának értékrend pusztulását (halálát), és kíméletlen élességgel vette azt számba, valamint 

építette erre a válságra egész filozófiáját.  

                                                             
278

 Wagner: Művészet és forradalom. 203. o. 
279 Wagner: Művészet és forradalom. 208. o. 



116 
 

  Mert az az értékrend – legalábbis ő úgy látta –, amelyre az európai kultúra eddig épült, az 

véglegesen és végletesen már a múlté. A megszokás, a totális értelemvesztés állapotában van 

már, így a teljes elértéktelenedés a nihilizmusba tart. 

  A nihilizmusba „torkollás”, és az ezzel egyenértékű értékrend váltás nála nem egyszerűen 

azt jelenti, hogy az érték az előző érték tagadásaként pontosan annak ellentétébe vált át, azaz 

az eddigi jó és a rossz, mint minden értéktételezés alapja, és végső mércéje egyszerűen 

előjelet cserél. Nietzsche már eleve a jó és rossz hagyományos, már elfogadott, „tollba 

mondott” kereteit is megkérdőjelezi. Egy olyan értékrendszert állít fel, posztulál, követel, 

amely túl van a jón és rosszon egyaránt, és itt a hangsúly a „túl” és az „egyaránt” szón van, az 

idő vonatkozásában. Nem másról van itt szó, minthogy időtlenné teszi, valamint kiüresíti a jót 

és a rosszat, mint fogalmakat, értékeket, ahogyan azokat, az emberek egyes viszonylatokban 

eddig használtak, tartottak.  

  Minden érték átértékelésének programja három momentumot tartalmaz: 1. Az eddigi 

értékrend véglegesen értékét vesztette; ennek terminusszerű kibomlása a nihilizmus, amelyet 

Nietzsche így definiál: „A nihilizmus egy normális állapot. Nihilizmus: hiányzik a cél; 

hiányzik a válasz a kérdésre Miért?, mit jelent a nihilizmus? – hogy a legfőbb értékek 

elértéktelenednek.”
280

  2. Segíteni kell az értékfelszámoló nihilizmust, hogy mindjobban 

kiteljesedjen, azaz pusztuljon, ami pusztul már amúgy is magától, és ezért szükséges a 

konzekvens korkritika. 3. A rég elavult értékrend helyébe újat kell állítani, és ehhez addig, 

amíg az fel nem épül, támpontokat kell adni „Az értékbecslés megváltoztatása – ez a 

feladatom.”
281

  

  A fenti összegzések Csejtei Dezső: Filozófiai etűdök a végességre
282

 című tanulmány 

gyűjteményében Nietzschéről szóló írásában fogalmazódnak meg így. Ez az a filozófia, 

amelyet Nietzsche a Vidám tudományban „újjászínezés”, „átfestés” szavakkal ír le, mely a 

„kétely filozófiájának” is tekinthető. 

  Bibó István megközelítésében, Nietzschéről szóló esszéjében
283

 azt olvashatjuk, hogy az 

inkább „akaró ember” (mint amilyen Nietzsche volt), csak az előtt, és csak akkor hódol be a 

nagyságnak, ha annak társadalmi elismertsége már tény, racionalitás. Az „akaró ember” egyik 
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hajlama a lelki tekintélyekben való örök kétely, mert aki nagyon ragaszkodik a reális 

tényekhez, – mint, ahogy az „akaró ember” is –, könnyen kételkedik a lelki kiválóságokban. 

Az inkább „érzelmek emberében” viszont nincsen kétely, azonnal behódol. „Milyen a 

filozófia, amikor a kételyt a legfélelmetesebb bűnnek tekintették, szentségtörésnek az örök 

szeretettel szemben, bizalmatlanságnak mindennel szemben, ami jó, nemes, tiszta és 

irgalmas? – Mi újjászíneztük a dolgokat, állandóan átfestettük őket, de mire is lehetnénk mi 

képesek az öregmester, mármint a régi emberiség színpompájához hasonlítva.”
284

 – írja 

Nietzsche. 

  Természetesen nem létezik tisztán akaró és tisztán érzelmi ember. Egy emberben ez is és az 

is megtalálható, csak időben, és egyes élethelyzetekben változó erősségben, mint, ahogy ezt 

Nietzschénél is tetten érhettük. 

  Jellemző, hogy az akaró embernek igen erős az önbizalma, ezt fel is ismeri önmagában, és 

ezzel tudatosan is él a cselekedetei során. A nihilista viszont hagyja magát sodortatni. 

  Nietzsche Schopenhauerről szóló, „Schopenhauer, mint nevelő” című írása a „példaképre 

épített önismeretnek” a kimunkálása, még az egészséges arányban „akaró ember” filozófiai 

munkája. Minden önismeretét fejleszteni kívánó – önnevelő – embernek „kötelező” 

olvasmányává kellene, hogy váljon. Sorait ezzel kezdi: „az emberek hajlamosak a lustaságra. 

De mások szerint helyesebb lett volna ez a válasz: az emberek félénkek. Szokások és közhelyek 

mögé rejtőznek… és pontosan attól félnek leginkább, ami feltétlen tisztességet és nyíltságot 

követelne tőlük.”
285

  Briliáns indítás az önismeret kifejtésére, és mindezt ebben a témakörben 

a példakép állításával. „Ha valaki (mint ahogy Schopenhauer is, és burkolt formában 

Nietzsche is ezt magának fenntartja) nem akar tömegember lenni, nem kényelmeskedhet 

többé; engedelmeskednie kell lelkiismeretének, amely odakiáltja neki: > Légy önmagad! Mert 

most nem az vagy, bármit teszel, gondolsz vagy akarsz is. <”
286

  Majd így folytatván a 

fentieket: „aki nem meri vállalni tulajdon géniuszát, törődik ezzel, foglalkozik azzal, 

kacérkodik mindennel. Az ilyen ember… kísértet csupán, aki nemhogy félelmet, de még 

szánalmat sem ébreszthet senkiben.”
287

 Azaz önmagát fel nem vállaló, önismeret nélküli 

ember; de csak kísértet. A filozófus ezután hosszan fejtegeti tovább a tömegember és – aki 

ebbe a kategóriába törvényszerűen bele nem tartozó – magányos ember különbözőségeit. Ez 
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utóbbi rendelkezhet csak azokkal a személyiségjegyekkel, amelyek az önismeret 

kialakításában, fejlesztésében pozitív hatásúak lehetnek. A teljesség igénye nélkül, néhány 

gondolatot idézünk erre vonatkozólag az írásából; „hogy saját mértékeink és törvényeink 

szerint éljünk”, avagy, hogy „tulajdon életünkért felelősséggel tartozunk önmagunknak, 

következésképpen mi magunk akarjuk ezt az életet kormányozni, és nem engedjük meg, hogy 

életünk amolyan oktalan véletlenszerűség képét öltse.”
288

 Ez bizony nem egy „hagyományos” 

nihilista ember szemlélete, és főként nem egy olyan filozófusé, aki „már eleve a jó és rossz 

hagyományos, már elfogadott, > tollba mondott < kereteit is megkérdőjelezte” (szerk.), mert a 

megkérdőjelezésre ehhez első lépésként nagyon is tisztában kell lenni avval, hogy mi a 

hagyományos jó és rossz között a különbség. 

  „Az ifjú lélek így szól önmagához: szabad akarok lenni.”, de bizonyítottan nem önmagától. 

Ebből következőleg teszi fel a kérdést; „De miképp találjuk meg önmagunkat?”
289

 (Boros 

János könyvében
290

 kifejti, hogy Nietzschére erősen hatott Emerson. Nem ritkán az ő 

mondatait fogalmazza újra. Például Nietzsche ezen mondata is ilyen emersoni hatást tükröz.) 

E kérdésre Nietzsche azután módszert, elméleteket, filozófiát munkál ki, nevelőt ajánl – 

Schopenhauert –, a példaképállítás segítségével, merthogy „iskoláink és tanáraink egyszerűen 

eltekintenek az erkölcsi neveléstől vagy beérik merő formaságokkal. Az erény olyan szó, 

amelyről tanárnak és diáknak semmi sem jut eszébe, ódivatú szó, amelyen nevetgélnek, és még 

jó, ha csak nevetgélnek, mert ha nem, akkor színlelik.”
291

 Ezzel ellentétben a példakép, 

mármint „Schopenhauer, nem akar látszatot kelteni soha, mert önmagának ír, és senki nem 

akarja, hogy becsapják, legkevésbé az olyan filozófus, aki önmagát teszi meg önmaga 

törvényévé: ne csapj be senkit, még önmagadat sem!”
292

 Ehhez pedig feltétlen nagyfokú 

önismeret szükségeltetik. Az ide vezető út pedig nem más, mint ahogy a példaképnél is 

látható. „Schopenhauer viszont önmagával beszél: vagy ha már mindenképpen hallgatóságra 

kell gondolnunk, akkor képzeljük el a fiút, akit az apa oktatásban részesít. Nyílt, természetes, 

jóindulatú beszéd ez…, amely olyan emberek sajátja, akik urak tulajdon házukban (ilyenek az 

„akaró emberek” – szerk.)…, ellentétben azokkal…, akik többnyire valósággal (csak – szerk.) 

csodálják önmagukat.”
293

 Három kritérium; a becsületesség, a szívderítő vidámság és az 
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állhatatosság megléte van az ilyen nevelőben, az ilyen apában. Más szóval a példaképnek 

ezekkel a tulajdonságokkal kell rendelkeznie, – vallja Nietzsche –, de csak a mindentől 

független magányos ember rendelkezik ezekkel. A magányosság azonban nem valami rossz 

dolog, állítja Nietzsche. Sőt egy helyütt azt írja, hogy „Nagy kegyetlenséggel és mindenféle 

magyarázatokkal kiegészítve felállították még azt a tantételt is, hogy az elmagányosodás 

mindig valami titokzatos bűn következménye.”
294

 Az elmagányosodás a hagyományos, a 

hétköznapi nihilizmus melegágya. Pedig „Ezeknek az embereknek, akik szabadságukat belső 

világukba mentették át, a külvilágban is élniük kell,…ezek a magányos és szabad szellemek 

tudják, hogy állandóan mindenben másnak látszanak, mint amilyenek… jóllehet nem akarnak 

mást, csak igazságot és tisztességet… a halálnál is jobban gyűlölik a szükségszerűnek 

minősített látszatot.”
295

 Mindezen rossz látszat ellenére, tehát kiváló és követendő emberek. 

  A megfogalmazott fenti sorok mögött ráismerhetünk A bolygó Hollandi főhősének, a  

tudatosan magányosságát vállaló Sentának személyiségjegyeire. (Lásd. V. Fejezet Bátorság 

alatt írottakat.) 

  /Itt érhetjük tetten a már fentiekben megfogalmazott nietzschei nihilizmusnak a filozófus 

általi értelmezését a gyakorlatban./ Azaz „A nihilizmusba >torkollás<, és az ezzel 

egyenértékű értékrend váltás nála nem egyszerűen azt jelenti, hogy az érték az előző érték 

tagadásaként pontosan annak ellentétébe vált át, azaz az eddigi jó és a rossz, mint minden 

értéktételezés alapja, s végső mércéje egyszerűen előjelet cserél.” 

  Ezek után, az elmagányosodás miatti és következtében kialakuló kétségtelen veszélyek 

felismerésére figyelmeztet, amelyekkel ellensúlyozható minden magányosságból fakadó rossz 

érzés. Az elmagányosodás oka és egyúttal folytonos következménye, hogy a „kételkedés az 

igazságban” érzése állandósul, ekkor érkezik el a magányos ember oda, „hogy szent ember 

legyen, ugyanő, mint intellektuális lény, magában hordja a vágyódást a benne élő 

géniuszra.”
296

 Nietzsche azt mondja; legyen ezekkel tisztában a magányos ember. A negatív 

hatások okozta felismert depresszióját ne betegségként élje meg, hanem ismerje fel, hogy a 

saját maga választotta magány (önismeret) nem teher számára, depressziója nem annak oka, 

sem abból adódó következménye. (Itt kell azzal kiegészíteni, hogy egy ember önismeretének 

mértéke – minden élettapasztalata ellenére – ellenkező irányban is változhat. Vagyis például 

egy adott krízis helyzetben, vagy katarzis hatására, avagy éppen egy mély barátság 
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megszűnésekor, egy boldog szerelem megszületésekor csökkenhet a valódi önvizsgálat 

mélysége.)    

  Nietzsche tudja, hogy mindezek elérése nem kis nehézségekbe ütközik egy olyan embernél, 

aki ezt az utat választja. Bátorításul e mondatokat veti papírra: „engem most mégis elfog a 

vágy, hogy megmagyarázzam, miképp tudjuk magunkat Schopenhauer segítségével 

mindannyian korunk ellen nevelni – mivel azt az előnyt élvezzük, hogy Schopenhauer 

ismertetett meg minket korunkkal.”
297

  

  A továbbiakban a filozófustárs Schopenhauer /és így Nietzsche is/ saját korának anomáliáit 

fejti ki „elrettentésül”. Mégis válasszuk inkább a saját korunktól való elhatárolódást, azaz a 

magányos ember életét. Az anomáliák ismeretében és azok jellemzőivel tudatosan éljünk 

együtt a mai világunkban – tanácsolja mindenkinek Nietzsche. 

 

4. Wagner alakja Nietzsche autobiográfiájában, az Ecce homo lapjain és a 

Wagner esete című esszéjében 

  Ecce homo. Íme, az ember!  János evangéliumának idézete fundamentálontológiai kijelentés.  

E dermesztő címmel való első találkozás nem csupán kijelentés, hanem megszólítás… 

továbbmenve; felszólítás. Íme, az ember! Maga a könyv alapos, az őszinteséget és a fizikai 

realitást keményen feltáró – a filozófus, Nietzsche szavaival élve – „tanúság-tétel”. Tehát, egy 

egészen speciális autobiográfiával állunk szemben, mely „egy” életet visszatekintve, annak 

pszichológiai, szellemi lényegiségét tárja föl, és az „egy” itt nem határozatlan névelő, vagy 

nem is számnév, hanem azt Nietzsche személyes, átélt életeként kell értelmezni. Ezt 

bizonyítja, az előszó első mondatai közt „ki vagyok én”, egyenes önismereti kérdése. 

  Joggal kérdezhetjük - kérdezhetnénk, hogy Nietzsche e két írásának miért tulajdonítunk 

ekkora jelentőséget szakdolgozatunk írásakor. Mindkét munkájában – azoknak már címeiben 

is árulkodó módon Nietzsche – „inkább” magáról, illetve Wagnerről az alkotóművészről 

beszél, ugyanakkor „arányaiban, jelentőségében szinte csak másodlagosan, személyeskedve, 

általa kreált ideológiával átitatottan” magáról a műalkotásról, Wagner művészetéről ír. 

Mindezek, és az azokból megszülető anomáliák is látványosan prezentálják azon 

bevezetőmben írottakat, miszerint; „az alkotóművész, s művészeti alkotása, valamint az 

orientáló/ajánló közötti ilyen jellegű viszonyok milyensége”, illetve azok ismerete döntően 

                                                             
297Friedrich Nietzsche: Wagnerről és Schopenhauerről. 65. o. 



121 
 

meghatározóak. Mert a teljességhez, annak „megismeréséhez viszont elengedhetetlen többek 

között az „alkotó művész és ajánlója”, avagy éppen a „kontra”, azaz az „ellen – ellenséges” 

kritikus, személyiség társadalmi helyének, helyzetének, illetve ezek egymáshoz való 

egészséges, avagy éppen egészségtelen viszonyának a láttatása, ismerete.” /A szakdolgozat e 

fejezetét, ellenkritikaként a müncheni LMU féléves ösztöndíjas hallgatójaként Dr. Meier, 

Heinrich professzor ajánlására, és témavezetésével dolgoztam ki./    

  „Én Dionüszosz, a filozófus tanítványa vagyok, inkább lennék szatír, mint szent. De olvassák 

el ezt az írást. Talán sikerült, talán semmi más célom nem volt vele, mint az, hogy ezt az 

ellentétet nyájas és emberbaráti formában bemutassam.”
298

 – írja egy helyütt. Azé a 

Dionüszoszé, aki a bor és mámor megtestesítője, és a színjátszás patrónusa. Dionüszosz 

tanítványa akart lenni. A világot pusztító, dekadens, lázadó, mámortól átszellemült 

energiájával akarja kizökkenteni annak jól megszokott, lassú sodrásából, (középszerűségéből), 

mindezt egy olyan stílussal, amely a színjátszás sajátos nyelvén; a különböző szerepekből, a 

karakterek diverzitásából szólal meg egy személyben. Teszi mindezt azért, hogy lerántsa a 

leplet mindarról, amit eddig valóságnak hitt, hittünk. Ennek legradikálisabb példája, miszerint 

ezt írja: „Saját hitelemre élek, s talán csak előítélet, hogy élek…Elegendő egy „művelt” 

emberrel beszélnem, aki nyáron ellátogat Felső-Engadinba, hogy meggyőződjem arról, nem 

élek…”
299

 

  Ezért Nietzsche kialakítja az értékek átértékelésének munkamódszerét. Ebben, a kiinduló 

világkép egy látszólagos-elhazudott világ, melyben az eszmény hazugsága eleddig átokként (a 

morál átkaként) ült a realitáson, mígnem a fény következtében bekövetkezett megvilágosodás 

elvezet ennek leleplezéséhez, a valóság tényleges megismeréséhez, és ez nem más, mint a 

fordított értékek imádása. Nézete szerint „a tévedés (az eszménybe vetett hit) nem vakság, a 

tévedés gyávaság.” 
300

 

  Nietzschét hosszú évek munkájában, szisztematikus munkamódszerében mi vezethette, 

segítette vagy akadályozta? Természetesen a hatások és ellenhatások, benyomások és 

tapasztalatok folyamszerű örvénye, sodrása. Annyi azonban bizonyos, hogy Richard Wagner 

művészete és egyénisége megkerülhetetlen, mikor Nietzschéről írunk. Személyes barátságuk, 

majd önkívületi gyűlöletük egymás iránt igen csak meghatározó volt. A mintegy harminc 

évvel idősebb Richard Wagner a fiatal Nietzsche számára istenített bálvány volt, de mind 
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eközben Wagner Nietzsche háta mögött feleségével, Cosimával folyamatosan kihasználja,  

megalázza, megszégyeníti. A fordulópont, a leleplezés, és ez egyben következményként az 

„értékek átértékelése”. Az eszmények romba dőlnek, és minden fordított előjelet kap. Wagner 

eszményi idealizmusa, és maga az idealizmus nem létezik többé, csak a dekadencia. 

  Ismeretes, hogy maga az egész Nietzsche-i gigászi nagyságú örökség töredékek 

gyűjteményéből áll, melyet Nietzsche 1889. január elején bekövetkezett torinói 

elmeösszeomlása után húga, Elisabeth Förster-Nietzsche, valamint Nietzsche zeneszerző 

barátja; Heinrich Köselitz válogat, rendez össze, és ad ki utólag.  Az Ecce homo, melyet 

Nietzsche utolsó pillanatban,  – még elmeborulása előtt saját szerkesztésben kiadott, – jól 

látható módon, maga is töredék, már magán viseli a betegség tüneteit. 

  Friedrich Nietzsche az Ecce homo előszavát Zarathustrájának kiemelésével zárja. Rögtön 

feltehetjük a kérdést; miért? Ő maga így válaszol; „Írásaim közül Zarathustrám önálló világ. 

A legnagyobb ajándékot adtam vele az emberiségnek, amivel valaha is meglepték. Olyan 

könyv melynek hangja évezredeken emelkedik felül, és nem csupán a létező legéteribb, igazi 

magaslati levegőben született könyv…, hanem az igazság legbensőbb gazdagságából született 

legmélyebb könyv”
301

. Kié ez a hang? Természetesen Nietzscheé, ki nem más, mint a perzsa 

vallásalapító, Zarathustra alakmása, alteregója. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy Ő, 

Nietzsche, szigorúan elhatárolja magát mindennemű hittől, egyháztól, vallástól.  

  Majd így folytatja: „páratlan előjogot élvez, aki hallhatja; senki sem dönthet maga afelől, 

meghallja-e Zarathustrát… De mindazonáltal nem csábító-e Zarathustra?.. Mit is mond ő, 

amikor először tér vissza magányába? Épp ellenkezőjét annak, amit egy „bölcs”…” 
302

 Íme, 

itt van a Nietzsche-i egyedi, kíméletlen, mondhatjuk bátran; ravaszság. Ez nem szimpla 

csavar, ez annál lényegesebben több; örök kétely és bizonytalanság. A „mi van, ha mégis?”, 

és a „mi van, ha mégsem?” vibráló, agyat lüktető pulzálása, egy olyan materializmusban való 

önmarcangoló fuldoklás, melynek leszámolásával mi magunk egyedül, saját erőből 

képtelenek vagyunk kivergődni. Kiváltképp, ha még olyan manipulátorok hálójában is 

vagyunk, mint Wagner, ahogy ő is korábban volt – észrevétlenül –, akik a maguk 

tudatosságával puszta öncélból körülkerítenek bennünket.  

  A filozófus a fizikai és lelki betegségek hányattatott legsötétebb árnyaiban való szenvedés 

útján jutott el saját bevallása szerint arra,hogy: „a beteg optikáján át nézni egészségesebb 
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fogalmak után… kitanultam, értek hozzá, az ujjamban van, hogy átállítsam a perspektívákat: 

íme az első ok, amiért talán egyedül én lehetek az, aki átértékeli az értékeket…”
303

 

  Wagner alakja az Ecce homoban már az első fejezetben megjelenik, és nem is akármilyen 

vonatkozásban. A miért vagyok én olyan bölcs harmadik fejezetében Nietzsche saját 

származásáról ír. Kiváltképp fontosnak tartja származásának kérdését, hiszen önmaga 

megértéséhez, elhelyezéséhez ez elengedhetetlen. Mert tény, hogy maga az ember 

megszületésével a szabadságra való nyitottsága mellett determináltsággal is rendelkezik. 

Determináltsága, abba a szocializációs, genetikai adottsághalmazba kötődik, amelyben 

meglátja a napvilágot és nevelődik. Természetesen az idő előrehaladásával, ahogy e 

környezeti kontextus egyre tágul, az ember szellemi és fizikai öröksége folyamatosan teljesül 

ki a szabadság belső perspektívájában. Ezért, közel sem mindegy, hogy milyen alapra 

építkezünk. Itt hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy alapjaink merev rendszerek 

lennének, annál inkább, folyamatos kritikai alapot képeznek, melyek a dinamikusság és 

rugalmasság céljaként funkcionálnak. Tehát kötöttség és fejlődés, mely az individuum 

kiteljesedését szolgálja. Ennek tisztánlátásának tudatában Friedrich Nietzsche lengyel 

nemesnek mondja magát, lengyel apától. Anyja és húga kibírhatatlan természetétől – mely 

német jegyeket visel –, kiváltképp szenved, irtózik, szigorúan elhatárolja magát. „Egyetlen 

esetben ismerem el, hogy bárki is hozzám fogható – és teszem ezt mély háládatossággal. 

Cosima Wagner asszony messze a legnemesebb természet: és hogy semmit se hallgassak el, 

Richard Wagner mutatta velem a lehető legközelebbi rokonságot… A többi néma csend….” 

Nietzsche a szellemi rokonságot tartja igazi rokonságnak, melyben a természet nagy energiái 

átívelve időt, kort, teret csomópontokban óriás dózisokban öltenek testeket.       

  Ezek után, az Ecce homo második fejezetének (Miért vagyok én olyan okos) ötödik, hatodik 

alfejezete már teljes terjedelemben Wagnerről szól. Nietzsche az ötödik alfejezetben 

sajátságos módon Wagnerhez fűződő kapcsolatát legkedvesebb „pihenéseként” definiálja, 

mint a dolgoknak, egyfajta filozófiai hozzáállást konstruálva. Feltétlen szükséges 

megjegyezni, hogy ez a pihenés a félévvel előbb napvilágot látott Wagner esete című 

művében azonban betegségként jelenik meg, amelyből már sikerült kigyógyulnia. Az Ecce 

homoban viszont a Wagnerrel töltött tribscheni napokat bensőséges kapcsolatnak, 

bizalomnak, derűnek, fenséges véletlennek tartja, amelyet senkinek sem adna oda. „A kettőnk 

egét mindenesetre soha nem fátyolozta be semmi.”
304

 Soha? Ezt a „sohát” Nietzsche itt úgy 
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írja, mintha se a múltban, se a jelenben semmiféle konfliktus, vita, nézeteltérés nem volna 

köztük. Mélységesen megveti azokat a németeket, wagneriánusokat, akik Wagnert 

önmagukhoz teszik hasonlóvá. Nietzsche soha nem szerette a németséget – mint láttuk 

családi, szakmai és szellemi konfliktusai miatt – így sokszor a Nyugatot, elsősorban 

Franciaországot élteti. 

   Tehát Nietzschének és Wagnernek olyan forradalmároknak kell lenniük, akik nem félnek 

koruk társadalmától, középszerűségétől, posványságától. Nem gyávák – mint az emberek 

döntő része – hanem bátorságukkal az eddigi megszokottól teljesen eltérőt, mást hoznak létre. 

A forradalom hazája viszont Párizs, és nem Németország. Hiszen Párizs nemcsak a társadalmi 

átalakulások forrongó táptalaja, hanem a szellem, a művészetek otthona is. Radikális 

mondatával ezt így jellemzi: „A művészeknek Európában Párizson kívül nincs hazája; a 

Wagner művészetének alapját képező mind az ötféle műérzék kifinomult formája, a nuance-ok 

iránti fogékonyság, a lélektani morbiditás egyedül Párizsban lelhető.”
305

 Ez az egyértelmű 

kizárólagosság a német szellem teljes eredménytelenségéhez, terméketlenségéhez vezet. 

Ennek erőteljes fokozása pedig a folytatásban így hangzik: „kikkel áll rokonságban: a francia 

késő-romantikával, az olyan magasan szárnyaló és magukkal ragadó művészekkel, mint 

Delacroix, Berlioz, kik lényükből fakadóan betegek, gyógyíthatatlanok, a kifejezés 

megszállottjai, ízig-vérig virtuózok…
306

 Majd a gondolatmenet csúcspontjában Nietzsche 

hirtelen, érdekes fordulattal vált! „Én egyvalamit soha nem tudok megbocsátani Wagnernak; 

hogy lealacsonyodott a németekhez – hogy birodalmi német lett… Ahol Németország 

megjelenik, ott a kultúra számára fű nem terem.”
307

 Erős szavak a filozófus tollából. Ez már 

kemény bírálat nemcsak Németország, hanem egykori barátja, Wagner ellen is.  

  Összegzésként, mint látjuk, Nietzsche azzal a forradalmár Wagnerrel vállalt rokonságot, aki 

az akkori német kultúrában (zenekultúrában) oly sok évtizednyi silányság után valami teljesen 

újat, eredetiségével kirobbanót alkotott. Ugyanakkor mélységesen megveti Wagnert 

idealizmusáért, birodalmi németségéért. Nem csoda, az a Nietzsche, aki abszolút 

különcségével (magányosságával) az egyenlőséget eleve elveti, és az ember feletti ember 

koncepcióját dolgozza ki, igen távol áll tőle a bayreuthi „népszínház” jelleg. A filozófust 

mindig taszította a tömeg, és az akkori német szellem kicsinyessége, így Wagner 

néptömegekhez való szólása mélységes undort idézhetett elő benne.  
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  Nietzsche a hatodik alfejezetet „Az én hasisom Wagner volt.”
308

kijelentésével indítja. Írása 

szerint szükséges, sőt nélkülözhetetlen volt ez a hasis az akkori német kultúrában. Hiszen a 

semmi, a közöny, a megszokás, az unalom atmoszférájában csak Wagner zenéje mutatott 

jövőt, perspektívát, életet. A hasis megtette hatását, mint méreg, mint minden német 

ellenmérge kiválóan hatott Nietzschével szemben is. A hasis hasonlata kiváló példája 

Nietzsche fantasztikus stílusára, módszerére, melyben a perspektívák átállítása oda-vissza 

remekül tetten érhető. 

  Magáról a Wagneri életműről a folytatásban így ír:  „Wagner korábbi műveit nem éreztem 

méltónak hozzám – túl közönségesek, „németek” voltak… De még egy oly veszedelmesen 

elbűvölő, borzongató, mégis édes végtelenséget árasztó művet, mint a Trisztán, mindmáig 

nem találtam… A Trisztánt a Mesterdalnokok és A Nibelung gyűrűje megírásával pihente 

ki…épp németek között – éltem, ez tett éretté a Trisztánhoz.”
309

 Ismét csak azt lehet írni, 

remek perspektívaváltás. Nietzsche mesterien játszik az értékek átértékelésével. Egyszerre 

lelkesít és bizonytalanít, és mindezt olyan tempóban, olyan lüktetéssel, amely szellemileg 

követhetetlen, érzelmileg pedig kérlelhetetlen. A kettősség csapdájában az ember már szinte 

önkívületi állapotban van. Végül fejezetét a tetőpontban így fejezi be: „Azon rokon vonásunk, 

hogy mélyebben tudunk szenvedni másoknál, mint bárki e században, akár egymástól is, 

örökre összekapcsolja a nevünket; és miként őt, úgy engem is félreértenek a németek, most és 

mindörökre.”
310

 Ez már a halhatatlanság megfogalmazása, mely jövőbeni korokon keresztül 

ível át. Csak az a kérdés, hogy ezt az „örököt” a jövő embere mely beállításból fogja majd 

értelmezni… 

  Nietzsche elméjének elborulása előtt közvetlenül az életműsorozatának a kiadását tervezte. 

Az Ecce homo-ban egyes könyveinek rezüméit ismerteti. Első könyvét; az 1869-1871 között 

írt írásokból A tragédia születése címmel kívánta ellátni. Maga a filozófus szerint e művével 

kezdődött a reménykedése Wagnerben. „Wagnerkedésre használták…És épp ezáltal  vált 

Wagner életének eseményévé: vele kezdődik a nagy reménykedés a Wagner névben.”
311

 A 

Nietzsche-i itt még remény a zene egy dionüszoszi állapotában fogalmazódik meg, melyet 

korábban Wagner zenéjére értett, most azonban attól szigorúan elhatárolja magát; mint 

látható: >Írásomat többször idézték „A tragédia újjászületése a zene szelleméből” címmel: 

mert kizárólag a művészetnek, a szándéknak, Wagner föladatának új megfogalmazását 
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hallották ki belőle – és közben elsiklottak igazi értéke fölött. Görögség és pesszimizmus.”< 

Tehát nemcsak Wagnerről vallott újraértékelésének lehetünk itt tanúi, hanem a remény 

helyetti pesszimizmus kap itt dominanciát, mint ahogy Nietzsche egész művében. Nietzsche 

rezüméjében más helyütt még magát is átértékeli. Hiszen szavai szerint, amit akkor pozitívan 

írt Wagnerről, az akkor csak belemagyarázás volt. Valójában saját maga ösztöneit, 

megérzéseit vetette papírra a dionüszoszi zenével kapcsolatban, ami Wagner zenéjétől teljesen 

függetlenül hatott. A „Wagner Bayreuthban” című írás, tulajdonképpen nem Wagner 

személyéről, hanem magáról Nietzschéről szól.  

  A harmadik kötetet, az Emberi, túlságosan is emberi címmel kívánta kiadni. A könyv egy 

aforizmagyűjtemény. Az aforizma – műfaját tekintve – elkülönül a szokványostól, hátat fordít 

a közhelyszerűségnek. Tömörségével és spontaneitásával villanásszerűen lepi meg és 

gondolkoztatja el olvasóját, mert a megfejtésre váró igazságtartalmat nem adják könnyen, 

meg kell küzdeni érte. Az „Emberi – túlságosan is emberi” témáinak csoportosítása az 

igazságkeresés aforisztikus formáját követi nyomon. Nem zárt rendszerű filozófiaépítménnyel 

van dolgunk. Nietzsche elválasztott mondataival uralkodó „igazságokat” mond ki a 

metafizika, etika, esztétika alapjainak kritizálásával. A cím és alcím („Könyv szabad 

szellemeknek”) nem más, mint célzás az idealizmus köteléke ellen. „Előkelő ízlésű 

szellemiség igyekszik felszínen tartani magát a mélyben örvénylő szenvedéllyel szemben.” 

312
Az 1878-as kiadás Voltaire halálának századik évfordulójára jelent meg. A könyv, az első 

bayreuthi ünnepi játékok és attól való „menekülés” alatt fogant. „Egy nap Bayreuthban 

ébredtem föl…Nem ismertem rá semmire, Wagnerre is alig….Mi történt? – Wagnert 

lefordították németre.”
313

 Irtózás Wagner idealizmusától, mely a filozófust kellőképpen 

sürgette. De ekkor kezdődött Nietzsche azon lázas-önkívületi betegsége, melyet 

megfogalmazása szerint; az öngyógyulás, majd a felébredés követett, és amely az értékek 

teljes átértékelését, mélységes filozófiáját adta. E felébredés nála türelmetlenséget szült, mely 

önmagához a hivatásához való visszatérését siettette. Már csak azért is, mert a gondolat, hogy 

a fiatalok is Wagner ópiumát szomjazzák majd, igencsak munkára kényszerítette. A könyvet 

Wagnernek is elküldte, ezzel egy időben Wagnertől a Parsifal szövegkönyvét ez ajánlással 

kapta kézhez; „Friedrich Nietzschének, a hű barátnak. Richard Wagner, egyházi tanácsnok… 

Hihetetlen!Wagner vallásos lett…”
314

  Szakítás. És néma csönd utána. 
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  Az ötödik, az Imígyen szóla Zarathustra kapcsán Nietzsche a zeneszerző kapcsán csak annyit 

jegyez meg, hogy a mű befejezője akkor született, amikor Wagner meghalt Velencében. 

Nyilván ezzel, valami véletlen egybeesésre utal. Azt az olvasó nem tudhatja, csak sejtheti.  

  A tervezett kilencedik kötet, A bálványok alkonya Nietzsche egyik utolsó, összefoglaló 

munkája, szinte az elmeborulás előtt. A cím talán nem meglepően, de összecseng Wagner 

Istenek alkonya című operájával. Szintén vita tárgya? 

  Végül az utolsó könyv rezüméje, „A Wagner esete” kutatásom, illetve az Ecce homo 

szempontjából rendkívül izgalmas fejezet. Rögtön feltehetjük a kérdést, hogy miért csak a 

fejezet első alfejezete foglalkozik magával, Wagnerrel, illetve a „Wagner eseté”-vel. Hiszen a 

további három alfejezet Nietzsche idealizmus, kereszténység és németség elleni 

ismétlődéseinek halmaza, amelyből már nincs kiút. 

  Még mielőtt a rezümé első alfejezetébe kezdenénk érdekes megnézni hosszabban, hogy mi 

található a félévvel korábban született eredeti műben, már annál is inkább, hiszen az Ecce 

homo fejezetei közül ez az egyetlen, mely a Wagner nevet viseli. 

  Nietzsche előrehaladott betegségében 1888-ban művét, a „Wagner esetét” így kezdi; „talán 

senki sem gabalyodott bele veszedelmesebben a Wagner-mániába, senki sem védekezett 

elszántabban ellene… mint jómagam. Nagy sora van ennek!” Azt pedig, hogy e mániától 

hogyan szabadult, illetve miképpen szabadította meg magát, azt egyúttal egy „önmagán 

aratott diadal”
315

-nak érzi. Az önvizsgálat folytatása is meglepő; „Mi az, amit egy filozófus 

önmagától föltétlenül megkíván? Az, hogy saját korát legyőzze önmagában, időtlen szeretne 

lenni. Mivel kell tehát a legkeményebb harcot vívnia? Azzal, ami által korának gyermeke.”
316

 

Mindezek után a filozófus leírja, hogy Wagner is és saját maga is korának gyermeke. 

Mindketten dekadensek, de míg Wagner nem, addig ő felismeri ezt a dekadenciát, annak 

minden káros voltával együtt, sőt védekezik is ellene. „A bennem lévő filozófus védekezett 

ellene.”
317

, egyidejűleg hozzátéve, hogy „Wagner nem egyéb egyik betegségemnél.”
318

, 

valamint, hogy gyógyulása nem más, mint a fentebb leírt diadal; azaz „az ön-megtagadás”. E 

vallomásnak tekinthető önbírálat, diagnosztika bizony nem kevés. Az előszó után e 

megállapítás fájó, teljes kifejtésétől viszont nem retten vissza, inkább furcsa módon tőkét 

kovácsol belőle: Nietzsche nem akar hálátlan lenni, mégis fenntartja, hogy Wagner „káros”, 
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de „nélkülözhetetlen” számára, a filozófusnak. Ezzel nem kevesebbet mond ki, mint hogy 

ennek köszönhető egyáltalán filozófussá válása, léte, mégpedig olyan filozófusé, aki „kora 

rossz lelkiismerete”. Wagnert a modernség nyelvét beszélő alkotónak tartja, miszerint 

„Teljesen áttekintettük a modern értékét, ha megértettük Wagnernél a jót és a gonoszt.”
319

 

Bár Nietzsche az írás teljes terjedelmében Wagnert, a hajdani ideált, barátot ostorozza, 

valamint a jó és a rossz megközelítési módját operáiban kritizálja, mégis ez értékeket maga is 

felhasználja bírálata teljes terjedelmében. Nem tehet mást, annak ellenére, hogy a jót és a 

rosszat – ahogy azt láttuk – már sajátosan filozófiája alapjainak lerakásához – lerakásakor 

posztulálta. (Nem tehet semmit ellene, mert pontosan a jó és a rossz olyan, mint a wagneri 

felmutatás, a „Gesamtkunstwerk”, elismerten Wagner zenei és filozófusi munkásságának 

legnagyobb érdeme.) 

  Bizony árulkodó módon azonban Nietzsche sem szabadulhat a jó és a gonosz (rossz) 

definiálásától. >”A jó az könnyed, minden isteni finom lábon szalad.” – esztétikám első tétele 

ez. Ez a zene gonosz, kifinomult, végzetszerű; mindeközben népszerű marad… <
320

 Nem veszi 

észre – a jót és a rosszat nem megkülönböztető, azt tagadó Nietzsche, – hogy ezáltal önmagát, 

filozófusi voltában veszejti el, hiszen itt az alapvető filozófusi következetesség sérül meg. 

Ezek után csak következetlenségre következetlenség következik, az önismeret teljes 

hiányában. A filozófus tételesen sorra veszi a szereplők jó és rossz jellemvonásait Wagner 

operáiban; – mint, ahogy azt írja – azok teljes mértékben nem ismerik fel önmagukban és 

társaikban a jó és a rossz mivoltát. Ez paradox helyzet. Pedig diagnosztikát és receptet is ad a 

felismerésre; „A kártékonyt kártékonynak érezni, önmagunkat a kártékonytól eltiltani tudni, 

az ifjúság, az életerő jele. A kimerült embert csábítja a káros:… Wagner fokozza a 

kimerültséget: ezért vonzza a gyöngéket és a kimerülteket.”
321

 Érezni, eltiltani tudni, csábítja, 

vonzza, ez sajnálatosan „steril pszichológia”. Ezek mögött igen kevés az ismerni, felismerni, 

önmagát megismerni, azaz önismereti tevékenység. További ellentmondásról beszélhetünk, 

mikor így ír: „ismét némi könnyebbséget engedek meg magamnak.”
322

, avagy „jókedvű 

tréfálkozásom közepette rájöttem”
323

, épp a jellemgyöngeségről szóló soraiban. A 

jellemgyöngeséget, amelyet egyenlőnek tekint „a művész hanyatlásának képével”, viszont 

ebben a szövegkörnyezetben ez eléggé értelmezhetetlen. Fenti felvezetéseivel, az ezt követő 

értékeléseit alaposan kisiklatja, szubjektívvé teszi. Mivel kisebbíti hozzáállását a „Wagner 
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esetéhez”, ezzel „félre tudja kezelni” önmagát. Ez az önbecsapás klasszikus módszere; a 

bagatellizálás. Később más „fegyvert használ” önmaga ellen: mikor „a Wagner pártiságért 

komoly árat kell fizetni.”
324

 kijelentéseire magyarázatokat konstruál. Ezen gondolatsor nagyon 

is felkiáltó, figyelmeztető, fenyegető hangvételű. E magyarázatok szinte mindegyike arról 

szól, hogy miért nem ismerhetik fel az emberek (és természetesen, hogy Wagnerrel való 

barátságuk idején ő is miért nem ismerte fel) a „wagneri aljasságot”. Wagner bírálata során a 

kérlelhetetlen gyűlölet Wagner iránt mindig jelen van, bár magát és másokat is mentegetve 

Wagner zsenialitására fogja rá a felismerés hiányát. Ez pedig már az önbecsapáson túl, az 

öncsalásnak a fel nem ismerése is. Egyik szép példája az öncsaló magyarázatoknak, amikor 

így ír: „Ilyen halálosan még sohasem gyűlölték a megismerést. (Az emberek nem akarnak 

semmit sem megismerni? Leginkább önmagukat sem? Ezt tudományos hozzáállással nem 

fogadhatjuk el. –szerk.) Aki nem akarja, hogy itt félrevezessék, annak cinikusnak kell lennie, 

harapnia kell tudni, ha nem akar imádni.”
325

 Nietzsche nem veszi észre, hogy minden szavát, 

minden mondatát a (szubjektív) gyűlölködés hatja át, azaz az önismeret teljes hiánya, amikor 

Wagnerről, a wágneristákról, és immár kiterjesztve a német ifjakról (a nemzeti önismeret 

jegyében –szerk.) ír. 

  A filozófiában közismerten elfogadott platóni négy sarkalatos erényt Nietzsche előrehaladott 

betegsége miatt – bizonyítva ezzel, hogy egy ember önismerete az idő múlása mellett a 

körülmények hatására is változik – az önismeret terén is felülírja. Így figyelemre méltóak a 

következő szavak; „Wagner csak tönkrement hanggal énekelhető: ez hat drámainak…. Ehhez 

az erény tartozik csupán – mármint az idomítás, az automatizmus, az önrágalmazás.”
326

 Az 

esztétikáról folyó polémiája pedig így változik. „Létezik egy décadent esztétika és van egy 

klasszikus esztétika – a magának valóan szép (amely – szerk.) nem egyéb agyrémnél, akár az 

egész idealizmus.”
327

 Nietzsche itt önismeretének teljes összhangjában van, a 2000 éve 

kőbevésett platóni erények mellett létjogosultságot követel a másiknak is. Talán ezzel az „is”-

sel mentegetőzik, vagy menti Nietzsche – az akaró ember egész filozófiai írását Wagnerről. 

  Tehát mint látjuk már az eredeti műben rengeteg ellentmondással van dolgunk. Mit gondol 

erről maga Nietzsche, saját rezüméjében, az Ecce homoban? „Aki helyesen akarja megítélni 

ezt az írást, annak úgy kell szenvednie a zenétől, mint egy nyílt sebtől.”
328

 Pontosabban a zene 
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azon állapotától, ami sajnos nem dionüszoszi, hanem wagneri, idealista, azaz német. Saját 

minősítése szerint ez írás (kritikája) nem szigorú, nem erős bírálat, sőt „szerfölött kíméletes” 

és „végtelenül szelíd”, inkább az önkritikus humanitás szól belőle. 

  A Nietzschei életmű óriási kérdőjeleket hagyott maga után. Nem csoda, hogy a következő 

század nem igazán tudott filozófiájával a szó szoros értelemben mit kezdeni. Ideológiák 

jobbról, balról próbálták saját képükre formálni, vagy épp ellentétesen; azt teljesen kiforgatni. 

Az eredmény – bárhonnan is nézzük –: torzítás. Ahogy Nietzsche mondja; az embernek az 

értelmezést illetően csak saját élettapasztalata adhat. Gondolattöredékeit vegyük nagyító alá, 

mondatait vessük össze önmagunk mozaikjaival, az idő meg fogja hozni várva várt 

értékelésüket.   

 

5. Baudelaire (és még egyszer Nietzsche) gondolatai a romantika nagy 

zeneszerzőjéről, egymásról és magukról 

 „Ha egymás után olvassuk el Charles Baudelaire Tannhäuser-tanulmányát és Friedrich 

Nietzsche legutolsó, a szellemi összeomlás árnyékában befejezett írását, a Nietzsche contra 

Wagner-t, elfog bennünket a kísértés, hogy egybeolvassuk a két szöveget. A szinoptikus olvasat 

egy szempontból nemcsak jogosult, hanem éppenséggel ajánlott: amit Baudelaire a modern 

művészalkat analíziseként Wagnernál előad, az új és új, színeit szüntelenül váltó alakban lép 

elénk Nietzsche 1888-ban írott két tanulmánya, a Wagner-ügy és a Nietzsche contra Wagner 

központi gondolatsorában, az „âme moderne” diagnosztikájában és a kétféle dekadencia 

elméletében.”
329

 

                                                                         /motto: Zoltai Dénes:Pro és contra Wagner/ 

                                                                              Holmi, 2001. március, 337.old. 

 

„Menjünk vissza, kérem, az időben tizenhárom hónappal, a dolog kezdetéig, 

s engedtessék meg, hogy ebben az írásomban többször is a saját nevemben szóljak. 

Én vagyok az, aki itt szót kér, s akit ezért gyakran joggal ér majd az impertinencia 

vádja, pedig ez az én most éppen, hogy szerény….”
330
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  Ezzel a bevezetéssel indul Baudelaire híres esszéje, amelyben Wagner művészete mellé áll. 

Ezt az esszét 1861-ben, a közvetlenül Párizsban bemutatandó operaelőadások előtt írja, 

mintegy „támogatásként”. Az írás keletkezésének érdekességeként megjegyzendő, hogy 

Wagner az egy évvel előbbi koncertsorozatához készített programfüzeteiben így ír; „Miután a 

szerző nem tudja operáit a maguk teljes terjedelmében bemutatni a közönségnek, szeretne 

néhány magyarázó szót közreadni a most bemutatásra kerülő részletek jobb megértése 

érdekében.” A „néhány magyarázó szó” nem más, mint művészetének megfogalmazott 

önértelmezése, amit akár a romantikus művész esztétikájának is tarthatunk, ahogyan a 

kritikusok ezt annak is tartják. Wagner egyébként zenedramaturgiai törekvéseit, „Lettre sur la 

musique” címmel (Magyar fordítása: A jövő zenéje. Levél egy francia barátomhoz.) 

operaszövegeinek francia prózafordítása elé is megírta. Ilyen előzményekből egyértelműen jól 

látható, hogy Wagner „a jobb megértés kedvéért” minden támogatást, így Baudelaire-től is 

előszeretettel akceptált. Baudelaire esszéjében először saját magát helyezi el, majd további 

autentikus személyek véleményeivel erősíti meg személyét, kritikai megalapozottságát, a 

wagneri művészet ajánlásának helyességét, szakmaiságát, de mindezzel természetesen a 

wagneri munkásságot is. Berlioz, Liszt, és más zenei nagyságok hosszabb idézeteivel érvel, 

valamint magát Wagnert is sokszor idézi, lásd; a függeléket. Művészvallomás a másik művész 

művészetéről, mintegy művészetesztétikai írásként, melynek műfaji létjogosultságát, 

szakmaiságát fejti ki érvekkel alátámasztva. Lássuk, mindezt hogyan írja körül, kiemelve, és 

bemutatva, hogy az alábbi sorok mindegyike az önértelmezés, önismeret fundamentumán 

nyugszik, illetve annak alapjaiból indul ki. Baudelaire költői kérdésére saját maga azonnal így 

adja meg a választ; 

  „Szabad-e nekem is elmondanom, szavakra lefordítanom, hogy ugyanebből a műből mit 

teremtett szükségképpen az én képzeletem, mikor először hallgattam lehunyt szemmel, 

lélekben mintegy elemelkedve a földtől? Nem mernék előhozakodni az én ábrándozásaimmal, 

ha nem lenne hasznos az előbbi ábrándozásokhoz (Berliozra és Lisztre hivatkozik – E-B K) 

fűzni őket. Az olvasó tudja, milyen célt követünk: azt szeretnénk kimutatni, hogy a valódi 

muzsika különböző koponyákban azonos képzeteket ébreszt. Egyébként az sem volna 

képtelenség, ha elemzés és összehasonlítás nélkül, a priori okoskodnánk; mert az igazán 

meglepő az lenne, ha a hang nem lenne képes arra, hogy színt sugalljon, a színek nem 

lennének képesek zenei képzetek felkeltésére, és a hang és a szín alkalmatlan lenne gondolatok 
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közvetítésére; a dolgok mindig kifejezhetők lévén kölcsönös analógiákkal, mióta Isten komplex 

és láthatatlan egésznek nyilvánította a világot.”
331

 

  Csak megjegyzésként írom, hogy ez teljesen analóg a korábban ismertetett Kovács-féle 

beleérzés – beérzés esztétikaelmélettel. A válasz – ahogy ezt az előbb már írtuk – „az 

önértelmezés, önismeret fundamentumán nyugszik, illetve annak alapjaiból indul ki”, hiszen 

Baudelaire jól tudja magáról, hogy mint korának egyik legnagyobb költője megengedheti 

most magának a kritikusi szerepkört. Nem különben Wagnert is költőként és filozófusként 

vizsgálja. 

  „Az, hogy valaki kritikusból költő lesz, soha nem volt jelenség lenne a művészetek 

történetében, minden pszichológiai törvény teljes felrúgása, idétlenség. A dolog fordítva áll, a 

nagy költők természetes módon, szükségképpen lesznek kritikusok. Sajnálom azokat a költőket, 

akiket kizárólag ösztönük vezérel; korlátozottnak tartom őket. A nagy költők szellemi életében 

előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkezik a válság pillanata, mely arra készteti őket, hogy 

végiggondolják művészetüket, felkutassák azokat a rejtett törvényeket, melyeknek alkotóként 

engedelmeskedtek, majd mindebből levezessék azokat a szabályokat, melyeknek isteni célja a 

költői alkotás tökéletessége. Csoda lenne, ha egy kritikus költővé válna, az viszont lehetetlen, 

hogy egy költőben ne éljen a kritikus. Az olvasó tehát nem fog meglepődni, ha én a költőt 

minden kritikusok legkülönbjének tartom. Azok, akik Wagnernak, a muzsikusnak felróják, 

hogy könyveket írt művészete filozófiájáról, és akik ezért azt a gyanút táplálják, hogy 

muzsikája nem természetes, nem spontán alkotás, azt is tagadniok kellene, hogy Leonardo, 

Hogarth, Reynolds jó képeket festett, hiszen ők is elemzés és levezetés útján alakították ki 

művészetük alapelveit. Ki beszél jobban a festészetről, mint a mi nagy Delacroix-nk? Diderot, 

Goethe, Shakespeare egyként alkotó művészek és ragyogó kritikusok. Először a költészet 

létezett, megnyilatkozott, ezután nemzette a poétikai szabályok tanulmányozását. Így és nem 

másként fejlődik az emberi tevékenység. Amiként minden egyes ember kicsinyben az egész 

világ mása, amiként egy emberi agy története kicsinyben a világszellem történetét 

reprezentálja, jogosan feltételezhetjük (létező bizonyítékok híján), hogy Wagner szellemi 

fejlődése analóg az emberi szellem fejlődésével.”
332 

  Végül határozott teljes kiállás a magabiztosság jegyében, mindez önismeretének 

megnyilvánulásaként, ezt vallja; „Szeretem ezeket az egészséges szertelenségeket, az 

akaraterő e túláradásait, melyek beleíródnak a művekbe, mint a felforrósodott láva a vulkáni 
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talajba, és a mindennapi életben gyakran a súlyos morális vagy fizikai válságot követő 

felfrissülés szakaszát jelzik.”
333

  

  „Itt is, ott is ugyanaz a törekvés, ugyanaz a titáni erőfeszítés, ugyanaz a kifinomultság, 

szubtilitás. Ennek alapján úgy vélem, hogy ami ebben a zenében felejthetetlen, az az ideges 

intenzitás, a szenvedély és az akarat hevessége. A létező legédesebb vagy legélesebb hangon 

fejezi ki ez a zene mindazt, ami a legmélyebben rejtőzik az emberi szívben. Wagner minden 

kompozíciójának persze uralkodó vonása az eszményi törekvés, de ha témáinak és drámai 

módszerének kiválasztásában az antikvitáshoz áll is közel, kifejezésének szenvedélyes 

energiája révén ma ő a modernség legigazibb képviselője. E gazdag szellem minden tudása, 

minden erőfeszítése, minden számítása  tulajdonképpen egyedül ennek az ellenállhatatlan 

szenvedélynek nagyon alázatos és nagyon buzgó szolgálatára irányul. Ebből következik, 

bármilyen témáról legyen is szó, a kifejezés legnagyobb fokú ünnepélyessége. E szenvedély 

révén Wagner mindenhez valami emberfölöttit ad hozzá; ennek révén mindent megért és 

mindent megértet. Mindaz, amit az akarat, vágy, összpontosítás, idegi intenzitás, robbanás 

szavak jelölnek, érződik és megjelenik műveiben.”
334

  

  /Lásd; a Függelékben, a kiválasztott idézetek dokumentálásával Baudelaire 

művészetesztétikai megközelítését Wagner munkásságáról, amely egyúttal korabeli 

dokumentum, és ma is autentikus, helytálló írás a zeneesztétikai írások sorában./ 

  Charles Baudelaire Tannhäuser-tanulmánya után Friedrich Nietzsche legutolsó, közvetlenül a 

nagy géniusz elme állapotának „összeomlása” előtti írását, a Nietzsche contra Wagner-t is 

elemeznünk kell. Érezzük, hogy nem is tehetünk mást. Mert, ha e másik kritikai hozzáállást, 

mélyen ellentmondásos viszonyt még egyszer nem vesszük figyelembe, akkor óhatatlanul 

súlyos hibát követünk el. Nietzsche ez írásában sajátos személyes kapcsolatuk függvényében 

az önismeret és a másik ismeretének egész kérdéskörét fogalmazza meg, érintve a Wagner – 

Nietzsche – Schopenhauer triász egymás munkásságára gyakorolt hatását is. Ennek 

megfelelően e sorok is természetesen művészetesztétikai, zeneesztétikai, illetve zene(etikai) 

vonatkozásban íródtak. A Baudelaire és Nietzsche írások egymásutánisága azért is indokolt, 

mert míg az előbbi esetében az „előadott” művészalkat analízise a jól behatároltságot, az 

egyértelmű melléállást tükrözi, addig az utóbbinál az elemzés logikai láncolata állandóan 

különböző alakot ölt, az alapján, ahogy Nietzsche saját önismerete, önértelmezése változik. 

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy Nietzsche meglepő mondása, miszerint; 
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„Sok Wagner van Baudelaire-ban” kétségtelenül azt is bizonyítja, hogy a „nagyok” erősen 

hatottak egymásra.  

  /Nietzsche az Ecce homo után, a teljes elmeelborulás előtti napokban írta „Nietzsche contra 

Wagner” című munkáját. Régebbi írásaiból állította össze, és látta el előszóval, majd írt hozzá 

epilógust, 1888 decemberében./ 

  Az „Egy pszichológus periratai” alcímmel megjelent írásban   az „A pszichológus válaszol”, 

valamint az „Epilógus” alattiakat kívánjuk most analizálni.  

Ezek mindegyike önelemző anamnézis. Míg Baudelaire már esszéje elején „helyezi el 

önmagát”, addig Nietzsche ezt csak az utolsó előtti pillanatokban teszi, „Nietzsche contra 

Wagner” című írásában. Az írás így kezdődik; 

 

„Előszó 

Az itt következő fejezeteket régebbi írásaimból válogattam össze nagy gonddal – némelyikük 

még 1877-ből való; mostani szövegük talán világosabb, főként rövidebb. Ha egymás után 

olvassák őket, sem Richard Wagnerral, sem velem kapcsolatban nem hagynak kételyt maguk 

után: mi egymás ellenlábasai vagyunk, ellenpólusok. Eközben más is érthetővé válik: például 

az, hogy a jelen esszé pszichológusokhoz szól, de nem németeknek íródott. Nekem mindenütt 

vannak olvasóim,….. Németországban nincsenek… …” 

Torino, 1888 karácsonya      Friedrich Nietzsche
335

 

  

A pszichológus veszi át a szót 

1 „Minél extrémebb eseteket és embereket vizsgál a pszichológus – a született, igazi 

lélekbúvár –, annál nagyobb a veszélye annak, hogy elönti a részvét feltörő áradata,……… A 

magasabb rendű ember romlása, tönkremenetele ugyanis nem kivétel, hanem szabály……   Az 

a pszichológus, aki felfedte ezt a tönkremenést, aki először és azután csaknem napról napra 

felfedi a magasabb rendű ember egész belső elveszettségét,… az egész történelmen át 

gyötrődik, s gyötrelme egy napon okozójává válhat annak, hogy ő maga is tönkremegy… 

Csaknem minden pszichológusnál megfigyelhető, hogy árulkodón vonzódik a köznapi és 

rendezett életű emberekkel való foglalkozás iránt: azt árulja el ezzel, hogy mindig 

gyógyításra-gyógyulásra van szüksége, egyfajta menekülésre és feledésre….Jellemző vonása 

az emlékezetétől való félelem.”
 336
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  A fentiekből egyértelműen, – bár igen nehezen, de – kiolvasható, hogy saját magával 

azonosítja a pszichológust. Tehát a „pszichológus” szó alatt Nietzsche helyzete és helye, 

viszonya környezetéhez értendő. Majd a továbbiakban mindezt még inkább pontosítja a 

középszerre történő vonatkoztatásban. Végül váratlan fordulattal magát a középszerűbe 

sorolja be…, még annak ellenére is, hogy nyilvánvalóan tudja magáról, hogy  „magasabb 

rendű ember”. Mégis a középszerűbe tartozónak akarja magát látni (láttatni), hiszen az itt 

lévőknek láthatóan minden tekintetben előnyösebb a helyzete, mint a magasabb rendűeknek… 

 

2 „Ezek a nagy költők például, ez a Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol – nem merek 

sokkal nagyobb neveket említeni, de ilyenekre gondolok – olyanok, amilyenek és amilyennek 

lenniük kell: a pillanat emberei, érzéki, abszurd, sokarcú, a bizalom és a bizalmatlanság 

vonatkozásában könnyelmű és hirtelen emberek; lelkük rendszerint valamilyen törést 

takargat; műveik gyakran valamilyen belső bemocskolódásért állnak bosszút; 

felszárnyalásukkal gyakran feledést keresnek, menekülnek a nagyon is hű emlékezet elől; 

idealisták a mocsár közvetlen közelében – micsoda gyötrelmet jelentenek ezek a nagy 

művészek és egyáltalán az úgynevezett magasabb rendű emberek annak, aki kitalálta, 

felfedezte őket… Mindnyájan a középszer szószólói vagyunk…”
337

 

 

3 Végül harmadikként az alábbi sorokat magával azonosítja, mintegy az elfogadható jellem 

lefestésének ábrázolásával; 

                                                                           

„…Vannak szabad, kihívóan viselkedő szellemek, akik szeretnék elrejteni és eltagadni azt, 

hogy szívük alapjában megtört és gyógyíthatatlanul megsebzett – Hamlet esete ez, s ebben az 

esetben az őrültség a boldogtalan, túlságosan is bizonyos tudás álarca lehet.”
338

 

 

  Az Epilógus egy szörnyű jajkiáltás a fájdalom természetrajzáról. Lírai befejezésről 

értekezhetnénk, ha a fájdalom okozta, és az azzal járó feneketlen mélység nem a gyanakvás, a 

bizalmatlanság szülötte lenne. Jólelkű, elkendőző, elnéző lényünk megrontója, oka a 

Semmibe való visszahúzódásunknak. Az önmegadás, önfeledés, és az önkioltás, az önuralom 
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nagy kérdéseire – „több kérdőjellel” – azt a választ fogjuk megkapni; hogy „az élet maga vált 

problémává”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Avagy mégis, mindennek ellenére, avagy pont emiatt az újjászületéssel együtt járó 

optimizmus hozza meg számunkra „második ízlésvilágunkat”, és az „ellenszenves mostantól 

az élvezet” állapotát, amely egy „másik” művészet, művészi művészet, művészek számára 

szóló művészet kiteljesedését fogja jelenteni. 

  „Ma az ízlés parancsa, hogy ne akarjunk mindent mezítelenül látni, mindenütt ott lenni, 

mindent megérteni és >tudni<. … Ó, ezek a görögök! Ők aztán értettek ahhoz, hogy éljenek! 

Ehhez az kellett, hogy legyen bátorságuk megállni a felszínnél, a redőknél, a bőrnél; hogy 

imádják a látszatot, higgyenek a formákban, a hangokban, a szavakban, a látszat egész 

Olimposzában! Ezek a görögök felszínesek voltak, de a mélységből következően voltak 

felszínesek…. Nem éppen ebben vagyunk – görögök? A formák, a hangok, a szavak imádói? 

Nem éppen ezért vagyunk művészek?”
339

Jellegzetes nietzschei ellentmondás, megközelítés, 

hogy a mélység okozója a felszínnek-felszínességnek, és hogy ezeknek okozata meglepő 

módon maga a művészet. Ebben az ok okozati láncban, - mármint mélységet, felszínt és végül 

a művészetet egymáshoz kapcsolódóan - ezt csak igen nehezen, elvontan lehet értelmezni. A 

következtetéssel pedig végképpen nem lehet azonosulni. A művészet csak mélységből 

táplálkozik, a felszínesség soha nem alkotói folyamat, és együttesen így a görögséghez 

nincsen semmi közük.       

 

6. Kortárs zenetudósok, filozófusok Wagnerről és A bolygó Hollandiról 

napjaink nemzetközi tudományos életét tekintve  

  Összességében kijelenthető, hogy a nemzetközi tudományos életben Richard Wagner 

személye és életműve a mai napig óriási viták kereszttüzében áll. A nyugat-európai kortárs 

filozófusok nagyobbik, jelentős hányada – mint Alain Badiou, Philippe Lacoue-Labarthe, 

Stewart Spencer, John Deathridge, David Trippett - kíméletlenül, kegyetlenül szedi ízekre 

művészetét, és fogalmaz meg vele szemben vagdalkozó, „véres kritikát” ideológiai alapon, 

mely írások már a gyűlölethadjárat kategóriáját töltik meg tartalommal, semmint a 

tudományosság kritériumát. Kisebb hányaduk – mint Barry Millington és a kortársak előtt 

közvetlenül tevékenykedő Carl Dahlhaus (Lásd részletesen a III/3. fejezetet) – részletes 

aprólékossággal tárják fel a hatalmas életművet, és a wagneri esztétikát, kisebb-nagyobb 
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fenntartásokkal kezelve, néhol ellentmondásokba ütközve. Ők a mérsékelt Wagner-bírálók, 

akik már az esztétika diszciplínája felől közelítenek, értékelik Wagner zenéjét, igaz a 

mitologizálást halványítva. Végül pedig a Wagner mellett kiállók tábora – mint Bryan Magee 

(lásd részletesen a IV/2. fejezetet) és a valamivel korábban munkálkodó Leo Fremgen –, akik 

következetesen vallják, hogy a wagneri életmű nem ellentmondásos, hanem a platóni, kanti, 

schopenhaueri hagyományt követve a transzcendenciára épít. Fejezetemben e spektrumból 

kívánok reprezentatív mintát adni, a különböző szélsőséges vélemények szemezgetésével a 

támadó kritikáktól a Wagner zenéjét metafizikai szinten értelmezőkig.    

  A francia filozófus, Alain Badiou Five Lessons on Wagner című könyvének Contemporary 

Philosophy and the Question of Wagner: The Anti-Wagnerian Position of Philippe Lacoue-

Labarthe című fejezetében markánsan a szintén francia filozófus Lacoue-Labarthe gondolatait 

hosszasan és részletesen idézi, hogy majd más írásában „kellő hivatkozási alappal” ő maga is 

kifejtse nézeteit. Ennek megfelelően vegyük most számba mi is Lacoue-Labarthe gondolatait. 

Lacoue-Labarthe a zene kortárs ideológiákra gyakorolt különös, jelentős hatását vizsgálja. 

Lacoue-Labarthe kijelenti, hogy „a nihilizmus Wagner nyomán került előtérbe, valamint 

maga a zene az egykoron Wagner által kitalált technikáknál ma már sokkal hatásosabb 

módon árasztja el világunkat más - így a vizuális - művészetekkel szemben.”
340

 Úgy vélem, 

Lacoue-Labarthe gondolata tudományosan megalapozatlan, hiszen az esztétikai-filozófiai 

hagyományban a (nietzschei) nihilizmus Nietzschéhez köthető, Wagner szótárában e fogalom 

egyáltalán nem szerepelt. Tehát mielőtt egy fogalmat felveszünk a bírálati 

szempontrendszerbe, azelőtt érdemes megnézni, ki hogyan használta, vagy nem használta, 

egyszóval a terminus szellemi történetiségét. Amennyiben viszont maga a bíráló – jelen 

esetben –, Lacoue-Labarthe, személyes véleménye, annyiban minimális elvárás, hogy ezt 

kellő alázattal adja közlésre, felvállalva e kijelentés esetlegességét, értelmezhetőségét. A hiba 

abban áll, hogy szubjektív álláspontját, megkérdőjelezhetetlenül objektívvá emeli, és a 

Wagner korabeli filozófiákat – különösképpen Schopenhauerét – jócskán feltáratlanul hagyja. 

Ugyanakkor a mondat második fele sem igaz, hiszen napjainkban bár a popzene uralkodóvá 

vált a tömegek szórakoztatásában, de a vizualizált elemek látványdominanciája jelen van nap 

mint nap a virtuális térben, sőt még az operában is. Lásd: Dieter Schnebel
341

. Lacoue-

Labarthe szerint a zene idollá vált, átvéve más, korábbi bálványok szerepét, és a modern zene 

minden visszásságáért (pop, rap stb.) igenis Wagner a felelős. Erősen provokatív álláspont, 
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zenetörténeti szakember az evolúciót tekintve semmilyenfajta rokonságot nem tud kimutatni a 

wagneri vezérmotívumtechnika és a pop, rap között. Ezért ez ideológiai gyökerű. Alain 

Badiou Lacoue-Labarthe gondolataira olyan szociálpszichológiai korképet vázol, amely a 

kommunikációs-fogyasztói társadalom főbb vonásait fejtegeti; „a zene a 60-as évek óta a 

fiatalok egész generációinak identitásformálója”
342

, és tömegekhez jut el az elmúlt 50 évben 

reprodukálhatóság (CD kiadványok, rádió közvetítések stb.) miatt. Gondolatsora az, hogy a 

zene kulcsszereplővé vált a különféle kommunikációs hálózatokban. A rengeteg zeneszámot 

tárolni képes hordozható zenelejátszó eszközök világában a zene kiváló bevételi forrás is. A 

fiatalok tömegrendezvényein pedig a zene közösséggé kovácsol. Ez utóbbival szintén lehet 

vitatkozni. Ezeken a helyszíneken a popzene valódi közösséget kovácsol? Inkább csak a 

pillanatnyi mámort, felszínes kapcsolatokat, a hétköznapi problémáktól való menekülést segíti 

elő. Továbbá köztudott, hogy Wagner műveiben és írásaiban a kapitalista világ anomáliái 

ellen folytatott küzdelmet, így az az eladhatóság, amely a popzene motiváció i között szerepel, 

az igencsak szemben áll Wagner világnézetével.   

  Majd „érdekes” Badiou azon mondata is, miszerint a modern zene „segített lebontani azt az 

esztétikai válaszfalat, ami régen a művészet és a nem-művészet között magasodott.”
343

A 

magam részéről csak sejtésem lehet, hogy mit kíván ezzel leszögezni. Mindenesetre azzal, 

hogy a popzene hihetetlen népszerűségre tett szert a tömegkultúrában, azzal a XX. században 

sokak szerint a popzene lett a művészet. Sajnálatos tény, hogy a klasszikus zene ezzel 

háttérbeszorult, és egy szűk rétegé lett. Ami az esztétikai válaszfal lebontását illeti, attól függ, 

hogy kinek a nézőpontjából nézzük a kérdést. Amennyiben a tömegízlést diktáló 

kulturdiktatúra felől, úgy egyértelmű, hogy a hatalmi kényszerítés ideológiai eszközéről 

beszélhetünk. Ha viszont az esztétikum történetfilozófiai, ezen belül metafizikai-etikai 

értékrendszere szerint vizsgálódunk, úgy a művészet és nem-művészet kategóriái közti 

válaszfal igenis fennmarad jelent és a jövőt illetően egyaránt. Azzal, hogy Badiou Jack Lang, 

francia szocialista politikust idézi, miszerint Lang először beszélt zenékről (így többes 

számban), mivel a régi korok klasszikus zenéje ma már csak egy a sok műfaj közül, többet 

megmagyaráz. Lang ebben a kontextusban, hogy zene helyett zenékről beszél, a klasszikus 

zeneművészet metafizikai értelmének fontosságát halványítja el. A klasszikus zenét 

meghatározatlan névelővel „a futottak még kategóriájába” sorolja, így leírása száműzi a XX. 
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század elejéig kivívott központi helyéről. A többes számmal a mennyiségi szemlélet új 

mércévé emelve, pont a minőség kerül kidobásra. 

  Ezek után Alain Badiou egyetért Wieland Wagner (Richard Wagner unokája) bayreuthi, 

háború utáni rendezéseivel, hiszen az eredeti zenén nem változtattak, de a rendezést teljesen 

átformálták és elhagytak – a német nemzeti opera megteremtőjének, Wagnernek a 

munkásságából – minden német nemzeti utalást, az operákat nemzetek fölöttivé téve. Ez az 

álláspont nem a zeneetika, zenefilozófia tárgykörébe tartozik, hanem a politika-ideológia 

hatáskörébe, így e dolgozat szempontjából irreleváns. Az, hogy leírása szerint a 70-es évek 

végének francia Wagner-rendezései (Boulez-Chéreau-Regnault) még tovább mentek és a 

főhősöket meg akarták fosztani mitikus jellegüktől, az már a színházi átdolgozás 

kategóriájába esik. Pierre Boulez karmesterként, rendezőként tagadja, hogy Wagner zenéje 

’végtelen melódia’ lenne, és hogy a szentimentalizmus lenne zenéjének domináns jellemzője. 

Ezzel szemben szerinte a wagneri zene komplikált módon összekapcsolódó és szétbomló kis 

egységek halmaza, azaz nem egy végtelen folytonos melódia.  Mint tudjuk, Wagner végtelen 

dallamban gondolkodott. 

  Visszakanyarodva Lacoue-Labarthe véleményéhez, a francia filozófus szerint Adorno nem 

volt megfelelő módon Wagner-ellenes, mert nem sikerült önmagát teljesen függetlenítenie a 

wagnerizmustól. Ugyanakkor Badiou meglepő módon elismeri, hogy a 70-es évek újragondolt 

wagnerizmusát a 80-as években egy ravasz és erőteljes Wagner-ellenes kampány söpörte el, 

megbélyegezve művészetét. Ebbe a sorba illeszkedik bele Lacoue-Labarthe is, aki könyvében 

Baudelaire, Mallarmé, Heidegger-Nietzsche és Adorno Wagnerral kapcsolatos viszonyát 

vizsgálja meg. Bár mindnyájan Wagner-ellenesek voltak, de Lacoue-Labarthe szerint 

pontatlanságuk miatt egyikük sem tudta megragadni a wagnerizmus igazi mivoltát. Szerinte 

ez abban rejlett, hogy Wagner esztétizálta a politikát, a zenét az ideológia eszközévé tette, s 

ezzel befolyásolta, alakította a politikát.
344

 Erre nem lehet mást mondani csak azt, hogy 

abszurd és nevetséges. Wagner volt az ún. magasabb rendű művészet utolsó képviselője és 

egyúttal védelmezője, a mai kortárs művészet viszont mérsékelt ambíciókkal nem tör a 

magasabb rendű művészet babérjaira. Lacoue-Labarthe szerint a magasabb-rendű művészet 

csak extrémen reakciós, veszélyes politikai helyzeteket tud teremteni. Szerinte Wagner a 

tömegeknek szóló művészet létrehozójaként „proto-fasisztaként esztétizálta a politikát”.
345

 E 

kategorizálás szintén a politika, az ideológia területe, mely dolgozatom szempontjából 
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hasonlóképpen irreleváns. Ezt erősíti tovább Lacoue-Labarthe további szavai is „Wagner, 

mint személy nem témája a könyvemnek, de annál inkább az az effektus, amit létrehozott”. 

Nos, effektus, személy, individuum nélküliség, olyan, mint kizárólag az okozat ok nélküli 

tárgyalása, csak hamis következtetéseket vonhat maga után. Badiou írása második felében 

négy meghatározó szempont szerint vizsgálja a zeneszerző művészetét; 

  1. Az első „a mítosz szerepe”. Ennek kapcsán önellentmondásba keveredik saját magával, 

hiszen egyrészről azt állítja, hogy a 70-es évekbeli francia rendezések nyomán „nem 

szükséges a mítoszt a wagneri művészet alapvető elemeként tekinteni”
346

, hisz ezek a 

rendezők is negligálták a mítosz szerepét, másrészt viszont maga is felteszi a kérdést, hogy 

mit kezdjünk a wagneri művekben vitathatatlanul benne levő mitológiai elemekkel.  

  2. A második alapvetés a „technika szerepe”. Lacoue-Labarthe szerint Wagner teljes körűen 

alkalmazta a kor opera, zenekari és zenei technológiáit; „A zenei kifejezőerő megnövelése és 

az esztétikai felhalmozás Wagnerrel érte el a csúcspontját.”
347

, és hozzáteszi: „az igazság az, 

hogy az első tömegeknek szóló művészet a [wagneri – E.B.K] zenén és technológián keresztül 

született meg”
348

. Köztudott, hogy Wagner magas művészi igényének megvalósítása 

érdekében a legújabb technológiák fejlesztését szorgalmazta, úgymint új operaház, a legtöbb 

zenész, a legképzettebb operaénekesek szükségességét. „Wagner tehát az első művészeti 

tömegterméket hozta létre, mivelhogy művei technológiai alkotások.”
349

 –írja Badiou, ezért 

elengedhetetlennek tartja az effektusok természetének, jellegének beható tanulmányozását. 

  3. A harmadik szempont „a totalizálás (az összművészet) szerepe”. Badiou szerint „azonban 

ez nem több egy szlogennél.”
350

  

  4. Az utolsó gondolat az „egyesítés szerepe”. A zenei egységesítés a ’végtelen melódia’ 

megalkotását jelentené, amit Lacoue-Labarthe túlzásnak, „túl sok zenének”
351

 érez, mert a sok 

zene telítettségi érzetet kelt. A zene és a szöveg egységbe kerülnek egymással, a jelentésbeli 

szakadék közöttük megszűnik. Viszont a zene hömpölygése el is nyomja a szöveget, 

csökkentve a szöveg erejét. Megjegyzem, hogy a szöveg és hang között jelentésbeli szakadék 

nincs, ez eleve kizárja a hang szöveg feletti uralmát. Hiszen, ha azonos jelentéssel bírnak, 
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akkor mindkettő ugyanazt akarja mondani, csak más kódrendszerrel. Így egymás kioltása 

lehetetlen az üzenet célját tekintve. De Lacoue-Labarthe szerint Wagner operáinak nem csak a 

cselekménye, szereplői, hanem maga a zenéje is mitologikus, a mitologikus zene pedig 

elnyomja a mitologikus cselekményt. Hát nem kettőz, inkább kiolt? Ha ez így lenne, vagy 

van, akkor nem Wagner zenéjéről értekezik, hanem egész másról. 

  Mindezek fényében Badiou írása végén kemény ideológiai jellegű állításokat fogalmaz meg 

Wagnerrel kapcsolatban; „Wagner szerepe teljesen nyilvánvaló: ő az, aki véget vet a művészet 

történelmének… A zenei technikák felerősítése [a technikaorientált zene – E.B.K] legbelül a 

zeneszerző részéről egy nihilista jövőképből ered, amelyet kívülről jövő, absztrakt és kétes 

megváltástudat, újfajta vallásosság táplál.”
352

 Badiou szerint Wagner szerepe kettős: „ő nem 

csak a történelmi opera műfajának a lezárója, hanem a gyengülő birodalom művészeti 

giccsének is az első jeles alakja… Wagner egyszerre jelenti az opera összes technikájának 

felerősített csúcspontját és másfelől az első példát a zenére, mint tömegtermékre. Az 

aktualitása így nem más, mint a történelmi aktualitása: végeredményben olyan, mint egy nagy 

rock koncert. Mellékesen a zaj mindkettőnél hasonló.”
353

 

  Ezek után Badiou Wagner as a Philosophical Question írásában
354

 –kellő támogatottságot 

(Nietzsche, Heidegger, Adorno és Lacoue-Labarthe) és önbizalmat érezve – még erősebben 

támadja a zeneszerzőt, pontokba szedetten fogalmazza meg Wagnerrel kapcsolatos negatív 

kritikáját. A teljesség igénye nélkül ebből következzen most tömör válogatás. 

  Elsőként hangsúlyozza, hogy Nietzsche, Heidegger, Adorno és Lacoue-Labarthe szerint 

Wagner zenei egységessége végül is a politikát, a nemzeti egységet, identitást szolgálja. Majd 

Nietzschét továbbgondolva úgy véli, hogy Wagner olyan, mint egy mágus, egy bűvész, aki 

„nagy showt csinál egy galamb hiányából, majd a végén előrántja azt a kalapjából az 

idegileg kifáradt közönsége legnagyobb ámulatára”
355

. Nietzsche szavait használva lesújtó 

véleményt formál a wagneri színjátszásról, melyben a szívfájdalom nem őszinte és nem 

tükröz valódi szenvedést. Konklúziója hogy Wagner zenéjét zavaros vallásosság övezi. 

Szerinte „Wagner volt az első pogány zeneszerző és az első, aki megfosztotta a zenét a 

természetes tisztaságától [az érzéki töltettel – E.B.K]”
356

.  
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  Badiou radikalizmusa után David Trippett Wagner’s Melodies című könyvének ironikus 

előszava is a szélsőséges tábort idézi, stílusát tekintve gúnyolódó undorral. Merthogy 

példázata gyomorforgató. Trippett arra keresi a választ, hogy miért imádták annyian Wagner 

zenéjét, miközben a kritikusok egy része azt állította, hogy Wagner zenéjéből hiányoznak a 

melódiák. A Trisztán és Izoldát hozza fel, ahol a 3. felvonás végén Izolda felteszi a kérdést, 

hogy rajta kívül más miért nem hall és érez gyönyörű melódiát. Hans Christian Andersenre 

hivatkozik, aki Wagner kritikusaként mind a Tannhäuser-ről, mind a Lohenring-ről úgy vélte, 

hogy nagyszerű zenék, melódia nélkül. Karikatúrájának gerincét Andersen „Császár új 

ruhája” című meséje nyomán mintázza, melynek lényege, hogy a hiú császár udvarába csalók 

érkeznek, akik azt ígérik, hogy elkészítik azt a különleges ruhát, amit csak a beavatottak 

láthatnak, a tisztségükre méltatlanok és a buták előtt láthatatlan lesz. Senki sem látja a ruhát, 

de senki sem mer tiltakozni, nehogy lebukjon, végül egy ártatlan kisgyerek kimondja az 

igazságot, hogy a császár meztelen, így megszégyenül. Trippett felteszi a kérdést, hogy „ha ő 

[Wagner – E.B.K] hitt abban, hogy a zene és a melódia elválaszthatatlanok, akkor miért 

voltak melódiái – Andersen meséjét alkalmazva – láthatatlanok olyan sok »idióta« 

számára?”
357

. Csak sugallja, de nem mondja ki, amit gondol: Wagner is anderseni értelemben 

vett csaló, akinek a melódiái rejtettek maradnak a nagyközönség előtt, de mivel senki sem 

mert tiltakozni, felmagasztalták. Úgy gondolom, Trippett gondolata még nem is ideológiai 

gyökerű, műfaját tekintve inkább egy „humorra törekvő” bestsellerre hasonlít. 

  Trippett karikatúrája után John Deathridge: Wagner lives: issues in autobiography című 

írása is Wagnert természetesen negatívan tűnteti fel. A szerző nem elsősorban művészetét, 

hanem a komponista személyének, magánéletének hazug-önimádó árnyoldalait igyekszik 

bemutatni. Véleménye szerint Wagner totalitásra, teljességre való törekvése nem csak 

zenéjében, hanem az életútját feldolgozó írásaiban is megnyilvánult. „Fia számára saját életét 

a maga teljességében kívánta bemutatni Cosima naplóinak segítségével.”
358

 Deathridge 

szerint az ilyen megközelítés azonban problémákba ütközik. Általánosságban fogalmazva, az 

író narratív stratégiáján és alkalmazott ideológiáján múlik, hogy saját életét, halálát milyen 

módon és mértékben mutatja be. Az egyértelmű, hogy Wagner úgy tekintett saját magára, 

mint egy görög tragikus hősre, azonban torzításai, csalásai egyértelműen kimutathatók. 

Wagner naplóírását „vörös zsebkönyvével” kezdte, melybe az első emlékeit, benyomásait 

rögzítette. „Ebből a műből csak az az első négy oldal maradt meg, amely Wagner életét 
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párizsi megérkezéséig dolgozta fel. Ezzel kapcsolatban többen is furcsállják, hogy Wagner 

maga semmisítette meg ezt a naplót.”
359

 Az ok abban keresendő, hogy Otto Strobel
360

 szerint, 

amikor Wagner jóval később visszatekintve saját életére Cosimának diktálja a »Mein Leben«-

t, akkor egyszerűen voltak dolgok, amiket a vörös zsebkönyvben szereplő első 

benyomásokhoz képest másképp akart látni. Deathridge szerint „Paradox módon Wagner a 

saját életét pont végpontja, saját halála által szerette volna oly élményszerű módon 

bemutatni, ahogy azt a maga teljességében megélte. Ez a felfogás elutasítja, hogy önmagára, 

mint egy örök érvényű emlékműre tekintsen, de szerette volna megőrizni azt a státuszt, amit az 

ő alakja a 19. században elért.”
361

 Ez teljes mértékben megegyezik Kovalik Balázs rendező 

véleményével (Lásd.: V/2. fejezet), aki Wagner rendezése kapcsán ugyanazt az utólagos 

mitizálást veti szemérre Wagnernek, amellyel az idős Wagner élt.  

  Később aztán Deathridge nemcsak a minősítésben, hanem a konkrétumok szintjén is Wagner 

életrajzának átértékelésében egész messzire megy, amikor az elszegényedett forradalmár 

1850-es évekbeli svájci száműzetéséről vélekedik: „Wagner a Mein Leben-ben leírtakkal 

szemben jelentős anyagi támogatást kapott patrónusaitól, II. Lajostól és Otto Wesendonck-tól. 

Azonban royalista szimpátiái, ultra-konzervatív barátai, valamint piperkőc megjelenése és a 

hivalkodó luxus iránti vonzalma miatt sok liberális emigráns elfordult tőle. Köztük volt Georg 

Herwegh is, aki egy másfajta Wagnert ismert meg, mint amilyenre számított. A Mein Leben-

ben Wagnernek szüksége volt arra a mítoszra, hogy ő volt a géniusz a lelketlen alakok között, 

és hogy Zürich eljátszotta azt a lehetőséget, hogy az ő Bayreuth-ja legyen.”
362

 Deathdridge 

álláspontja szerint a Mein Leben figyelmes olvasása azt bizonyítja, hogy Wagner egyszerre 

perverz és ugyanakkor hatalmas művész. „Ez a kettősség egy groteszk paródia a degenerált 

világban gyökerező heroikus művészről, aki az élet szépségét az »igazi zenében« lelte 

meg.”
363

 Ezek a gondolatok mind Kovalik szemléletével teljesen összeegyeztethetők. 

  Wagner művészetével kapcsolatos általános, szélsőséges bírálatok után, mivel doktori 

dolgozatom szűkebb nagy témája A bolygó Hollandi című műve, így az arról folyó 

diszkusszióval folytatom. Stewart Spencer: The „Romantic operas” and the turn to myth 

című írásában olvashatjuk; Wagner a kezdeti sikertelenségei, königsbergi, rigai és párizsi 

megaláztatásai miatt úgy érezte, hogy szemben áll a társadalommal, elszigetelődött attól. Ezt a 
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művészi frusztrációt érezzük a Rienziben, A bolygó Hollandiban, a Tannhäuserben, a 

Lohengrinben – és bár ezek közül három középkori témájú – mégsem középkori gondolatokat 

fogalmaznak meg. A középkori művész leginkább anonim, integráns része a társadalomnak, 

melynek értékeit közvetíti. A 19. század romantikusai - így Wagner is - ezt másképp látták, 

számukra a költő, művész a társadalom fölött álló személy, aki a világot spirituálissá akarja 

tenni. Biblikus hasonlattal élve, a romantikus művész a társadalom megváltója. Azonban 

Wagner értelmezésében a meg nem értett művészt a társadalom kiveti magából és a 

bűntudattól meggyötört hős-művész nem másokat, hanem saját magát szeretné megváltani. 

Spencer szerint „ezt a gondolatot Wagner Heinétől veszi át, kinek a munkásságát jól ismerte, 

hisz A bolygó Hollandi forrásául egy Heine-költemény szolgált, bár Wagner tagadta ezt.”
364

   

  Majd azzal folytatja, hogy Wagner nem húzott éles határvonalat a legenda és a mítosz közé, 

mindkettőt a népi lélekből eredeztette. Drezdai operáit népi legendáknak sorolta be, és 1848-

tól kezdte el használni a mítosz kifejezést, hogy egy archaikusabb, a német emberek lelkét 

még teljesebb formában kifejező fogalmat használjon. (Itt újra Kovalik álláspontjával egyező 

mondatokat látunk.) Spencer kifejti, hogy míg Friedrich Schlegel 1800-ban, Gespräch über 

die Poesie című művében a görög és a német népet összehasonlítva arra jut, hogy a 

németeknek nincs mitológiájuk, addig Jacob Grimm 1835-ben a Deutsche Mythologie-ban 

leszögezi, hogy igenis a németek is rendelkeznek mitológiával. Wagner Grimm írását már 

1843-ban olvasta, de csak később mondja róla, hogy teljesen újjászületett általa. Spencer 

ironikusan jegyzi meg: „Ha ez így is volt, ez egy nagyon lassú újjászületés volt, mert 1848-ig 

nem hozott kézzelfogható eredményeket.”
365

  

  Barry Millington, a híres, kortárs Wagner kutató The Sorcerer of Bayreuth Richard Wagner, 

His Work and His World című 2012-es könyvében egy teljes fejezetet szentel A bolygó 

Hollandi elemzésének. Millington a mű értelmezésének szempontjából olyan kijelentést tesz, 

amely elsőre igencsak elgondolkoztathat bennünket; „A bolygó Hollandi szenvedése, 

megváltása képezi a mű történetének gerincét. Ugyanakkor az utóbbi évek akadémiai kutatása 

megmutatta azt nekünk, hogy különösen fontos szereplője a darabnak Senta, és a művet 

közelebbről mind zeneileg, mind koncepcionálisan megvizsgálva kiderül, hogy megéri Sentát 

a középpontba állítani.”
366

 Kutatásom aspektusából Millington e mondata döntő jelentőségű. 

Merthogy ahogy azt majd doktori dolgozatom V. fejezetében látni fogjuk, Szikora János 
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2013-as A bolygó Hollandi rendezését e köré, az interpretációs elv köré, ennek jegyében építi 

föl. Vagyis Szikora Millington soraihoz képest hasonló koncepciót érvényesítve szintén Senta 

alakját emeli ki a Hollandival szemben. Ennek megfelelően a magyar rendező színpadi 

munkája a mai kortárs Wagner kutatásokkal e tekintetben teljes összhangban van.  

  Továbbá Millington Senta centrumba helyezését alá is támasztja, mégpedig oly módon, hogy 

mind zeneileg, mind filozófiájában A bolygó Hollandi központi magját Senta balladája 

alkotja, melyből a Hollandi történetét ismerjük meg, amelyet Wagner a saját 

szenvedéstörténetéről mintázott. „Senta balladájának egyes elemei visszaköszönnek az opera 

más részeiben, mint például a Hollandi monológjában, Erik álmában, Senta és a Hollandi 

duettjében a 2. felvonásban, és a fináléban.”
367

 Ezt erősíti meg még inkább Nila Parly is, aki 

egy kortárs tanulmányában, Wagner női főszereplőit vizsgálta Sentától Kundry-ig. „Szerinte, 

habár Senta balladája a Hollandiról szól, de valójában Senta vágyait és érzéseit fejezi ki. 

Továbbá, mivel a ballada az egész opera legmeghatározóbb eleme, ezért mindenütt érezhető 

hatása, így zenei értelemben véve Senta a darab főszereplője. Megfigyelhető, hogy a Hollandi 

monológja nem jelenik meg a nyitányban, ezzel szemben a nyitány a Senta balladájában 

megfogalmazott gondolatokon nyugszik.”
368

 Érdekes, talán ezért sem véletlen, hogy Szikora 

János interjújában oly annyira hangsúlyozza Senta nyitányban való megjelenését, miszerint a 

mű számára Sentával kezdődik, nem a Hollandival.  

  Ugyanakkor Millington azt is leszögezi, hogy Wagner A bolygó Hollandi 

megkomponálásakor még kereste saját identitását. E megállapítás köztudott a Wagner kutatás 

szempontjából, hiszen maga Wagner is a művét első mítoszoperájának tekinti. Viszont míg 

Millington a zeneszerző e korszakát pozitív innovációval jellemzi, addig Kovalik Balázs 

rendezése kapcsán negatív következtetéseket von le. Millington szerint Senta balladájában 

keletkezéstörténetileg kettősség figyelhető meg. A ballada „egyfelől tradicionális toposz, ami 

megjelenik a 19. század operáiban, úgy mint Jenny balladája Boieldieu-nak a La dame 

blanche című művében, vagy Emmy balladája Marschner-nek a Der Vampyr című művében, 

melyeket Wagner is jól ismert. Másfelől Wagner az, aki a balladát ugyanakkor az opera 

kulcsmotívumává teszi.”
369

 Tehát a hagyomány egyes elemét –jelen esetben a balladát - 

kiemeli és saját művészetével elegyíti. Ugyanakkor Kovalik Balázs ezt az alkotásbeli 
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identitáskeresést a wagneri öncél felépítésével azonosítja, melynek valóságbeli leképeződése 

nem a valódi mítoszteremtés, csak annak látszata.   

  Zeneetikai értelmezésünk aspektusából fontos, hogy Millington elemzésében a négy 

sarkalatos erény közül a bátorság erényének körvonalai is kitapinthatók. Miszerint „Senta 

balladája kiragad minket a fonó lányok hétköznapi egyszerűségéből, és egy olyan világba 

repít minket, ahol a hősök kockára tehetik a földi életüket és az örökéletű lelküket is, annak 

érdekében, hogy megtapasztaljanak egy olyan élményt, ami földi halandóknak nem adattatik 

meg.”
370

 Ez pedig részben már érinti a zeneetikát, a mítosz értékrendjét előtérbe helyezve. 

Részben, mert a bátorság vállalása tudatos cselekvés, nem pedig „kockázatos”. Majd 

„általánosságban beszélve, óriási kontraszt feszül a földi halandók (Daland, Erik, a norvég 

hajósok stb.) ’külső világa’ és a ’belső világ’ között, mely a Hollandi és Senta képzeletében 

él.”
371

 Itt pedig újra – mint ahogy részletesen fogjuk látni – Szikora János értelmezésével való 

teljes egyezőséget figyelhetjük meg. Hiszen Szikora is pont ezt a két tengelyt, pólust különíti 

el egymástól interjújában.   

  Millington A bolygó Hollandiról nemcsak ebben, hanem sok más könyvében is írt, mint 

például a Wagner című munkájában is. Ebben a mű keletkezésével kapcsolatban érdekesen 

fogalmaz; „Két kompozíciós vázlat is bizonyítja, hogy a Rienzi és A bolygó Hollandi 

komponálása egybeesett. Az egyik a Burrell Gyűjteményben szerepelt és John Deathridge 

dolgozta fel, míg a másik Princeton Egyetemi Könyvtárból származik. Ezek alapján 

megállapítható, hogy a két mű nyitánya annyira hasonlít egymásra, hogy egyszerre kellett, 

hogy készüljenek. Mindkettőnek közös inspirációs forrása Beethoven kilencedik szimfóniája, 

amely Wagnert párizsi tartózkodása alatt nyűgözte le.”
372

 Izgalmas állítás, és feltehetnénk a 

kérdést, hogy lehet az, hogy egy szerző életében ugyanabban az időszakban egy az akkori kor 

konvencióinak megfeleltetett mű és ezzel párhuzamosan egy korszakalkotó darab is 

megszülethetett. Hiszen elsőre azt is gondolhatnánk, hogy a személyiség bizonyos érettségi 

állapotában csak egyfajta adott „minőséget” produkálhat. Azonban a háttérben az igazolódik, 

hogy az alkotói személyiség egyszerre él kifelé megfelelve közönségének, és azzal paralel 

befelé, vívódva saját magával. A kérdés az, hogy melyik győzedelmeskedik. Wagner esetében 

ez egyértelmű.   
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  Ugyanakkor, ami a wagneri zenedráma műfaji megjelölését illeti, Millington erősen 

szembehelyezkedik Wagner saját szavaival. Láthattuk, hogy Wagner írásában a zenedráma 

kifejezésre építi fel filozófiáját. Ezzel ellentétben Milllington így ír; „Wagner minden újító 

szándéka ellenére is a hagyományos opera kereteitől nem vált meg A bolygó Hollandiban. 

Énekbeszédek, áriák, duettek, triók, kórusok mind szerepelnek benne. Az énekbeszéd és ária 

közötti határ majd csak később, a Rheingold-nál mosódik el.”
373

 Ugyanakkor később 

önmagával ellentmondásban van; „A művet nem lehet többnek tartani egy korai 

zenedrámánál, de mivel példátlan figyelmet szentel a drámai megfontolásoknak, konzisztens a 

háttere és kidolgozottak a karakterei, ezért megerősíthető Wagner azon állítása, hogy A 

bolygó Hollandival véget ért a csupán librettókat létrehozó zeneszerzői karrierje, viszont a 

költői egyúttal el is kezdődött.”
374

 Ez viszont Wagner állításával teljes összhangban van. A 

problematika azonban ezzel cseppet sem ér véget, hiszen Millington Wagner and His Operas 

című munkája egyértelműen az opera műfaja mellé teszi le a voksot.  

  Thomas Grey Richard Wagner and His World című könyvében Lydia Goehr Millington 

Wagner and His Operas című könyvét szisztematikusan vizsgálva az ott szereplő operák 

műfaji besorolásait veti össze. Lydia Goehr a wagneri operák általános műfaji megnevezését 

keresi és így jut el a zenedráma kifejezésig, majd az operát és a zenedráma kifejezést 

hasonlítja össze egymással. „Habár Wagner számos operát alkotott, a zenedráma 

(Musikdrama) maradt meg számára, mint az egyetlen ideális [műfaj – E.B.K.], az elérendő 

Idea, habár nem az volt a célja, hogy az Ideát egyértelműen meghatározza.  Wagner az Ideát 

fogalmilag meghatározatlanul hagyta, és lehetővé tette azt, hogy minden opera önálló módon 

közelítsen hozzá, az ő saját egyedülálló módján. Wagner meglátása szerint nevet adni egy 

műnek vagy egy fogalomnak az legalább olyan fontos, mint egy élő személy 

megkeresztelése.”
375

 Goehr szerint éppen ezért az Ideákat nem akarta túlzottan akadémikus 

formában definiálni, mert szándéka abban nyilvánult meg, hogy a figyelem műveire 

terelődjön, melyek például szolgálnak az Ideák meghatározásához. Más szóval élve a művei 

vezetnek el az Ideákhoz, és nem fordítva. Goehr fejtegetése; az idea fogalmi jelöletlensége, 

meg nem jelölése Kant és Platón filozófiáját juttatják eszünkbe. A kanti a priori mindenféle 

érdektől, fogalomtól mentes, olyan előzetes általános, amely gondolkodásunkban adott, de 

nem leírható, nem konkretizálható. Valamint a platóni idea az érzéki világban fizikailag, 
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szavakkal nem megragadható. Ezek nyomán nyugodtan mondhatjuk, hogy Wagner esztétikája 

platóni, kanti elemeket hordoz, de ezt majd tételesen látni fogjuk Leo Fremgentől is.  

  Lydia Goehr írásában természetesen Nietzschére is kitér. Majd a zenedráma kifejezés 

vizsgálatát az Ulrich Müller által szerkesztett Wagner Handbook (Harvard University Press) 

alapján folytatja később, melynek „The Musical Works” fejezetét Werner Breig írta.  Breig 

szerint A bolygó Hollandi  volt „Wagner első igazi munkája, ami áttörést jelentett igazi 

stílusának megtalálásában, innentől kezdve fordult el a romantikus operától az igazi 

zenedráma felé. Ezután Breig megjegyzi, hogy minden, ami a Hollandi után következett, az 

már zenedráma, ugyanakkor a wagneri elnevezéseket is megtartja.”
376

 Goehr szerint, ha egy 

műalkotás pontosan műfajilag nem besorolható, akkor érdemes megnevezetlenül hagyni. 

Adornora hivatkozva egyenesen úgy fogalmaz, hogy „miután minden művet megneveztek [és 

műfailag besoroltak – E.B.K], akkor a művészet eléri azt a végpontját, hogy onnantól kezdve 

csak az üres másolás lesz lehetséges.”
377

  

  Goehr leírja, hogy Carl Dahlhaus 1971-es Richard Wagners Musikdramen című könyvében 

Wagner műalkotásait ’zenei műalkotásoknak’ titulálja, mivel elveti a ma olyan gyakran 

használt ’zenedráma’ kifejezést (melyet Wagner maga sem támogatott) és a Wagner által 

használt, de mára megkopott egyéb terminológiákat (’a jövő művészete’, ’szöveges és zenés 

dráma stb.’), sőt még a Gesamtkunstwerk-et is. Itt meg kell jegyeznem, hogy nem igazán 

értem, hogy Goehr sorai miről is szólnak, hiszen Wagner írásaiból egyértelműen láthatjuk, 

hogy Wagner igenis támogatta a zenedráma kifejezést. Lydia Goehr konklúzióként 

megállapítja, hogy az angol (Barry Millington, Ernest Newman) és német Wagner-kutatók 

(Dahlhaus) vélekedése között különbség fedezhető föl, mert az említett angolok egyszerűen 

’operának’ tartják Wagner műveit. Hangsúlyozza, hogy Dahlhaus pontosan értette a 

műfajokat, és Wagner operáit azért sorolja be a klasszikus zenei műfajok közé és tartja ’zenés 

műalkotásnak’, mert bár a klasszikus zeneszerzőt tiszteli benne, el akarja kerülni Wagner  

mitologizálását.   

  Thomas Grey könyvében Goehr zenedrámáról szóló írása mellett Katherine Syer From Page 

to Stage: Wagner as Regisseur című cikke viszont azt vizsgálja, hogyan lesz az opera- és 

zeneszerzőből operarendező. „Wagner 1839 és 1842 között 2 és fél évet töltött Párizsban, itt 

találkozott az opera látványos világával, a nagy mozgó kórusokkal és a korszak modern 
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technológiájával, a látványos illúziókkal, effektusokkal.”
378

 Itt ismerkedett meg azzal, hogy 

technológiailag mi mindent lehet létrehozni egy operából. Visszatérve Drezdába szembesült 

azzal, hogy a német operavilág még messze nem tart ezen a technikai színvonalon. A Rienzi 

sikere tette számára lehetővé, hogy „A bolygó Hollandi” újszerű látványvilágát megvalósítsa. 

Syer kiemeli, hogy Wagner a teljes librettóval 1841 májusára készült el, és júliustól kezdve 

dolgozta át Senta karakterét. Syer szerint „eredetileg a záró jelenetben Senta belépett volna a 

habok közé, majd őt, a Hollandit és annak hajóját is elnyelte volna a tenger. Ebben a 

változatban a Hollandi nem ismerte volna fel, hogy Senta, a különlegesen hűséges nő, vagyis 

nem lett volna megváltás. A 2. felvonásban szereplő Senta balladája is eredetileg rövidebb 

volt, és nem tartalmazta Senta határozott kijelentését, hogy ő lesz a Hollandi megváltója.”
379

 

Syer ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy „Wagner a változtatások során finomította Senta 

alakját, a földi világ szereplőjéből mitikus hőst formálva.”
380

 Természetesen nem tudhatjuk, 

hogy Kovalik Balázs mennyire olvasta Syer tanulmányát, de az biztos, hogy e megállapítás 

szellemisége érvényesül rendezésében. Hiszen, mint ahogy a későbbi fejezetben markánsan 

érzékelhetjük, Kovalik, pont ezekre a változtatásokra épít, és arra hivatkozik, hogy a legelső 

verzió, a leghitelesebb. Ez viszont számos kérdést feszeget, annál is inkább… Mert a 

javításokban erősen problematikus, mit is tartunk első végleges autentikus változatnak. 

  Syer azt is kiemeli, hogy a darab egyik kulcsjelenete Erik álma, amelyet Wagner rendezési 

instrukcióival szintén tovább finomított; „A kimerült Senta Erik szavainak hatására átéli Erik 

álmát és ez megerősíti abban, hogy ő a Hollandi megváltója.”
381

 Syer szerint az alvajárás, a 

hipnózis és a mámoros álmok színpadi megjelenítése különösen lázba hozta a párizsi operák 

közönségét, mivel az 1820-as, 30-as évek műveiben a jelenség már szerepelt. Ugyanakkor 

Wagner tisztában volt azzal, hogy a német operaénekeseknek ez nehézségeket jelenthet, így 

az opera reformjára irányuló törekvései között a színészek jobb drámai képzése is teret kapott. 

Erre mondja Kovalik, hogy Wagner manipulál, hiszen azokat a hatásvadász eszközöket 

keresi, amelyek nagy tömegeket képesek vonzani. S mindehhez hozzáteszi, hogy csak és 

kizárólag öncélból, gátlástalanul, mellőzve mindenféle filozófiai mélységet. Syer nem 

fogalmaz ilyen sarkosan, csak megmutatja azokat az eszközöket, amelyek a tömegek tetszését 

segítik. Sőt Wagner zenedrámájában egyértelműen a mítoszt emeli ki: „Minden felvonásban 

van olyan jelenet, ahol a kulcsszereplők a fizikai cselekvésükön túl természetfeletti, heroikus 
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kifejező erővel is rendelkeznek. Azt akarta, hogy a színpadon valami a racionális 

gondolkodásunk számára szokatlan, hihetetlen esemény történjen, ami tágítja az esztétikai 

horizontot.”
382

 S e sorok már arról a transzcendenciáról szólnak, amely a hősök 

jellemvonásait, érzéseit metafizikai szinten foglalja magában. Így a rendezői fogások nem 

öncéllá, hanem eszközzé nemesülnek. 

  A kényes egyensúly érzete végett, fejezetem végén a Wagner mellett állók csoportjából 

szeretnék még egyet kiemelni. Itt kell megjegyeznem, hogy mivel a kortársak közül Bryan 

Magee képviseli leginkább e tábort, így terjedelmes könyvéről dolgozatomban már 

részletesen szó esett. Ugyanakkor Leo Fremgen: Richard Wagner Heute - Wesen- Werk-

Verwirklichung- Ein Triptychon című munkája hasonló álláspontra jut, mint Bryan Magee, 

igaz jóval korábban, már 1977-ben. Így a német szakirodalmat tekintve most Fremgen 

gondolataival zárom fejezetemet.  Fremgen szerint „Mind [Wagner – E.B.K] elméletei, mind 

munkái megmutatják egy zseniális személyiség vitathatatlan rangját. Mindkét területen elért 

teljesítményeit nem szabad egymástól elválasztani. A »Jövő műalkotása«  című munkájában - 

amit már a létrejötte óta félreértenek, kinevetnek, és ami ellen harcolnak – megmutatta 

számunkra, hogy Wagner, a gyakorlatban hogyan érti saját esztétikáját.”
383

 A folytatásban 

leszögezi, hogy az építészeti, szobrászati, festészeti vagy éppen táncművészeti formák a 

wagneri zenedrámában nyerik el értelmüket. A színpadi díszletek és a festészet nyújtják a 

szükséges kereteket a produkcióhoz. „A korábbi operaformák nem feleltek már meg arra, 

hogy a zenedráma esztétikai követelményeit megvalósítsák.”
384

 Fremgen magyarázatként 

hozzáfűzi, hogy ezért követelte meg a drámák szövege a megfelelő megzenésítést, ennek 

következtében a befogadó, illetve hallgató mindkét műfajtípust megismerhette. 

  Fremgen azt is kiemeli, hogy „Wagner a saját szándékáról így nyilatkozott: »nem írok 

többet operákat«. Mivel nem szeretném a műveim műfaját meghatározatlanul hagyni, ezért 

drámának nevezem őket.”
385

 Jó látni, hogy Fremgen Wagner eredeti írására hivatkozik, ami a 

műfaji besorolást illeti. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a zeneszerző se a Trisztán és 

Izoldát, se a Ringet nem nevezte „operának”, sőt magát az „opera” megnevezést egyáltalán 

nem használta. Ezek alapján joggal megkérdőjelezhetjük Millington Wagner and His Operas 

könyvének címének helyességét. Fremgen is tisztában van azzal, hogy a zenedráma 
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terminológiája bőven alkalmat adott a megnevezési vitákra. Éppen ezért ezzel kapcsolatban 

kemény álláspontot képvisel „azt kell, hogy jelentse azoknak, akik ma »színházat csinálnak«, 

hogy a rendezés és a prezentáció a zenedráma lelkéből kell, hogy fakadjon és nem az aktuális 

opera-futószalag rendezés mindenféle szenzációiból kell, hogy létrejöjjön.”
386

 

Nyomatékosítja, hogy Wagnernél, a rendezőnél, minden a drámát szolgálta, aki énekesként 

nem bírta lélegzettel a mamut hosszúságú műveket, annak nem adott szerepet. 

  A komponista transzcendenciára való érzékenysége és a keresztény alapokon való kultúra 

tisztelete a »Vallás és művészet« című késői írásában egyértelműen megnyilatkozik, melyben 

a zenét a kereszténységből táplálkozó műfajnak tekinti. Wagner nagyfokú absztrakciós 

képességét Fremgen így illusztrálja; „Az istenséget nem egyetlen kifejezéssel (úgy, mint 

mítosz, legenda) kívánja meghatározni, hanem transzcendenciájában az ős okot megmutató, 

körülhatároló zenét emeli a középpontba.”
387

 Logikai fejtegetését akképpen szövi tovább, 

hogy itt jön be az a wagneri teológiai perspektíva, amelytől a dogmatikusok oly szívesen 

határolódnak el. Fremgen ezekkel a nézetekkel kapcsolatban Wagnernek ad igazat, miszerint 

„Wagner nem téved. A maga módján ő is részt vesz a Platón óta, majd a kanti kritikai 

idealizmus óta ismételten jelen levő kérdés megvitatásában a látható világról és a létezés 

értelméről.”
388

 

  A zene feloldja Wagner számára a fogalom és érzékelés közti konfliktust azáltal, hogy a 

látható világot teljesen elutasítja és a lelkünket a kegyelem révén hódítja meg. A zene Wagner 

szerint az emberi lélek szent kisugárzása volt és démoni szenvedő isteni természet a 

szülőatyja. Fremgen leírja, hogy a zenét soha sem szabad árucikké, bóvlivá alacsonyítani, és 

tegyük hozzá: a publikum és a rendezők szenzáció „hajhászásának” tárgyává és önmaga 

paródiájává tenni. 

  Végül Fremgen azt jelenti ki, hogy „Schopenhauer tanulmányozása után Wagner fogalmi 

tárházába a filozófus kategóriáit is felveszi. Azonban ez esztétikájában nem jelent semmilyen 

változást, hanem megerősíti a korábbiakban általa kimunkáltakat. Az esztétika-szintézis köre 

bezáródik… Az opera a zenedrámává formálódásával éri el autentikusságát.”
389

 Ugyanezeket 

a mondatokat olvashatjuk Magee munkájában. Az összhang teljességgel tapasztalható.  

 

                                                             
386 Leo Fremgen: Richard Wagner Heute - Wesen- Werk-Verwirklichung- Ein Triptychon. 25.o. 
387

 Leo Fremgen: Richard Wagner Heute - Wesen- Werk-Verwirklichung- Ein Triptychon. 25. o. 
388

 Leo Fremgen: Richard Wagner Heute - Wesen- Werk-Verwirklichung- Ein Triptychon. 26. o. 
389 Leo Fremgen: Richard Wagner Heute - Wesen- Werk-Verwirklichung- Ein Triptychon. 26. o. 



152 
 

7. Wagner Lohengrin című operája és Fodor Géza – a „kritika kritikája” 

  „Ellenpéldaként később a disszertációm IV. fejezetében (lásd. alább – E-B K) azon 

állításomat is majd bemutatom, amely szerint „Fodor néha el is tért ettől a gyakorlati 

munkálkodása során”. Szép példája ezen alkalmankénti „kisiklásokra”, amelyeket szinte 

azonnal „korrigál” is a 2004-ben Wagner kontra Wagner címmel megjelent kritikája. Az Erkel 

Színházbeli Lohengrin-bemutatóról írt kritika, elemzés „tele van tűzdelve politikával, 

ideológiával.” – írtam korábban a „Témalehatárolás” című nagy fejezetben, amikor 

általánosságban Fodor Géza zeneesztétikai munkásságát érintettem. 

  A „Wagner kontra Wagner” című Fodor kritikában már az is kérdéses, hogy Fodor Wagner a 

zeneköltő és Wagner a zeneköltő közötti kontráról, avagy Wagner a zeneköltő és Katharina 

Wagner rendező közötti kontráról ír? „Ez egyáltalán nem akadémikus kérdés.” Ugyanis, 

ahogy az előbbiekben láttuk a „Nietzsche contra Wagner” címében is a „contra” szó jelentése 

meghatározottan többrétegű. Az „Ecce homo”, „A Wagner ügy”, – és más, pl. Baudelaire-nek 

a Wagner operák párizsi bemutatójára írt esszéje – során a tanulmányok írói kivétel nélkül 

önmagukat Wagnerhez viszonyítva pozicionálják (önértelmezés, önismeret, stb.). Ennek 

kapcsán nem tesznek mást, mint az egymás közti kapcsolatok leírásának kiindulópontjait 

definiálják. Nézzük jelen esetben a Wagner kontra Wagner című íráshoz fűződően a „kritika 

kritikáját”. Az ellentmondásosságokat azokkal a viszonylag hosszabb idézetek 

szembesítésével szemléltetem, amelyek önmagukért beszélnek, és kiáltanak a mindenkori 

ideológia mentességéért, miközben ugyanakkor a wagneri filozófia/etika minden „szépségét” 

mégis kénytelenek bemutatni.  

  Mármost lássuk annak a konkrét „iskolapéldáját”, amely igazán szemléltető módon 

demonstrálja azt, hogy mennyire „ingoványos” az alábbi „ideologizált, (szociologizált)” 

fodori megközelítés, különösen „egy” Wagner interpretálásánál. 

  „Katharina Wagner rendezői provokációja nem merül ki a szerelmi dráma átértelmezésében. 

Sőt: a nagyközönség és a Wagner-fanok alighanem azt érzik alapélménynek és tartják a 

legfelháborítóbbnak, hogy a Lohengrin aktuális politikai drámaként jelenik meg a 

színpadon.”
390
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  „Az operákat csak mindennek az együttes kontextusában lehet felfogni. A Wagner-

irodalomban évtizedek óta könyvek-tanulmányok folyama vizsgálja Wagner politikai 

motivációit, nézeteit, tevékenységét, megnyilvánulásait……”
391 

  Az előbbiekkel ellentétben alábbi sorai miatt azt várjuk – hivatkozva magára Wagnerre is –, 

hogy nem értelmez félre, azonban sajnos még félre is magyaráz;  

 „Wagnernak az volt a véleménye, hogy az operát a történelemből fel kell emelni a mítoszba, 

mert az individualitást a rendileg uniformizáló állam befolyása következtében a történelmi és 

aktuális valóságban legfeljebb csak elképzelni lehet, de megtapasztalni nem, s ezért ábrázolni 

sem, a mítosznak viszont az a hasonlíthatatlan előnye, hogy mindig igaz, és tartalma – költői 

tömörség esetén – minden kor számára kimeríthetetlen. A mítosz középpontjában az 

individualitás lényege áll, s tartalma ezért a >tiszta emberség<. Nem kétséges: egy mitizáló 

Wagner-operát a politikába visszacsatolni – ellenkezik a szerző eredeti és lényeges 

intencióival. A Lohengrint mégis körüllengi a politika, és nem csupán a történelmi staffázsa 

miatt. Gondoljunk vissza arra, amit Wagner 1851-ben a Mitteilungban Elzával kapcsolatban 

mond: >tökéletes forradalmárrá tett. A nép lelke volt ő, amelyre vágytam, művészként is, 

megváltásomért.< 1852. január 30-án pedig ezt írja Lisztnek Ortrudról: >az a nő, aki nem 

ismeri a szerelmet. [...] Lényege a politika. A politikus férfi ellenszenves, a politikus nő 

azonban szörnyű: ezt a szörnyűséget akartam ábrázolni. Van ebben a nőben szeretet, de ez a 

múlt szeretete, a letűnt nemzedékek iránti szeretet, a büszke ősök szörnyű, őrjöngő szeretete, 

amely csak a minden élő és valóban létező iránti gyűlöletben nyilvánul meg.<" 

  Fodor Géza a továbbiakban is végig a politikára futtatja ki a bemutató üzenetét. Ahelyett, 

hogy az általa leírtakban kiemelné a pszichikai, esztétikai, etikai vonalat, – magát is 

megtagadva – az operában a politikát legitimálja, úgy, hogy még azt is leírja, hogy mindez 

„ellenkezik a szerző eredeti és lényeges intencióival”. Ez szinte egészen érthetetlen. Fodor, 

aki tudatosan, és vállaltan az „opera kalauz” műfajában munkálkodik, egyértelműen politizál.  

  Sőt, át is értelmez, és még bizonyítékként is próbál Wagnerre hivatkozni, amikor így idézi; 

„Lényege a politika. A politikus férfi ellenszenves, a politikus nő azonban szörnyű: ezt a 

szörnyűséget akartam ábrázolni.” Kérdezhetnénk: – Hogyan nem látja azt Fodor, hogy ez a 

politika nem az a (nagy) politika? Miért nem gondol arra, hogy a politikus férfi ellenszenves, 

a politikus nő szörnyű alakja alatt Wagner nem a politikumot, nem a politikai (ideológiát) 

tevékenységet érti, hanem e negatív személyiségi jegyeket? Kimondhatjuk, hogy teljesen 
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érthetetlen, és megmagyarázhatatlan a következtetés, az okfejtés, és a hamis alapokon nyugvó 

bizonyítás is. 

  De lássuk, hogyan „igazolja” a „posztmodern”, a Wagnert meghamisító rendezés 

jogosultságát; „Katharina Wagner a Lohengrint alapvetően politikai drámaként rendezte meg, 

s dramaturgja, Robert Sollicha műsorfüzetben nagy történeti és elméleti felkészültségről és 

éles elméről tanúskodó esszében alapozta meg ezt az eljárást. A német történelemben és a 

Wagner-életrajzban járatlan nagyközönség számára hasznos a háttér megvilágítása, de 

némileg félrevezető: azt a látszatot kelti, hogy az opera genezisének körülményei indokolják 

politikai drámaként való előadását. Ez azonban nem így van, s a Lohengrin politikai 

drámaként való előadásához nincs is szükség ilyen múltbeli történelmi legitimációra. 

Katharina Wagner és Robert Sollich a Lohengrinben olyan történelmi modellt fedezett föl, 

amely ma, éppen ma érvényes és aktuális, mert jól modellezi a közép- és kelet-európai 

rendszerváltozások korszakának lényeges tendenciáit és bizonyos veszélyeit.” 

  Mellékelten itt jegyzem meg, hogy a klasszikus opera „klasszikus műfaj”. Különösen fontos 

ezt kihangsúlyozni a Wagner operák interpretálása során, hiszen, mint tudjuk Wagner nem 

csak szövegkönyvét írta saját maga, hanem az előadásmódra szövegkönyvében minden 

instrukciót is megadott, és még magyarázatot is adott operái értelmezéséhez (lásd. Baudelaire 

esszéjét). Azaz a klasszikus opera ideológiamentes, individuum orientáltságú, és minden ettől 

eltérő „posztmodern” koncepció nem az alkotó művész eredeti szándékának megfelelő 

megnyilvánulás. Ez még akkor is igaz, ha történelmi operáról van szó, és emellett a művész a 

saját történelmi korának is kíván akár politikai üzenetet közvetíteni. Például Erkel Ferenc 

történelmi tárgyú operái. Természetesen, el tudom fogadni, hogy van olyan kortárs opera, és 

annak kortárs rendezésére is létjogosultság, amelybe már „beleírhatják” akár az ideológiát is, 

de az nem ennek a szakdolgozatnak a tárgya, mert az ilyen mű nem is klasszikus opera. /Lásd 

előbb a Látás és /vagy hallás című résznél./  

  Nem győzőm hangsúlyozni, hogy doktori szakdolgozatomat egészében és szigorúan véve a 

klasszikus operához történő hozzáállás és szemlélet hatja át; azaz a klasszikus operát a 

„klasszikus zenei műfajon”, ideológiamentesen, individuum orientáltságúan, filozófiai és 

etikai normák alapján álló művészetnek tekintem. De természetesen emellett elismerve, hogy 

a „posztmodern” felfogásoknak, feldolgozásoknak, adaptációknak is van létjogosultsága, sőt 

lehetséges azoknak új, avagy újabb művészi értéke is (silányabb viszont nem lehet). Azonban 

ilyenkor a „társművészt” és a „társművészetet” is illene feltüntetni, mintegy érzékeltetve, 

hogy nem az eredeti alkotást látjuk, halljuk, hanem azt a társművész felfogásában, stb... /Ez 
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egyébként egyáltalán nem szokatlan a zeneművek és zeneművészek között és esetében. Pl. 

Musszorgszkij – Ravel, Egy kiállítás képei/ 

  Visszatérve Fodor kritikájához a kritikus ezután már közeledik a helyes „diagnosztikához”; 

„A politikai dráma vonalán ugyanahhoz a problémához jutunk el, mint a szerelmi drámáén: a 

rendezés alapvetően ellentmond Wagner intencióinak és zenei ábrázolásának. Másfelől 

pozitíve vagy negatíve mégiscsak az opera valóságos struktúráihoz és belső feszültségeihez 

kapcsolódik;…indukálja maga körül a polgári és a mitikus jelleg, a pszichológiai realizmus és 

a meseszerűség feszültségét;… negatíve, amennyiben az eredetileg a történelemtől, a 

politikától és a mindennapi valóságtól elemelt mítoszt itt és most aktuális történelemmel, 

politikával és mindennapi valósággal tölti föl, ráadásul többnyire >kontrasztanyagként<, 

elkeserítő színvonaltalanságában mutatva meg, negatív figurának láttatva az eredetileg 

>pozitív hőst<, hamis retorikának érzékeltetve az eredetileg hiteles pátoszt és poézist, 

leleplező gesztusokkal váltva ki az eredetileg nemeseket… 

  Ez bizony ellenrendezés a javából, de nemcsak azért van lényegi viszonyban a darabbal, 

mert a megzenésített szöveget és a zenei textust érintetlenül hagyja (csupán a 

mellékszövegeket negligálja), sőt a színjáték tagolás és felépítés tekintetében, tehát formailag 

pontosan illeszkedik a zenei tagoláshoz és felépítéshez, formához” 
392 

  „Ez bizony ellenrendezés a javából……” erősíthetjük meg mi is, és ehhez nincs is mit 

hozzátenni, még akkor sem, még ha Fodor Géza  az „azért van lényegi viszonyban a 

darabbal” gondolattal folytatja is sorait. Mert későbben bizony be kell vallania, hogy; „a 

figurák pszichológiai ábrázolása megfelel a wagnerinek, ám közben a kivetítőn végtelenített 

film pereg, amely hét kis epizódból álló jelenetsort ismétel folyamatosan.”
393

 Majd így 

folytatja sorait; 

   „Amíg lent a wagneri dráma zajlik, fent felvonul a populizmus, a demagógia, a néphülyítés 

oly jól ismert, átlátszó és mégis újra meg újra bevetett repertoárja; valamennyi kép, jelenet 

emblematikus, de a rendezői fogás mélyebb értelme a filmösszeállítás folytonos, végtelen 

ismétlésében rejlik, mert egyszerre teszi érzékletessé a propaganda rutinszerű, automatikus, 

mechanikus jellegét, szakadatlan erőltetését és szellemi környezetszennyezését.” 
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  Befejezésként a kritika az „ellenrendezés” felmentésével mégis megpróbálkozik, de ez már 

egyértelmű „szerecsenmosdatásnak” tekinthető; 

„A Lohengrin-felújítás különös élményt kínál. Az előadás egyidejűleg két síkon zajlik: egyfelől 

a Wagner-zene droghatásáról lemondó, de a Wagner-zene intenzív átélhetőségét mégis 

biztosító zenei interpretáció, másfelől az életproblémák ellentmondásos wagneri 

stilizálásának-mitizálásának radikális kritikáját adó színjáték síkján. Kétségtelen: a nem 

szervesen fejlődő és nem up to date magyar operajátszás ilyesmire nem készítette fel a 

közönséget, s ezért a reflektálatlanul csodált remekmű problématizálása sokkolja  konzervatív 

többségét. De aki tud a művészet és a történelem, a művészet és az élet, a művészet és a világ 

nem éppen egyszerű és törésmentes viszonyáról, annak számára a két egymással ellentétes 

ábrázolás egyidejű befogadása, a két ellentétes élmény interferenciája komplex, izgalmas, sőt 

pompás művészi élvezet lehet.”
394

 

  Immár érzékelhető, hogy milyen „veszélyes” helyzetet teremt, amikor az ideológia 

megjelenik a rendezésben, majd ezt követően a kritikában is érvényre tör a manipuláció, mert 

manipulál mindenkit, a zeneesztétától a befogadó közönségig mindenkit. Nem kevésbé 

„veszélyes” – az ideológia mellett – „a filmösszeállítás folytonos, végtelen ismétlésében” 

rejlő fiziológiai (vizuális) hatás is, amely lassan annyira teret nyer, hogy újabban már nem is 

rendezői színjátszásról, (operaelőadásról) beszélnek, hanem a látványtervező elsődleges 

dominanciájáról. A végtelen film pergetés kapcsán, – emlékezzünk – hogy ez milyen súlyos 

hiba, rendezői koncepció. Több mint egyszerű hiba, mert kénytelen azt az „ellenrendezés” 

mindent eldöntő hatásaként Fodor is beismerni. /Lásd. Dieter Schnebel megállapításait./ 
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V. Wagner: A bolygó Hollandi című zenedrámájának 

hermeneutikai vetületei – az opera két különböző rendezésének 

zeneetikai, kritikai értelmezése 

1. Felütés – operainterpretációk hermeneutikai és zeneetikai megközelítései 

  Mint ahogy azt a bevezetőben írtam; „kezdetben az általam elfogadott művészetfilozófiai 

(hermeneutikai, interpretációelméleti) irányok, és alapok, majd a részemről követendő 

művészalkatok munkásságának kifejtésére törekedtem. Ezt követően a szakdolgozati szűkebb 

témám; Wagner A bolygó Hollandi operájának etikai szempontok szerinti elemzésére kerül 

sor, mintegy kísérletképpen a zene etika módszertanának kimunkálására a négy sarkalatos 

erény segítségével, egy sajátos zenekritikai munka megalapozásának igényével.” Ennek eleget 

téve, utolsó nagy fejezetemben az elméleti részek tisztázása után, azokra építve, és azokat 

felhasználva Wagner A bolygó Hollandi című operájának két különböző rendezését veszem 

zeneetikai, kritikai értelmezés alá. Elsőként Kovalik Balázs 2015-ben a Művészetek 

Palotájában megrendezett előadását, majd – egyúttal a disszertáció zárásaként – Szikora János 

2013-ban a Magyar Állami Operaházban jegyzett színpadi művét értelmezem, mégpedig azok 

alapján, hogy mindkét rendezővel személyes interjút készítettem (Lásd: A Függelékben 

mindkét interjút!). Kovalik Balázs rendezéséről szóló interjúval egybekötött elemzés a 

Parlando című zenepedagógiai folyóirat 2016. októberi számában jelent meg, a Szikora János 

rendezéséről készült tanulmány és interjú a Parlando című folyóirat 2018. októberi számában 

fog leközlésre kerülni. 

  Szikora János és Kovalik Balázs előadása nemcsak „egyszerűen” eltér egymástól, hanem az 

interpretációelméletet tekintve erősen egymásnak is feszül a fogalmi sematizmus, és a 

rendezői világkép vonatkozásában, még annak ellenére is, hogy mindkettő A bolygó Hollandi 

ősváltozatát vitte színpadra. Markánsan fogalmazva a két rendezés világképében, etikai 

mondanivalójában, a befogadónak tolmácsolt üzenetében oly annyira áll szemben egymással, 

hogy magának a műnek, A bolygó Hollandinak egymás viszonylatában generálisan más 

jelentést adnak. Hogyan lehetséges mindez? Mi teszi ezt lehetővé? A válasz egyértelműen a 

modern hermeneutika nagy képviselőinél van; Schleierrmacher, Dilthey és Gadamer 

gondolatai erre adnak magyarázatot. Láthattuk, hogy amikor a hermeneutika legfőbb tárgyát, 

az értelmezés problematikáját vizsgáltuk, a beleélés (Schleiermachernél, Diltheynél), az 

összehasonlítás (Schleiermachernél), az előítéletek legitimációja (Gadamernél) került a 

középpontba. Mi, értelmezők (beleértve a rendezők, és kritikusok, előadók és nézők-
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hallgatók) különbözőképpen nyúlunk egy adott műalkotáshoz, aszerint, hogy milyen eltérő 

külső- és belső tapasztalatokkal rendelkezünk. Élettapasztalataink (Diltheynél) oly mértékben 

határoznak meg bennünket, hogy az értelmezés, megértés alapját adják. Heidegger szerint 

saját jelenvalólétünk lehetőségei a jövő jelensége által lehetséges, de csak a jelenvalólét 

voltságában. Az egésznek-lenni-tudást az időbeliség, vagyis a volt (ismétlés) – jelen (pillanat) 

– jövő (előlegzés) teszi lehetővé. Az időbeliség által meghatározott belső tudati struktúra 

következménye pedig maga az előítélet megléte. Heidegger tanítványa, Gadamer szerint 

mindenféleképp rendelkezünk előítéletekkel. Hiszen az ember a nyelv által a hagyományban 

találja magát. A történelmen végighúzódó hagyomány lezáratlan, és a velejáró előítéletek 

mindig létezni fognak. Tévedéshez vezet azok negligálása. Ennek tudatosítása 

nélkülözhetetlen egy műalkotás, interpretáció elemzésénél.    

  Így „A bolygó Hollandi” interpretáció értelmezésének módszertani alapját nézve tehát 

kijelenthetjük, hogy a tradícióba való beágyazottság hermeneutikai alapfeltétel. Mi következik 

ebből? A már a fentiekből ismert Schleiermachernél és Gadamernél is megtalálható 

hermeneutikai alapszabály; az egészet a részből, valamint a részt az egészből kell megérteni. 

Az interpretáló, a rendező pedig nem önálló szubjektum, hanem a közösség tagja, amely 

összeköti őt a hagyománnyal. Sorra vettük, hogy Gadamernél a szövegmegértést olyan 

alapvető – egymással összefüggő – mozzanatok befolyásolják, mint a hatástörténet hatásának 

illetve a hermeneutikai szituációnak tudatosítása, a szöveg „tökéletességének előlegzése”, az 

idegenség-ismerősség polaritása, a szöveg keletkezése és az interpretátori olvasat közti időbeli 

távolság, illetve az un. horizontösszeolvadás. Vagyis egyrészről az interpretátor-rendező 

pozíciója az érdek(eltség) és a történetiség által determinált, másrészről az interpretátornak az 

adottságokat (tényeket, viszonyokat) állandó kritikai felülvizsgálat alá kell vonnia, és azokhoz 

mély érzékenységen alapuló racionalitással közelednie.   

  E sorokból igen csak érzékeljük, hogy nincs könnyű helyzetben az a zenekritikus, aki egy 

operarendezés – jelen esetben zeneetikai szempontú – kritikáját végzi. Hiszen a rendezői 

álláspont mellett fel kell tárnia annak hagyományát, a művel kapcsolatos dokumentációval 

párhuzamosan kutatnia kell maga az interpretáció módszertanát, mindezt úgy, hogy 

intellektualitása és érzelmi beállítódása állandóan egymással egyensúlyban maradjon; ne 

kioltsák, hanem segítsék egymást. A tudomány oldaláról; az ilyen operainterpretáció 

értelmezésének vizsgálatát fókuszpontba helyező művészetfilozófia művelése, különböző 

korok, ugyanakkor napjaink zenehallgatója, értője, kutatója számára igencsak számos 

témafelvetést tartalmazó bölcseleti határterület. Mint minden interdiszciplina sajátja, hogy az 
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alaptudományok, illetve az időben később kialakult diszciplínák közt közös pontokat, elveket, 

összefüggéseket keres, dialógust folytat, és ezek mentén alakítja ki önálló, belső logikai 

struktúráját, így a művészetfilozófia, ezen belül a zenei hermeneutika tudománya is hasonló 

módon jár el. A zenei hermeneutika a filozófiai hermeneutika, a zenetudomány és a 

kommunikáció - médiatudomány metszéspontjában vívta ki az őt megillető helyet. 

Kutatásának központi tárgya jól körülhatárolt; a Mit is mond nekünk a zene? kérdésének 

dinamizmusában fogalmazódik meg. Ez foglalkoztatta – mint ahogy láthattuk – a modern 

zeneesztétika megalapítójától, Schopenhauertől kezdve, a zeneszerző Wagnert, Nietzschét, 

Thomas Mannt, Kretzschmart (a zenei hermeneutika diszciplínájának atyját), Carl Dahlhaust, 

Hermann Danusert és még sok más szaktekintélyt, valamint természetesen minden idők 

zenehallgatóját, operalátogatóját is.  

  Úgy gondolom, hogy az elmélet és a gyakorlat síkján az opera, vagyis Wagner 

zenedrámájának, illetve annak interpretációinak helyes értelmezése csak a filozófiatörténet 

eszmetörténeti alapjainak ismeretéből kaphat, meríthet objektív vetületet, irányt szabva 

további szerves megújulásának; a tudományos innováció, illetve a konkrét gyakorlat, 

nevezeten a zene (opera) kritika műfajának zeneetika szempontú míves művelése 

tekintetében. Vagyis a zenei jelentés kutatásának – közvetítésének – befogadásának 

szempontjából egy olyan kommunikációs híd megvalósítását tűzöm ki célul, melyben – mint 

zenei hermeneuta – a filozófiai hermeneutika követelményeit, feltételeit, szabályait, 

tapasztalati módszereit, fogalmait szeretném alkalmazni az operakritika írásában, a 

zeneesztétika mezsgyéjén. Teszem ezt úgy, hogy rávilágítok azokra a filozófiai, etikai 

tartalmakra (vagy azok hiányára), melyek az adott színpadi mű esetében megtalálhatók, 

elősegítve ezzel a zenehallgató, operalátogató saját ontológiai igényének 

(szükségszerűségének) felébresztését önismerete által. Hiszen a filozófiai, etikai tartalmak 

egzakt módon kiválóan kézzelfoghatók A bolygó Hollandi librettójában. Az ily módon történő 

értékorientációs hatásmechanizmus dinamikáját tekintve nemcsak az egyes egyén, individuum 

számára döntő, hanem a morális értékek interszubjektivitása által valódi közösséget kovácsol. 

Előhívja az ember legbensőjében található morális érzületet, melynek árnyaltan finom 

leképezésére, imitálására Schopenhauer szerint a zene dús tartalomgazdagsággal bír.  

  Mármost, ahhoz, hogy a következőkben hozzáfogjunk mindehhez, először is immár meg 

kell, határoznunk a kezelhetőség, felhasználhatóság érdekében, a gyakorlat szintjén; mi is az 

az etika? Etika: a filozófiának az a része, amely az emberi cselekvés értékét tanulmányozza. 

Az ember meg akarja érteni a környezetéből jövő hatásokat, majd a szerint reagál ezekre – 
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cselekszik –, ahogy tudata azokat megértette és értékelte. Hogy mi teszi azonban a cselekvést 

értékessé? Mik a legértékesebb cselekvések ismertető jelei? Milyen elvek szerint kell 

eljárnunk, hogy megközelítsük a legértékesebb cselekvés eszményét? Ezekre a kérdésekre ad 

az etika módszertani, gyakorlati útmutatást, hogy a mindennapok útvesztőjében segítségünkre 

legyen önmagunk és embertársainkkal való kapcsolatunk jobbítására. A tanácsok közül itt a 

legelején azt az általános tézist emeljük ki, miszerint A cselekvés az egyén akaratának 

megnyilvánulása kell, hogy legyen!
395

  

  Hogy az etikai tartalom az adott szituációban, a magatartásban, mennyiben van jelen, annak 

eldöntéséhez vizsgálni kell a cselekvés formáit. A cselekvésnek három formája van; 

szándékos, tudatos és céltudatos. Szándékos akkor, ha nincs külső vagy belső kényszer, mint 

indító ok. Tudatos akkor, ha az egyén tudja, hogy ő maga hajtja végre a tettet és annak 

következményéért felelős is (nem olyasmi történik vele, amiről nem tehet). Céltudatosság 

akkor, ha a cselekvő egyén saját akaratát hajtja végre egy cél érdekében. Cselekvésként ez, 

csak akkor értékelhető, ha az szándékos, tudatos és céltudatos.
396

  

  Ha meg akarjuk állapítani, hogy a cselekvés etikus (erkölcsös) vagy etikátlan (erkölcstelen), 

akkor további vizsgálatot kell folytatnunk, hogy mire irányul a cselekvés (célról) és miért 

történik a cselekvés (okáról). A cél: amire akarati tevékenységünk irányul, amire törekszünk, 

amit meg akarunk valósítani. Az ok: ami a cselekvést közvetlenül kiváltotta. Általános 

szabályként megjegyzendő, hogy a cselekvés kitűzött célja a végrehajtott tett akkor is értékes 

marad, ha nem sikerül megvalósítani a kitűzött célt! Arisztotelész szerint az etikus cselekedet 

az, ami a jóra irányul: „a jó az, ami mindennek a célja.” Tehát a cselekvés célja a jó 

megvalósítása. A jó pedig a léleknek erény szerinti tevékenységében nyilvánul meg. Az erény 

olyan lelki alkat, melynek folytán az ember nemcsak jóvá lesz, hanem tevékenységét jól is 

végzi (a lelki alkaton azt értjük, aminek folytán érzelmekkel szemben helyesen vagy 

helytelenül viselkedünk). Platón négy sarkalatos erényt különböztet meg: bölcsesség, 

igazságosság, bátorság, mértékletesség, melyek később az egész 2000 éves európai, görög-

keresztény gondolkodást meghatározták.
397

 Ismeretes, hogy keresztény alapú európai 

kultúránk etikai gondolkodásában – mint ahogy azt Aquinói Szent Tamásnál fogjuk látni 

(Lásd: Szikora János rendezésének elemzésénél) – a négy sarkalatos erény mellett domináns 

szereppel bír maga a hit megléte is.  
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  Nem csoda, hisz minden céltudatos és etikus cselekedet kiinduló alapja, mozgató rugója és 

feltétele az erős hit megléte, hogy a nehézségekkel teli úton haladva a kitűzött cél elérhetővé 

váljon. Másképpen fogalmazva; erős hit és erényesség nélkül nincsen sikeres élet, mert – 

minden rövid távú látszat ellenére – az csak céltudatos és etikus tevékenység eredményeként 

valósulhat meg. Lényeges megemlíteni, hogy a tudomány oldaláról nézve azonban a hit 

szónak több jelentése
398

 van. Szinonimái: a vélekedés, hiedelem, bizalom, meggyőződés, 

bizonyosság, szavahihetőség, vallás szavak. Fontos megjegyezni, hogy a vallás ezek közül 

csak az egyik.
399

 Származtatott szavai, például a hiteles (eredeti, valódi), hites (törvényes, 

hivatalos), hitszegő (hazug, áruló, hűtlen, esküszegő, hitehagyó, kétszínű), hitvány (rossz, 

értéktelen, fejletlen, gyalázatos), hitves (feleség)
400

; vagyis mindennapi életünk szavai, 

melyek távol vannak a vallási élettől. A tudomány és a művészet területén továbbá a 

hitregetan (mitológia), és a hitrege (mítosz, monda, legenda, mese)
401

 szavaink emelkednek 

ki.
402

  

  Bizonyításként, gondoljunk az irodalomórákon szerzett romantikáról szóló előzetes 

tanulmányainkra, miszerint annak alapja, kifejezőeszköze egy új mitológia kialakulása – 

kialakítása. S ez nem más, mint az e világra oly jellemző és mindent átható elidegenedés (azaz 

e kor embere azt meg is éli) ellensúlyozására született művészet. S ez természetesen igaz 

Wagner romantikus művészetére is. Jelen világunkban az elidegenedés és ebből fakadó 

minden negatív anomália még inkább szedi áldozatait, és ameddig a romantika korában azok 

kiteljesedésére gátat igyekeztek szabni, kivezető utat, mintát, helyes életstratégiát kívántak 

adni az új mítoszokkal, („gyártásával”, keresésével), addig ma „szabadjára engedik”, 

támogatják az elidegenedés érzésének az „elnyomását”. Ennek eszköze pedig nem más, mint 

az illúzió, és annak keltése.
403

 

  Rá kell világítani az új mítoszokban rejlő egészséges kultuszok (valaminek a kultusza = 

valaminek a tisztelete, tisztelet) meg- és felismerésének hasznosságára, azoknak elsajátítására 

a gyakorlati élet vonatkozásában. A helyes életstratégia – életvitel bemutatásához minden 

eszközt segítségül kell hívni, így a művészetet is, a művészeten belül pedig az új mitológia 
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tanító, nevelő, mintát adó szerepkörét is. Ugyanakkor az illúzió, és illúziókeltés minden káros 

voltát fel kell tárni mindenki számára, hogy azokat kezelni tudjuk, illetve elkerülhessük.
404

 

  Kerényi Károly azt írja: „Mert a világ minden aspektusa, mielőtt a mitológiában 

magyarázóvá és megmagyarázottá lesz, részévé válik egy másik, mindent átfogó 

világaspektusnak (mint ahogy a zenével >megmagyarázott< világ felolvad egy zengő 

világban): >átszellemül<. Majd így folytatja: „Mint világaspektusok, (görög szemmel nézve), 

a kozmosznak inkább titáni, semmint isteni vonásait hordozzák. Mégis a maguk abszolút 

voltában mitológiai módon, azaz istenszerűen (titánin – E-B K) jelennek meg. …… Még az 

emberek is istenek a mitológiában.”
405

 

  Kerényi magyarázatként hozzáfűzi, hogy amit mi szűk látókörrel isten – több isten 

vonatkozásában mitológiának tekintünk, az nem más, mint egyrészt az istenek hatalmának és 

működési körének leírása, másrészt élettörténetük. Ez utóbbira mondják röviden, hogy: 

mitológia. 
406

 

  Azonban a mitológia ennél több, és azon belül a kérdéses mítosz tartalmát maga a tartalom 

hordozza, amely azt jelenti, hogy a mitológia megmagyarázza önmagát és az egész világot. 

„Nem azért, mert magyarázatul találták ki, hanem azért, mert természetétől fogva az is 

sajátossága, hogy magyarázatot ad.”
407

 Mint ahogy sokszor érzékeljük, hogy a költészet és a 

zene, illetve a művészetek befogadása, élvezete nagyon sokszor érthetővé – érthetőbbé teszi, 

tette világunkat, mint egynémely tudományos, avagy áltudományos magyarázat. Egyébként 

végső konklúzióként fejti ki, hogy a magától értetődő dolgok halmazából a titáni – isteni a 

leginkább magától értetődő. „A népek kultuszait (tiszteleteit) nem érthetjük meg másképp, 

mint emberi reagálást az istenire.”
408

  Ha mind ez valamilyen hit, jó cselekedet a négy 

sarkalatos erény jegyében történik, akkor erkölcsös világban élhetünk, ha viszont a vágytól és 

illúziótól vezérelten, az erények hiányában élünk, akkor a rossz oldalon állunk.
409

 

  Ezeket szem előtt tartva, – jelen esetben Wagner bolygó Hollandi mítoszában – feltárható, 

hogy milyen módon és milyen formában jelentkeznek a hit, remény, illetve a vágy, és az 

illúziónak különböző, sokrétű kérdései a szereplők cselekedeteinek elemzésével, a történések 
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hátterében, és a négy sarkalatos erény tükrében. Az alapképletek, melyek eligazíthatnak és 

segítséget nyújtanak az elemzéshez az alábbiak;  

1. Hit – Remény – Szeretet – Jó cselekedet – Ezek mely sarkalatos erénnyel kapcsolatosak, 

írhatók le, illetve ezek függvényében, melyiknek tiszteletét, kultuszát ismerhetjük fel? 

2. Illúzió – Vágy – Szeretet nincs, legfeljebb önszeretet, és ebből fakadó egoizmus –, ha van 

egyáltalán cselekedet, az minden irányban, és mindenki számára rossz, de általában az illúzió 

miatt sok esetben egyáltalán nincs is céltudatos cselekvés, csak sodródás/sodortatás 

valamilyen közegben, közösségben – erény nincs.
410

 

  Segítségül hívom majd mindehhez Szikora János rendezésénél – mintegy magyarázatként és 

bizonyításként – Josef Pieper összegző munkáját is.  

  Előbb azonban lássuk mindezek fényében, és mindezekkel összehasonlítva – (ahogy ezt 

Schleiermachertől a divinatorikus és a komparatív értelmezési módszer kapcsán 

„megtanultuk”) – az alábbiakban Kovalik Balázs A bolygó Hollandi rendezéséről szóló 

filozófiai-zenei hermeneutikán alapuló, zeneetikai-kritikai elemzésemet, mely Kovalik 

Balázzsal készült személyes interjúm után rövid időn belül készült, mintegy az interjúban 

elhangzottakra történt kritikai reakcióként. 

 

2. Kovalik Balázs rendezése (2015. MÜPA)
411

 

Wagner A bolygó Hollandijának műfaji definiálása alapjában meghatározza a zenedrámáról 

alkotott gondolkodásmód egészét, az interpretáció irányadó fundamentumát. Maga a szerzői 

alapbeállítódás tisztázása szükségszerűen nélkülözhetetlen azon hermeneutikai hagyomány 

szempontjából, mely biztosítja későbbi korok helyes értelmezéseinek létjogosultságát és 

tartományát. A szellemi alkotó felelőssége óriási, mind az adott műalkotás szerzője, mind a 

későbbi értelmezők részéről. Hiszen az eredeti tartalom üzenete, majd annak későbbi 
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értelmezése, új dimenzióba ágyazása a hatás-ellenhatás érzékeny, kölcsönös folyamatával 

írható le, létrehozva azt a „vegyes” komplexitást, mely aztán a közönség számára a mű 

befogadásának milyenségét eredményezi. Jelen esetben a mű műfaji megjelölése adja azt az 

értelmezésbeli kiindulópontot, mely nemcsak a keretet, hanem a mű színpadra állítóinak teljes 

beállítódását, lelki karakterét, szellemi felfogását, egyszóval filozófiáját szolgáltatja. Wagner 

A bolygó Hollandiját egyértelműen és hangsúlyozottan első mítoszoperájának tekinti. Kovalik 

Balázs ezt – mint ahogy látjuk – teljes mértékben megkérdőjelezi, elveti.
412

 Helyette a horror 

fogalmával él. E műfajbeli különbségtétel olyan más interpretációs irányt jelöl ki, mely a 

rendezés eltérő ontológiai szellemi struktúráját vonja magával a wagneri műfaji 

szóhasználathoz képest. 

  Bármely mű interpretációja, elemzése a kritikai tanulmány szerzőjét izgalmas és felemelő, 

ugyanakkor rendkívül komoly és dilemmákkal teli kihívások elé állítja. Az alkotás esztétikai, 

filozófiai, eszmetörténeti és ideológiai beágyazottsága gyakran ellentéteket teremt. Olasz 

Sándor magyar irodalomtörténész, kritikus könyvében úgy fogalmaz, hogy ezekben az 

ellentétegységekben „az oppozíciónak hol az egyik, hol a másik eleme nagyítható föl. Sokáig 

ilyen ellentétes pólusok köré szerveződött a recepció is. Az éles, kinyilatkoztatásszerű 

elutasítás az egyik oldalon, az ájult rajongás a másikon. Pontosan fogalmazott Sándor Iván  A 

Németh László-pör című könyvében: >véget kell már vetni annak, ami még mindig 

nemegyszer megtörténik, hogy az apológia és az elutasítás a teljesítmény fölött küldje 

egymásra nyilait, miközben a nyilak felhője magára a műre borít homályt<”.
413

 E célra 

törekedett e sorok írója az oppozíciók meglehetősen sűrű hálójában. Nem tehet mást, hiszen a 

művészet követeli meg azt a tényfeltáró megismerést, mely önmagunkat, és egész világunkat 

szolgálta, szolgálja, és a jövőben is szolgálni fogja. 

  Elsőként a mű említett műfaji eltérésének mélyebb feltárása végett elengedhetetlen azon 

fogalmak tisztázása, melyek gerincként építik tovább a fogalmi rendszerek, alrendszerek 

horizontális kapcsolatát illetve vertikális hierarchiáját. Mítosz vagy horror? Természetesen 

feltehetjük a kérdést, hogy a kettő közt van-e részleges átfedés, vagy kizárólagossággal van-e 

dolgunk? Jelenesetben, Kovalik interpretációjában az utóbbival találkozom. A rendező 

radikálisan elhatárolja a művet – így rendezését is – a wagneri mítoszteremtéstől, ennek 

következtében gyökeresen más fogalmi sematizmus bomlik ki a mítosz szellemvilágával 

szembehelyezkedve. Mi a mítosz? A Magyar szókincstár 614. oldalán a hitrege fogalmának 
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szinonimái a következők: mítosz, monda, legenda. S itt erősen megjegyzendő, hogy a hit 

szélesebb kontextusban, a tudomány és művészet területén kap helyet, és nem pusztán a vallás 

tartományába szorul. Kerényi Károly Mi a mitológia? című könyvében a következőképpen 

közelít a mítoszhoz; „az élő mitológiát élik, kifejezés-, gondolat- és életforma, és mégis 

anyag. Nem pusztán forma vagy képzeletmód. A mitológia feltételez ugyan bizonyos sajátos 

mitológiai gondolkozásformát, de csak annyira, mint amennyire a költészet egy költői, a zenei 

egy zenei gondolkozásformát feltételez.” Majd így folytatja: ha „mitológiai vagy vallási 

képzetekről kezdünk beszélni, a mitológia már ki is siklott a kezünk közül, aminthogy az, aki a 

zenét feloldja magukban álló hangokká, elveszíti a zenét”
414

. Fontos, hogy mélyen 

elgondolhassuk, megérthessük Kerényi azon gondolatát, miszerint az adott korban élő ember, 

emberek „mindkettőt élik: a mitológiát elsősorban a kultuszban, a hősmondát pedig a hősi 

életben.”
415

 Tehát ennek vetületében a mítosz nem elméleti absztrakció, vagy elvont, a 

hétköznapoktól különálló (radikálisan: elrugaszkodott) idealizmus, netán kitalált irracionális 

álomvilág, mely ontológiájának az empirikus valósághoz nincs sok köze. A mítoszt és a 

hétköznapokat diffúz konkrétságban, a gyakorlat szintjén éli át/meg az ember. Ennek 

fényében a mítosz egy olyan pozitív példamutatás és példaadás, mely az erények 

kimunkálását, a jellem fejlesztését is célba veszi, az egyénnek lehetőséget adva a jobb, 

harmonikusabb élet reményére. Nézzük mi a horror? A Wikipédia szerint „latin eredetű angol 

szó jelentése iszonyat, rémület. A horror célja, az emberi félelemmel való játék, a 

félelemkeltés. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj esetében, az olvasó önmaga is 

belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy félelme csupán a képzelet szülötte és így 

alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a 

borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus 

irodalmi műfajoktól.”
416

 Majd így folytatódik: „a sötét oldalnak nem szerepel világos 

ellenpárja és a gonosz erőket nem ellensúlyozza egy hasonló hatalmú jó. … A főhősöknek 

egyedül kell szembenézni a borzalmakkal és gyakran csak esélytelen áldozatok lesznek 

belőlük. … A történet szereplői sem igazi hősök, ezért bukásuk sem jár együtt tragédiával 

vagy katarzissal.” Tehát a horror, mint látjuk szögesen ellentétben áll a mítosszal. Célja nem 

az erkölcsi fejlesztés, a pozitív gondolkodás, hanem a szórakoztatás és a negatív látásmód. A 

cél meghatározza a mű színpadra viteli módját. A cél pedig jelenesetben megegyezik a 

rendezői koncepcióval, egy horror megrendezésével. 
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 Kerényi Károly: Mi a mitológia? 15. o. 
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 Kerényi Károly: Mi a mitológia? 15. o. 
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  Mint említettem, Wagner írásaiban a Hollandit mítoszként határozza meg. Kovalik szerint a 

Hollandi, csak később vált mítosszá, miután Wagner sikeres lett, ugyanis Wagner később 

próbálta művét úgy beállítani, mintha az mítoszrendszerének része lenne, valójában operája 

nem mítosz. Vita tárgyát természetesen képezheti, hogy Wagnernél a mítosz fogalma későbbi 

írásaiban, vagy már a mű keletkezése pillanatában vált-e tudatos szóhasználattá. A „horror” 

műfajára való utalás viszont se írásaiban, se fiatalkori, se idősebb kori koncepciójában 

biztosan nem szerepel. A horror a 18-19. században kezdett megjelenni. Első jelentős 

képviselője az amerikai származású Howard Phillips Lovecraft író, költő, publicista és a 

francia származású Edgar Allan Poe volt. Műveikben a borzongás, az iszonyattól való 

rettegés, bizonytalanság kapott teret, melyekben a hősök (illetve az olvasók) végig a félelem 

(a megfélemlítés) rabjaiként vergődtek. Ezzel párhuzamosan azonban a romantikában egy 

olyan művészet is napvilágot látott, melynek egyik eszköze az új mitológia kialakítása – 

kialakulása volt. Ez utóbbi célja pedig az e világra oly jellemző és mindent átható 

elidegenedés ellensúlyozásában rejlett. Összefoglalva valójában két fő út rajzolódott ki; A 

félelemkeltés, vagy A mítoszírás. Ez utóbbi a helyes életstratégia végett. Így a romantika – 

mint más kor is – többféle irányvonalat hordozott. 

  Mint tudjuk, A bolygó Hollandinak több változata is van. Valamennyi szerint maga a 

cselekmény, a szövegkönyv ugyanaz, csak a felvonások száma, illetve az azokat összekötő 

pár ütem tér el egymástól, valamint a befejezés. Az első változathoz Wagner később még 

hozzákomponált 10 ütemet, mely tartalmazza – a mű már más részén is felhangzó –

megváltásmotívumot. A kritikusok egy része szerint a szövegkönyv alapján a mű vége már az 

első verziónál is a Hollandi megváltásával végződik (tehát mítosz!!!), és Wagner később 

„csak” a megváltás megerősítéseként írta tovább művéhez a megváltásmotívumot. Mások 

szerint az első verzió végén nincs megváltás. Kovalik nézete is ez utóbbi. Kovalik a rendezés 

koncepciójánál tudatosan választotta az első verziót, mely szerint nincs megváltás. 

Véleménye szerint a mű ezen első verziója a hiteles, mert az az eredeti. Wagner a Hollandit 

„átfestve”, jelentős mértékben a megváltásmotívum eszközével, csak utólag illesztette bele 

mítoszrendszerébe.  

  Továbbá ezek mellett Kovalik – szintén Wagner személyének hitelességét feszegetve – 

nyomatékosan rá szeretne világítani arra is, hogy Wagner, míg művében, műveiben erősen 

bírálja a kapitalista világ kapzsiságait, maga is egész életében a pénz után sóvárgott. 

Megtagadta barátait, csak hogy minél nagyobb hírnévre és pénzre tegyen szert. Tehát Wagner 

többszörös ellentmondásban van saját magával. Ezzel párhuzamosan Kovalik egyértelműen 
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még azt is hangsúlyozza, hogy „a Hollandit érzem a legőszintébbnek. Mert ez még Wagnerről 

magáról szól, még nagyon kevés a manipuláció, a kimódoltság. Utólag, az átdolgozások 

során már persze ideologizál, újraértelmezi önmagát, de amikor a darabot írta, még spontán 

vitte bele a saját lelkületét.”
417

 Kovalik azért érzi a Hollandit a legőszintébbnek, mert arról a 

bolyongó, hányattatott, céltalan, dekadens, pesszimista szereplőről szól, amilyen akkoriban, a 

mű írása során Richard Wagner is volt. Itt két egymástól radikálisan eltérő elméleti 

felfogással, illetve azok ötvözetével lenne dolgunk. Az első szerint az alkotó művét 

önéletrajzi jelleggel írja, alkotásában saját magát jeleníti meg. A második szerint az alkotás 

alkotójától teljesen független, fiktív alapokon nyugszik, távol szerzőjétől. Mivel azonban a 

világ vegyes, sokrétű képzelet gyümölcse, a hiteles műkritikusnak el kell határolnia magát 

mindenfajta radikalitástól, így a műalkotás önéletrajzi és fikciós jellegének termékeny 

összeolvadásában látja a valóságot. Tehát e két tényező maximális egymásra hatása teremti 

meg azt az egységet, mely adja magának a műnek a mibenlétét. Wagner szereplői is, a 

Hollandi személye is az önéletrajz és az alkotói fikció szülöttei. És itt hangsúlyozandó, hogy 

azé a fikcióé is, amely a társadalom lélektanában érlelődött. Tehát az alkotó (Wagner) 

művészete és társadalmi élete egymással látszólag konfrontatív, de ugyanakkor igenis, 

egymást kiegészítő tényezőkként szabnak irányt a művek keletkezésénél. Olasz Sándor a 

problematikához így közelít Németh Lászlóról szóló könyvében, mely meglátásom szerint e 

téren igen általános érvénnyel bír. „A személyesség, az alkotói személyiség erőteljes szűrő, 

alakító szerepe akkor is jelen van, amikor az írás nem a közvetlen önábrázolás eszköze. Az 

életmű önéletrajzi vonala a regényekben, drámákban, sőt, a másokról írt esszékben is a saját, 

valóságosan megélt történések és gondolatok műbe emelését jelenti. A poétikai szintre 

helyezéssel párhuzamosan bizonyos mitikus, önigazoló jelentéssel erősödik ez az 

önéletrajzírás-jelleg.” Majd aztán a következővel folytatja: „A hangsúlyosan önéletrajzi 

fogantatású írásokban sem úgy nyitható meg az út a referencialitás előtt, hogy a szerző már-

már valóságos figuraként lépjen elő. Ugyanakkor a szöveg mégiscsak a szerzőben és a 

szerzőtől áll össze. A szövegen kívül is van valami, ami csak históriai, szociális, kulturális, 

pszichológiai és egyéb szempontok bevonásával érthető meg. Merthogy van regény, persze, 

amelynek elsősorban szerkezete van; a váz képződik meg először az alkotóban, s arra hordja 

föl az anyagot, de a legtöbb írónak elsősorban anyaga van, ahhoz keresi a megfelelő 

struktúrát.”
418

           

                                                             
417

 Budapesti Wagner-Napok 2015. A bolygó hollandi. Művészetek Palotája (Brosúra A bolygó hollandiról) 23. o. 
418 Olasz Sándor: Németh László. 8. o. 
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  Maga az opera központi eleme Senta balladája, ez ismertet meg bennünket legjobban a 

bolygó Hollandi titkával, melyre aztán a cselekmény felépül. Mi a ballada?
419

 A Magyar 

Larousse és a Magyar Irodalmi Lexikon a ballada súlyos lélektani sajátosságait helyezik 

fókuszba. Tehát a műfaj drámaisága komoly, mély gondolkodásra késztet. A különböző 

lélektani konfliktusok olyan erkölcsi dilemmák, problémák feltárását, bemutatását 

szorgalmazzák, melyek átélése katarzist, vagyis megtisztulást eredményez. Ha az ember 

mélyen belehelyezkedik a ballada egyes szereplőinek konfliktusos – feszültség teli 

érzelemvilágába, olyan cseppet sem szórakoztató helyzetekben találja magát, melyek igen 

kényelmetlenek, így kérdésfelvetésekre ösztönöznek. Az olvasóban, a hallgatóban azonnal 

felmerül, a „Mit csinálnék az ő (szereplő) helyében?” – mondata. A szereplőkkel való 

nagyfokú azonosulás az olvasó- néző kemény önvizsgálatát ösztönzi, mely az így már a 

hétköznap realitásában ölt testet. Ennek következtében – ellentétben Kovalik Balázs 

szempontjával, mely szerint e műfaj elsőrendű funkciója a szórakoztatás – a ballada, 

cselekményi láncának logikus tudatosítása, valamint a tragikus következményekkel való 

szembenézés végett nem a könnyed műfaj kategóriájába sorolandó (főként, ha saját életünkről 

van szó). Természetesen nem vitatható a tény, hogy az egyes korokban (ez alól a romantika 

sem kivétel) történetekkel – balladákkal is – szórakoztatták egymást a közösség tagjai. A fő 

kérdés a ballada viszonylatában azonban abban fogalmazódik meg, hogy hallgatásakor az 

egyes individuum a szórakozást, mint formát, eszközt egy etikai probléma megértése céljából 

éli meg, vagy az etikai tartalom azon „lesüllyedése” megy végbe, melynek során az etikai 

érték felolvad (belesimul) a történetbe. Az előbbi esetében a történet mindenképpen önmagán 

túl mutat, míg az utóbbinál olyan redukciót tapasztalhatunk, melyben a történet pusztán 

cselekmények soraként jelenítődik meg az érdekesség vagy érdektelenség kritériumába 

sorolódva.  
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 Szávai (szerk.): Magyar Larousse I. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1991. 232-233. o: 1. Irodt. Drámai menetű, 
rendszerint tragikus tárgyú, szaggatott, homályos előadású rövid elbeszélő költemény. 2. Zene Ilyen jellegű 
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ajánlásból álló középkori lírai vers(forma). 5. Zene rég. Táncdal, szabad formájú hangszeres v. vokális darab; a 
romantikusok fedezték fel újra. Benedek Marcell (szerk.): Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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olvasóra egyaránt… A tragikus ballada ellenpárja, a tréfás ballada a féltékenységet, az ostobaságot teszi 
nevetség tárgyává. 
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  Ami a művet illeti, Senta átlényegül a bolygó Hollandi legendájával. Nyilas Jenő 

operaismertetőjében a következőket írja: „Bármennyire kézenfekvő is lenne, a rajongó, 

ábrándos leányban nem szabad a szó modern értelmében vett hisztérikát látnunk. Wagner óva 

inti Senta alakítóit, ne fogják fel a hősnő >álmodozó< lényét hétköznapi értelemben vett 

beteges szentimentalizmusnak. Ellenkezőleg, – mondja – Senta egy kemény, edzett, egészséges 

északi nő, akinek alaptulajdonsága a romlatlan naivitás. Csak ilyen teremtésben fejlődhet ki 

az önbizalomnak és az elhivatottság érzésének az az erőssége, mely a megváltásra 

alkalmasnak és méltónak tartja magát. Senta egy valóságfölötti álomvilágban él; ami a 

többieknek babonás rege, az neki meghitt valóság…”
420

 Kovalik Balázs látásmódjában Senta 

sem hisztérika, de álmodozó nő, aki erős akarásával, aktivitásával kitűnik társai közül. Így a 

hangsúly Kovaliknál is az álmodozáson és a kemény akaráson van. Csak az a kérdés, hogy e 

kettő milyen dimenzióban valósul meg. S itt újra szembesülhetünk egy lényeges 

különbséggel, mely a wagneri mítoszvilág és a Kovalik-féle műfaji eltérés ellentétéből 

adódik. „Senta egy valóságfeletti álomvilágban él”,……. „ami számára meghitt valóság”, ez 

pedig nem más, mint a mítosz, az idea világa.  Mivel Kovalik – mint említettük, a mű 

esetében – teljesen elveti a mítoszt, így szerinte semmiféle valóságfelettiségről nincs szó, 

mely Senta számára „meghitt valóság” lehetne.  

  Senta álmodozása, vágyakozása elsősorban materiális keretek közt manifesztálódik, melynek 

lényege egy másik társadalmi rétegbe való mobilitási törekvés. Kovalik értelmezésében Senta 

mobilitási törekvésében az érdek összemosódik az ideával. Következésképp az érdek és az 

idea fedi egymást. Ez az ami a mítosz világában kizárt. A mítosz világa magát az IDEÁT 

láttatja, ami a platóni Jó és a Szép fogalmával írható le, melynek földi leképeződései az 

erények. Mivel az ideának forrása nem a materiális, tehát nem az ember, hanem az apriori, így 

teljesen érdekmentes. Ezzel szemben érdek csak a materiálisban létezhet, kiindulópontja 

pedig az ember. Az érdek erősen az egyéntől vezérelve, erősen egy tárgyra koncentrálva 

materiális korlátok közt, szűk keresztmetszetben születik. Ezek következtében az idea stabil 

érzelmi komplexitás, dinamikus, logikus rendszerstruktúrába ágyazva, melybe az ember bele 

van helyezve, és melyhez az önmagát feltáró ismeret által jut. De úgy is fogalmazhatunk, 

hogy az ember egy rögzített koordináta-rendszerben folyamatosan viszonyítja magát a Jó 

ideájához. Az érdek viszont az ember adott pillanatnyi materiális helyzetéhez igazodik, így 

folyamatos változásban van. Összegezve, míg az előbbinél a mérték a Jó, addig az utóbbinál 

mérték az ember adott pillanatnyi helyzete. Így az elsőnél egy átfogó objektivitást 
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tapasztalunk, míg a másodiknál változó szubjektivitást, mely bizonytalanságot eredményez. 

Így az idea tartományába semmiképpen sem férhet bele – részlegesen sem – az érdek. De a 

kanti értelemben sem beszélhetünk idea és érdek összemosódásáról. Az ítélőerő kritikájának 

kulcsmondata: „A szép minden érdek nélkül tetszik.”
421

 A szép ideájától Kant elhatárol 

minden érdeket. Az érdek szerinte az érzékin és a fogalmin alapul, a szép viszont ezeket 

nélkülözi. A szép apriori, melynek felismerése, mindenki számára általánosságban lehetséges, 

ha az érzékin, illetve a fogalmin túl gondolkodik. Kovalik értelmezésében Senta szerelme, a 

mobilitási törekvéssel összefonódott szellemi érdekben ragadható meg. Hiszen Senta arra a 

hasonlóan olvasott, művelt emberre vágyik, aki majd megérti őt. Mivel viszont a könyv, az 

olvasás, a műveltség erősen az érzéki, fogalmi világ fogalmai közt szerepelnek, így eleve nem 

tartozhatnak bele a Szép, vagyis a tetszés tárgyának ideáljába. A kanti értelemben, Kovalik 

interpretációjában Sentát semmiféle érdekkel összefonódott idea nem vezérelheti, maximum 

csak az érdek. De mint tudjuk, Kovalik nem a mítosz dimenziójában sematizál, így számára 

az érzék fölöttivel megegyező apriori eleve kizárt.  

  Ezek után már csak egy további kérdés van. Ha Kovalik koncepciójával a materiálison belül 

mozgunk, az olvasottság, műveltség igényét, mint Senta szellemi érdekének központi magját 

kell, mint mozgatórugót szem előtt tartanunk? Itt viszont egy markáns problémába ütközünk. 

Magában a műben, a szövegkönyvben hol található, hogy a bolygó Hollandi egyáltalán tud-e 

olvasni? Hogy a hajójában vannak-e könyvek? Vagy, hogy bármiféle társadalmi műveltsége 

lenne, mely olvasottságáról tanúskodik? De honnan tudjuk, hogy Senta tud-e olvasni? És 

igénye van-e a társadalom megismerésére? A szövegkönyvben ezekről szóló tartalom, adat 

egyáltalán nem szerepel. Senta a legendát nem olvasta, hanem hallotta. Így abból sem 

tudhatjuk, hogy egyáltalán tud-e olvasni. Érdekes Senta alakját Puskin Tatjanájához 

hasonlítani. Tatjana, mint hercegnő a mű végén a következőt kérdezi Anyegintől; hogy most, 

mint hercegnő megfelelő lett Anyegin számára? Mint falusi lány viszont nem volt az? E 

komoly szemrehányás, egyértelműen a társadalmi érdek megvetését láttatja. Így az „olvasott” 

Senta személye az alábbi szempontból sem egyezhet Tatjanáéval.                 

  És a Hollandi alakja? Személye, egyénisége – a néző első benyomása alapján – rendkívül 

ellentmondásosnak és dekadensnek tűnik. A mű elején, monológja, – ami egyben 

bemutatkozása, – meglehetősen csapongó mondatok egymásutánisága. Lelke, mint a viharzó 

tenger. Mi a hullámzó tenger legfőbb jellemzője? Az az állandóan térben és időben változó 
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dinamikai erőtér, amelynek mozgása erősen rapszodikus, kiszámíthatatlan, így logikailag 

következetlen. A Hollandit bolyongása, sorsa olyan nyugtalanságban szorongatja, melyben 

eleve kizárt bármiféle egyirányú gondolkodásmód. Bensőjében a szó legszorosabb értelmében 

az érzelmek káosza látható, így számára az ígért cél, a megváltás lehetősége erős kérdésekkel 

párosul. Michael Tanner szerint:  „A hollandi abban a tekintetben is wagneri őstípus, hogy 

állandóan két véglet között ingadozik: vagy óriási akarat feszül benne, vagy öntudatlanságba, 

átmeneti tehetetlenségbe dermed.”
422

 Kovalik szerint azonban a Hollandi az aktivitás és a 

passzivitás közt nem hogy egyensúlyoz, hanem szimplán passzív, a kizárólagos halált vágyó 

szereplő, aki számára az élet kényszer, melynek történéseit csak unja. Valóban, az az ember, 

aki nem aktív, nem alkot, nem munkálkodik, tehát nem küzd, annak van ideje unatkozni. Mint 

érzékeljük, Tanner és Kovalik más tartományban véli azonban a Hollandi alakját felfedezni. 

Az előbbi a kettősséget, az utóbbi csak a kiélezett dekadenciát körvonalazza a Hollandi 

személyében. Különös, ahogyan erről Theodor Adorno Wagner című könyvében vélekedik. 

Adorno szerint, hogy Wagner fenntartsa operái érdekességét, szereplői jellemábrázolásánál az 

ún. kétértelműség jelenségével játszik. A filozófus írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy 

Wagner hősei igencsak differenciálttá lesznek attól, hogy Wagner több oldalról is 

megvilágítva bemutatja szereplői saját gyengeségeit, és ezzel a gyengeséggel „egyszersmind 

vissza is esnek az énelőttiség szintjére.”
423

  Következésképp „Wagnernél tehát a 

>pszichológia<, a kétértelműen érdekes elemként van túlsúlyban, s ebből rajzolódik ki 

valamilyen történetiség.”
424

 Ez úgy értelmezendő, hogy a cselekmény előrehaladtával, az egy 

személyben össze nem egyeztethető újabb jellemvonások fejlődnek ki. Azaz a zeneszerző 

szereplőinek meghagyja mindkét karakterét, a cselekmény előttit, illetve bekövetkezte utáni új 

karakterét is. Ezek az egymás melletti jellemvonások pedig túlnyomórészt ellentétpárok, 

melyek folyamatosan megtalálhatók a hétköznap emberében. Sokszor Wagner szereplői egy 

személyben árulók és hősök, hűtlenül hűek, a vezeklők csábítók, állapítja meg Adorno. De 

mivel mindenképpen a jellemvonások párhuzamos egyidejűségéről beszélünk, így az adornoi 

kétértelműség a kettősség fogalmát elégíti ki. Ennek fényében az egyes ellentétpárok nem a 

vagy-vagy, hanem az is-is kategóriájában lelhetők fel, a figurák értékelésénél. Az így kapott 

kettősség pedig zökkenőmentesen beleilleszkedik abba a megrajzolt képbe, melyet Tanner írt 

le a Hollandi személyéről. Ha viszont az adornoi kétértelműségnél maradunk, akkor még 

mindig az ellentétpárok drasztikus felbontását kell ahhoz szorgalmaznunk, hogy 
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egydimenziósan tudjuk értelmezni Wagner alakjait, mint ahogy azt Kovalik interpretációjában 

láttuk.  

  Ezek függvényében mi szerepel a Hollandi monológjában, a mű elején? Kovalik szerint: „Az 

ég angyala őt (a Hollandit) hamis ígéretekkel áltatta, azt mondta, hogy ha egy nő hűsége 

kitart, akkor megváltja, de az ég angyala őt tulajdonképpen átverte, bárcsak pusztulna el a 

világ, romba dőlne a teremtés, akkor végre vége lenne a kínjainak. A Hollandi nem azzal száll 

partra, hogy >Jaj, hátha találok egy asszonyt!< Nem. Azzal száll partra, hogy azt mondta 

neki az ég angyala, hogy ha talál egy nőt, akkor boldog lesz. Ez csak ámítás. Ő be van csapva 

az ég angyala által, mert tudjuk, ilyen nő nincs. Így nem is fog megváltást találni. Dőljön 

össze az egész világ.” A szövegkönyvben viszont: „Adj választ most, szent angyala a 

mennynek, ki feltártad nékem üdvöm jóslatát: Vajon a sors nem kárhozatba dönt-e, s 

megváltásom nem csak délibáb?” Ez egy kérdés a Hollanditól az ég angyalához, melyben a 

megváltás / nincs megváltás vagy-vagy alternatívája szerepel. A megváltás kérdése nincs 

eldöntve, hiszen az angyal nem válaszol. Világosan láthatjuk a Hollandi kételkedését az 

angyal szavában. De a kételkedés attól kételkedés, mert nincs benne bizonyosság, tehát a 

helyzet nem lezárt. Ha lezárt lenne, nem lenne kérdés. Kétségtelen, hogy a folytatásban 

valóban ez szerepel: „Hiába minden! Szörnyű ébredés! Örök hűségnek álma ködbe vész! E 

véghetetlen szenvedésben Reményem nincs, csupán ez egy: Hogy bármi forr a titkos mélyben, 

E föld is egyszer tönkre megy! Végítélet napja, sújts le rám Villámcsapásos éjszakán! Csak 

zúgna már a szörnyű vég! Robbanna szét a nagyvilág!” Tehát a feltett kérdésre bizonyosság 

akár negatív, akár pozitív irányból nem érkezik, így a Hollandi gondolatai a pesszimizmus, a 

pusztulás érzésébe terelődnek időlegesen. Miért időlegesen? Mert ezzel beszéde még nincs 

lezárva: „Ha majd feltámad mind, ki holt, hadd vesszek el egy magam!”
425

 Érdekes, milyen 

ember az, ki a mások feltámadásáról beszél, és magának kárhozatot kíván…? Mazochista? 

Vagy a reménytelenség rabja úgy, hogy az másokat nem érint….? Mivel az opera itt nem ér 

véget, Hollandi Dalanddal való párbeszédéből erre választ is találunk: „Van-e remény, hogy 

egyszer majdan, az üdvösséget elnyerem? Ah, én bús reménytelen, még mindig, lám, 

reménykedem, reménykedem én, a bús reménytelen, még mindig, lám, reménykedem!”
426

 

Egyértelmű a kettősség, nincs lezártság, nincs bizonyosság egyik irányban sem.  

  Hogy Daland a kapitalista világ, a konzumtársadalom szülötte az egyértelmű. Kapzsiságával 

leányát szinte kiárusítja; teljesen kétségtelen. Daland személye láttatja az „átlagember” 
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lélektanát; annak a tömegnek, társadalomnak a jellemét, gondolkodását, érzéseit, melyet csak 

az anyagi érdek vezérel, minden érzelmet nélkülözve. Egyetlen mozgatórugó van: a pénz.   

  Mindent csak a pénz szemüvegén keresztül lát az ember, így a lányok a fonóban, a matrózok 

a hajón, és legfőképpen Daland is. Kovalik szerint, a Hollandi találkozása Dalanddal mindkét 

részről, nemcsak Daland, hanem a Hollandi részéről is hihetetlenül üzletszerű. Szó szerint 

vásárlásról van szó, – helyesebben mondva – érdek kielégítésről. Ennek függvényében az így 

bemutatott személytelenség frusztráló az úgynevezett processzusban, következésképpen 

idegenség érzését, teljes nihilizmust eredményez a befogadóban. Ezzel szemben, ha a mítosz 

dimenziójában elemzünk, illetve a Hollandit mitikus figurának tekintjük, akkor a következő 

igen rendhagyó dramaturgiai fogással szembesülhetünk. A Hollandi amellett, hogy a mítosz 

gyermeke, kiválóan ismeri az átlagember világát, így annak nyelvét is jól beszéli. Ennek 

fényében stílusa, kommunikációja ebben a jelenetben – tehát időlegesen – tudatosan 

alkalmazkodik a hétköznapi nyelvezethez, a hétköznapokhoz. Teljesen tisztában van Daland 

pénzsóvár érdekével, így tudja, mivel érhet el nála leghatékonyabban sikert. Tehát 

kommunikációja pillanatnyi eszköz magas kvalitású egyéni célja eléréséhez. Érdemes a 

jelenséget megfordítani: Ha a Hollandi el kezdené mesélni Dalandnak saját sorsát, vajon a 

pénzsóvár ember megértené a bolyongás problémáját? A válasz világos, hogy nem. A kapzsi 

embert a haszon mozgatja, így a haszon nyelve adja a közös párbeszéd lehetőségét.  

  Kovalik értelmezésében a bolygó Hollandi szerint saját sorsa, bolyongása, amire ítéltetett; 

teljesen értelmetlen. Igen, maga a bolyongás a céltalanság tudata valamint lélekállapota miatt 

valóban értelmetlen. E folyamat jellemzője az állandó mozgás, mely nyugtalanságot, 

bármiféle kötődés hiányát feltételezi. A bolyongás témája az emberiség kultúrájával 

veleszületett, és korokon átívelve, Wagner művészetében vissza-visszatérő központi elem lett: 

„A bolygó hollandiról szóló legenda – különféle verziókban – régóta kering a világban; ő a 

hontalan vándorfigura, akit az Odüsszeia oly megindítóan ábrázol, ő Ahasvérus, a bolygó 

zsidó, aki azután női alakban, Kundryként jelenik meg Wagner utolsó operájában, a Parsifal-

ban. Az örökké bolyongó ember képe megrendítő: szeretne otthon(á)ra lelni, ugyanakkor 

végtelen vándorlásai során mégis valami többre vágyik, mint visszajutni ugyanoda, ahonnan 

elindult.”
427

 Központi elem, hiszen a mély, évezredes, általános problematika mindenkor 

mind egyénileg, mind társadalmilag, lélekben és fizikailag – tértől és időtől függetlenül – 

aktuális. Így különösen jelen van ma, napjainkban is. A konzumvilág okozta anomáliák a 
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bolyongás legerősebb formáját idézik, idézték elő. Wagner már százötven évvel ezelőtt a 

kapitalista világtól szenvedett. Bolyongása nagy részben az állandó pénzhiánya miatt 

következett. Kiválóan ismerte a pénz hatását, kártékonyságát, de azt természetesen ő sem 

tudta megbecsülni, hogy a ma gazdasága, gépezete a technika fejlődésével mekkora 

méreteket, milyen bonyolult mechanizmust eredményez majd. Tehát a globalizáció okozta 

fogyasztói kultúra a bolyongás fajtáinak széles tárházát szorgalmazza. A munkaerő szabad 

áramlása, a fejlett közlekedés, a munkanélküliség, az internet, a piaci verseny az ember hely, 

illetve helyzetváltoztatását ösztönzi, sugallja, követeli, vagy éppen kényszeríti. Az állandó 

fizikai változtatás, a virtuális medialitás – az újfajta tapasztalatok szerzése és további 

pozitívumok mellett – az ember elmagányosodását váltja ki, melynek következménye a 

társadalom atomizálódása. Ezeken felül a fogalmak és értékek kiüresítése, az 

értékrelativizmus olyan támpontnélküliséget hoz létre, melyben a párbeszéd nem más, mint 

egymás mellett való elbeszélés, felszínesség, érzéketlenség, az önismeret teljes negligálásával. 

Hol lehet itt a térkép, a mérték az emberi individuum számára? Nincs igazodási pont, tehát 

nincs cél, így sodródás, bolyongás korunk emberének sorsa.  

  Kovalik szerint a Hollandi bolyongása értelmetlen, én azonban hozzáteszem, hogy maga a 

jelenség viszont nem érthetetlen. Vagyis a bolyongás nem „csak úgy van”, ami adott, és 

amivel nem tudunk mit kezdeni, mert emberi szenvedésünk velejárója. Elengedhetetlen 

tudatosítanunk, hogy a bolyongás jelensége egy okozat. Ha okozat, akkor keressük az okot. A 

Hollandi esetében mi bolyongásának az oka? Senta balladájából megtudhatjuk: „Egy 

szirtfokot kísérte meg És átkozódva esküdött >Kárhozzam el, ha engedek< Hui! A Sátán szól: 

jo ho he! Jo ho he! Hui! Szaván fogom! Jo ho he! Jo ho he! Hui! És a bősz tengeren Űzi őt 

szüntelen, egyedül!”
428

   Ez az ok, mely bolyongását okozta. A probléma gyökere soha nem 

az okozatban; hanem az okban keresendő. A Hollandi felelőtlenül átkozódott, melynek súlyos 

következménye lett. A felelőtlenség pedig óriási hiba. Elméleti, etikai szempontból a 

felelőtlenség a jellemtelenség kategóriájába tartozik, de ha a gyakorlat konkrétságában a 

következmény aspektusából vizsgálódunk, akkor már az ember egész léthelyzetét, helyzetét 

meghatározó tényezővel állunk szemben. Így kimondhatjuk, hogy a felelőtlenség a bűn 

kategóriájába, a bolyongás pedig a büntetésbe esik. Tanner szerint: „Wagnert mindig is 

elbűvölték az efféle, életnagyságúnál nagyobb, mindent/vagy-semmit figurák … olykor kissé 

beárnyékolja az egyébként rokonszenves alakokat, a visszataszítókat pedig kicsit kevésbé 

undorítónak láttatja, mint amilyennek elsőre látszanak. Wagner többek közt ebben a 
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tekintetben is zavarba ejtő. Az általa leginkább becsült értékek nem azonosak a mi 

hagyományos, felvizezett keresztény értékeinkkel, vagyis azokkal, amelyeket a nyugati 

világban élők többsége vall, vagy úgy tesz, mintha vallana. Őt sokkal inkább az 

önmegvalósítás különböző válfajai érdeklik, ami gyökerében pogány felfogás, és szöges 

ellentétben áll az altruizmussal, amit az erkölcs alapjának tanultunk tekinteni.”
429

 Ez 

idézetben is megtalálható a szereplők bensőjében jelenlévő kettősség, mely Wagner pontos 

valóságábrázolásának módját, törekvését láttatja. Wagner nem a hagyományosan uralkodó, 

már külsőségekkel terhelt keresztény vallásfelfogás keretében alkotta meg művészetét, mely 

az egyház intézményesüléséből adódott. Tanner szerint Wagner hitt egy olyan korban, amikor 

még minden csodálatos volt; vagyis magában a bűn-bűnhődés előttiségében, azaz az Örök 

Jóban. Az 1849-es írásaiban arra keres válaszokat, hogy maguk a dolgok hol siklottak ki, 

valamint azokat hogyan lehetne helyrehozni.  

  „A Hollandi nem vágyakozásból jut el a csalódásig, hanem egy csalódásból a reményig, 

majd újra a csalódásig.” – Kovalik találó mondata mély filozófiai rétegeket feszeget. Kovalik 

a főszereplő személyét vizsgálva ezzel rávilágít a vágy és a remény különbségére. „Péguy 

reménység misztériuma
430

 szerint, a reménységet akár félre is lehet ismerni, és problémává 

lehet alakítani abban az esetben, ha a reménységet vágyként „kezeljük”. Ilyenkor az „objektív 

valóságot” elferdítő illúziókba keveredünk, és ráadásul még sok esetben akár „érdekünkben is 

áll félreismerni a valóság igazi jellegét”.
431

 Gyakran összekeverjük a reményt a vággyal, 

amelyet az ember igen könnyen és igen sokszor felcserél, mert nem tisztázta magában, nem 

érzi, hogy kettő között óriási a különbség, jobban mondva a két fogalom egészen más. A 

Larousse enciklopédia cím szavai szerint; valaminek a reményében: valamit remélve vagy 

bizonyosra véve, míg a vágy hiányérzet kielégítésére való erős törekvés. A fel(el)cseréléstől 

függetlenül azonban az objektív valóság mindenképpen előbb-utóbb bekövetkezik, és azok, 

akik a valamilyen erős hittel e valóság bekövetkezésében hisznek-hittek, és ezért tesznek-

tettek is, úgy a remény jegyében élnek és éltek. Akik viszont a remény útja helyett a vágy 

útján lépkednek, és nem éltek-élnek a hit jegyében azok az „objektív valóságot elferdítő 

illuzórikus ítéletekbe”
432

 esve nem is ismerik fel az egyedüli bekövetkezendő, avagy már be is 

következett valóságot. Sok esetben ez utóbbi során, ilyenkor valamilyen érdekünkben áll, 

avagy pontosan éppen nem áll érdekünkben az, hogy a valóság igazi jellegét felismerjük, 
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tudatosan félremagyarázzuk, mert a valóság szülte várható „kellemetlenségekkel” nem 

akarunk szembesülni. Összegzésként az előbbiek megközelítésében az áll, hogy „csak” 

egyfajta objektív valóság van (és nincs közvetlen, vagy valamiféle közvetett, avagy akár 

fiktív, tényleges, szubjektív stb. valóság), akár a remény útját, akár a vágy ösvényét 

választom. De, amíg a reménynél a valóság bekövetkezéséért az erős hit jegyében muszáj 

cselekednem is, a másik esetben is „ugyanannál” a valóságnál, aki a vágyon keresztül lépked 

– immár a valóságot elkerülve – az illúziók világába téved, és ezzel cselekedetei is tévúton 

járnak. Az illúziót a vágy okozza, és mindkettő meglétének következménye, hogy a 

reménység misztériumát közönséges problémává degradálja. A probléma magyarázatát pedig 

nem sikerül megtalálni, mert magát az egyetlen valóságot tagadja. Gabriel Marcel A 

misztérium bölcselete című könyvében fejtette ki a fenti gondolatokat. Láthattuk, hogy a 

misztérium adott esetben problémává fokozódik le. Ennek megértéséhez azonban az esszé 

előző oldalain, a 11-12. oldalon írja le a probléma és a misztérium alapvető fontosságú 

megkülönböztetésének értelmezését. Világunkból a misztériumot kiiktatni véleménye szerint 

annyit jelent, mint a létezés örök érvényű körforgását megszakító történéseknek áltudományos 

kategóriáját alkalmazni, mely értelmezése szerint ez egy olyan degradált racionalizmus 

maradványa, amelyben az ok magyarázza az okozatot. Azt írja ugyanitt, hogy az ilyen 

világban végtelen számú probléma létezik, mert az okokat nem ismerjük.”
433

  

  Érdekes problémakör ezek mellett az egoizmus is. Kovalik soraiból az olvasható ki, hogy a 

szereplők, míg egyedüllétükben „kitalálják” szerelmüket, addig értelemszerűen egoisták. Az 

egoizmus csak akkor bomlik fel, mikor egy valódi párkapcsolatban sikerül kialakítani az ÉN 

és TE együtt érzését. Mivel szerinte erre a darab során nincs idő, így nem tudhatjuk meg, 

hogy Senta egoista-e vagy sem. Én viszont ehhez szeretném hozzáfűzni, hogy az ember 

gyermekkorától kezdve a szocializáció során folyamatos nevelésben részesül, valamint  

különböző hatások, emberi kapcsolatok formálják egyéniségét. Tehát „egója” a világhoz, az 

egyes embertársaihoz való viszonyában állandó változásban, – (nő, vagy csökken) –, de van. 

Ennek értelmében már egy párkapcsolat előtt diagnosztizálható (természetesen nem teljesen, 

de jelentős részben) az egónak bizonyos szintje egy emberben, mely jelentősen előrevetíti 

későbbi (adott esetben, a párkapcsolatban) történő önzését, illetve önzetlenségét. Ezért is 

kimondottan fontos, hogy a családi és iskolai nevelés, az erények azon kimunkálását 

szorgalmazza az egyénben, melyek képessé teszik először önmaga teljességének, felelős 

autonómiájának megtapasztalására, majd ezután a Másik megismerésére, elfogadására, 
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szeretetére. Platón négy sarkalatos erénye; a bölcsesség, igazságosság, bátorság és a 

mértékletesség a személyiség négy markáns alapköve. Az önvizsgálat fejlesztése 

kisgyermekkortól ez erények mentén adja Aquinói Szent Tamás, helytálló megállapítását: „Az 

okosság általában a lét valóságára figyel, az igazságosság a másik emberre; a bátor ember 

önfeledten adja át minden kincsét és az életét. A tartás ezzel szemben magára az emberre 

vonatkozik.”
434

 Így az „önzetlen” ember befelé fordul, önmagát szemléli, így önmagát saját 

maga számára, majd másoknak őrzi meg. Ellentétben, ha az ember a külső dolgokkal 

foglalatoskodik, ereje kifelé irányul, tehát rendezetlensége az önzésnek ad teret, mely 

önpusztítást eredményez. Továbbá Szent Tamás szerint: „Az emberi lét lényege, hogy 

értelemszerű. Ezért, ha valaki megmarad abban, ami értelemszerű, azt mondjuk: önmagában 

tartja magát.”
435

 Az önmagunk önmagunkba tartása annyit jelent, mint hogy önmagunkban 

lakunk, vagyis birtokunkban van saját magunk. Az egyén érzéki világban történő felolvadása 

akadályozza a tiszta, objektív valósággal való szembenézést, így blokkolja azt az önmagában 

összegyűjtött nyugalmat, mely a kihívásokkal fel tudná venni a küzdelmet. Ilyenkor az 

önérdek által vezérelt érzelem csak a valóság egy részére fókuszál, és nem tárja fel a valóság 

egészét. Ennek következtében az ilyen ember önző, nem akarja megismerni a valóságot, 

vagyis a szeretett személyt.  

  Ha Sentát a mítosz viszonyrendszerén belül tárgyaljuk, akkor a fentiek fényében a 

valósággal keményen szembe néz. Abszolút nem az érzéki világban gondolkodik, hiszen még 

nem is látta a Hollandit, a maga fizikai valóságában. A Hollandi sorsába való beleérzés, 

részvét, mely táplálja szerelmét. Ennek következtében, mivel nem a fizikai realitásban 

gondolkodik, hanem kizárólag a szellemi-lelki realitásban, vagyis a bolyongást látja, így az 

érdek, mint mozgatórugó lényében teljesen kizárt. (Hisz mint azt fentebb láttuk, az érdek, 

csak materiális keretek közt születhet.) A céltalan keringés, a szenvedés átérzése csak Senta 

magába való befelé fordulása által teljesülhet. A belső erők koncentrálódása olyan erények 

kristályosodását teszik lehetővé, melyek a tamási értelemben megteremtik a lélek 

nyugodtságát. A nyugodtság pedig Sentát a jó cselekedetek véghezvitelére készíti fel, vagyis a 

hűségre, majd a legnagyobb önzetlenségre… 
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3. Szikora János rendezésének (2013. Magyar Állami Operaház) zeneetika 

szempontú elemzése
436

 

Az alábbi zeneetikai, zenekritikai elemzés és Szikora Jánossal „A bolygó Hollandi” című 

opera rendezőjével készült interjú párhuzamosan készült, mintegy kötetlen, de mindkét fél 

részéről „irányított” beszélgetés eredményeként. A zeneetikai elemzésemben az etikai 

tartalmak megjelenítésére a librettó szövege mellett a zenében történő vezérmotívumok 

hangsúlyozását is elengedhetetlennek tartom. Hiszen, mint ahogy láthattuk a III/3. és a IV/1-2 

fejezetben (Carl Dahlhaus, Schopenhauer zeneesztétikája, Bryan Magee és Wagner írásai 

nyomán) a zene és/contra szöveg esztétikai alapproblematikáját, a wagneri Gesamtkunstwerk 

koncepció a schopenhaueri zenemetafizikával fuzionált. Wagner zenedrámájában azt, hogy a 

szöveg és a zene az azonos jelentéstartalmat megcélozva egymást erősíti, azt Jánszky Lengyel 

Jenő fordításában megjelent szövegkönyvből kifejezetten tetten érhetjük, így elemzésemet ez 

alapján is végzem, valamint Nyilas Jenő A bolygó Hollandiról szóló ismertetőjét is 

felhasználom. Az etikai szempontrendszer, vagyis az etikai tartalmak –mint ahogy már azt 

említettem - Josef Pieper A négy sarkalatos erény című könyve alapján került kidolgozásra. (S 

itt fontos kiemelnem, hogy e négy erény összefoglalása Pieper nyomán a Szakdolgozat MA-

ban már 2014-ben kifejtésre, majd azt követően az András a szolgalegény és az ifjú 

Klebelsberg gróf című kétkötetes műben 2017-ben, mint továbbfejlesztett, irodalomkritikai 

etikai szempontrendszer alkalmazásra került. Ilyen előzmények után jelen munkában a 

zeneetika területén kerül felhasználásra.)        

  Korunk azt sugallja; a jó és az okosság egymástól független két dolog. Az etika szerint jó az, 

ami okos. S ez a mondat, bármennyire is abszurditásnak tűnik; igaz, és manapság vagy 

félreértjük, vagy csak a haszonelvű etika hatókörében értelmezzük. Ez utóbbit azért, mert az 

okosságot hasznosnak is érezzük, és nem inkább a nemeshez, a jóhoz rendeljük hozzá.  

  Okos és jó egyszerre is lehet az ember, a keresztény tanítás szerint az okosság benne van a jó 

fogalmában. Ez morálteológiai tétel. Az igazságosságnak és bátorságnak, mint további két 

erénynek megnyilvánulásai soha nem mondanak ellent az okosság erényének. Például a 

keresztény tanításban, aki igazságtalan, az ostoba is. Az erény önmagában véve is, és minden 

erény szükségszerűen okos is. Az okosság is értelemszerűen okos. Nem tudunk semmi 
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biztosat mondani az okosság rangjáról és helyéről a többi erényhez képest, de azt bizton 

elmondhatjuk, hogy az okosság az oka annak, hogy egyáltalán a többi erényről beszélhetünk. 

Hiszen az okosság által válik a jó – cselekedet szinten a jó cselekedet – azzá, ami ez által lesz 

igazságos, bátor, mértékletes, azaz a többi három erény. Ennek következtében kijelenthető, 

hogy a négy sarkalatos erény értelmi, illetve időbeli-logikai sorrend szerint követik egymást. 

Ebben az esetben viszont az okosság a feltétele a jónak, az okosság foglalja magában a jót. 

Ahogy ezt például Kant és más filozófus is mondja. Ez viszont már filozófiai és nem 

morálteológiai tétel. 

  Mivel, mint látjuk, a jó és az okosság az etika szerint párban járó fogalmak, tehát csak akkor 

beszélhetünk etikus cselekedetről, ha a jellemben mindkettő megtalálható, így Wagner A 

bolygó Hollandi című zenedrámájának zeneetikai elemzésében, értelmezésében, minden 

egyes szereplőt a „jó=okos alapegyenletéhez”, kritérium rendszeréhez viszonyítjuk, 

viselkedésüket ezen „origó” szerint tárgyaljuk, értékeljük, mindenféle haszonelvűséghez 

igazodás kiiktatásával. Most nézzük a szereplők erényeit Szikora János 2013-as A bolygó 

Hollandi című rendezésében.  

  

Okosság (bölcsesség) 

  Szikora János saját, A bolygó Hollandi című rendezéséről szóló interjújában
437

 rögtön az 

elején a következőket szögezi le interpretációjának értelmezésével kapcsolatban; „– a mű 

megvalósításával kapcsolatos értelmezésben ez komoly vízválasztó, – hogy az ember úgy 

értelmezi a művet, hogy alapvetően ez egy realista történet misztikus felhangokkal, avagy egy 

misztikus rajongás realista mozzanatokkal. Én az utóbbi mellett tettem le a voksomat.” Tehát 

a rendező nem a hétköznapiság mezejében, a hús-vér emberek „földhözragadt” realitásában, 

hanem egyértelműen a mítosz világában formálja meg alakjait, mint ahogy azt maga Richard 

Wagner is tette. Abban a mítoszban, melyben az origót a „jó=okos” értéktartománya képezi. 

Ahogy fogalmaz;  „a zenedráma végét a férfi és a női elem, – s itt hangsúlyozom, hogy nem a 

Hollandi és nem Senta – egyesüléseként, apoteózisaként érzem, hallom, értelmezem. Ez egy 

misztikus apoteózis, és én ebből görgettem vissza az egész előadást.” Vagyis abból a 

transzcendens dimenzióból, melyben a schopenhaueri részvét a megváltásba magasztosul a nő 

szerelme által, maga a jó tartományában, erényei következményeképpen. Ezért is helyezi 

Szikora János már a mű elején a nőt, Sentát rendezésében a nyitány középpontjába; „E női 

típus az, aki transzcendens síkra vetíti az ő érzéki vágyódását, vágyakozását, ugyanakkor 
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statikus várakozó figura, egy pont, egy központi mag is egyben. Ezért csempésztem be már az 

előadás nyitányába Sentát, mint egy fároszt, aki olyan, mint egy világítótorony, folyamatos 

jelzéseket, impulzusokat ad a létezéséről, irányt mutat, s várja az utazót. Számomra a történet 

nem az utazóval kezdődik, hanem azzal, aki várja az utazót, ezek után jön csak a Hollandi.” 

Abba a nyitányba, melynek sűrű zenei szövete – a vezérmotívumok egymásba olvadásával – 

egyben előrevetített, összefoglaló látlelete annak a szimbólumrendszernek, amely a szereplők 

lelki életét tükrözi. Hiszen megjelenik benne egyrészről a sivár, kongó, kvintlépésű hollandi-

motívum, a vele rokon szenvedélyes kromatikájú vihar-motívum, a mozgalmas bolyongás-

motívum, másrészről pedig a megváltás-motívuma, és a hűség-motívum, illetve a kettő közti 

matrózdal. „Maga a muzsika olyan világosan beszél, hogy szinte feleslegessé tesz minden 

kommentárt. A bolyongó lélek küzdelme, majd megváltása és megdicsőülése megy benne 

végbe a zene eszközeivel ábrázolva. Így aztán háromféleképpen is foghatjuk fel eszmei 

tartalmát. Felfoghatjuk, mint a hollandi-monda wagneri változatának kvintesszenciáját, de 

értelmezhetjük úgy is, hogy a tenger maga az emberi élet, szenvedéseinek minden viharával, 

melyből a tévelygőt csak egy áldozatos lélek tudja megszabadítani. És tekinthetjük végül 

Wagner egyéni élete tükörképének is, mely a nyomasztó balsorsból rajongva kiált 

megváltásért.”
438

– írja Nyilas Jenő.  A végig titokzatosan drámai előjátékban az említett 

érzelmeket, jellemeket tükröző vezérmotívumok a sötét komorságból fokozatosan, logikusan 

egymásba forrasztva törnek előre, végül hömpölyögnek bele a végtelen abszolútumot 

megtestesítő misztikus apoteózisba, mintegy előrevetítve a mű végkifejletét. De hát mik is 

azok az erények, illetve jellembéli hiányok, amelyek előremozdítják A bolygó Hollandi 

mítoszának cselekményét, eredményezik csúcspontját? 

   Az okosság – mint a négy sarkalatos erény ok-okozati láncának első erénye – tekintetében 

dominánsan Senta alakját kell kiemelni. Senta végig remény, erény (okosság) útján jár, hiszen 

a Hollandi mítosza kézzelfoghatóan bizonyosodik be, hogy nem fantazmagória, hanem igenis 

megélt, objektív (mindennapi) valóság. Az etika
439

 kimondja, hogy bár az okosság és a tudás 

kapcsolata nyilvánvaló, azon felül a dönteni tudás képessége is, mégis az okosság változtatja a 

természetből fakadó jó „hajlamot” valódi erénnyé, azaz „tökéletes képességgé”. Nyugodtan 

fogalmazhatunk úgy, hogy az okosság az elmélet és a gyakorlat határán mintegy 

„dekóderként” működik (a gyakorlatból merített) elvont absztrakció és a konkrét szituáció 

közt. Az okosság, mint mérték csak ezek után informálja a többi erényt. Sentánál az okosság, 
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mint dekóder maximálisan tetten érhető, már a fonójelenetben is, sőt balladájának 

csúcspontján éri el tetőfokát; „Kiköt minden hét év után, és lányt kérni partra száll. Kér is 

leányt hét év után, de hűségest – sosem talál! Hui!  – Vitorlát bonts! – Johohe! Johohe! Hui!  

–  Fel a horgonyt!  –  Johohe! Johohe! Hui!  –  Csalfa frigy, csalfa nő! Tengerre! … 

szüntelen, végtelen! ... Legyek én az, aki hűségével megment! Az égi angyal hozzám vezessen! 

Általam váltass meg!”
440

 (Hollandi Ballada – Hollandi motívum sűrítve – Hajóskiáltás 

oktávlépése – Bolyongás, rendkívül kifejező mozgalmas fordulatokkal – áhítatosan lágy 

Megváltás a-c-a) Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy természetesen a balladájában 

elhatározott megváltás kijelentése csak úgy következhetett be, hogy előtte az okosság két 

elengedhetetlen velejárója: a tárgyilagos megfigyelés és a türelmes megtapasztalás lelkében 

jelen volt. Jelen volt, mert magányos, különc alapmagatartásával és egyben életmódjával 

másra vágyott, mint társai. Volt füle meghallani Mary elbeszélését, és kitartó türelemmel 

várta a férfit, aki belép otthonának ajtaján, (Szikora János rendezésében a képkereten). 

Ilyenkor a cselekvő – jelen esetben Senta – nemcsak aktív részese a mindennapok 

helyzeteinek, hanem passzív nyugodt szemlélője is. Vagyis egyrészt önmaga és mások 

érzelmeinek elszenvedője –élvezője, illetve racionalizálója (tudatosítója). Sőt, ugyanakkor 

mindenképpen markáns tényező. Hangsúlyosan kiemelendő, hogy Senta és az okosság 

viszonyában Szikora János interjújában tovább is megy; „Sentának a legfőbb erénye a 

rendíthetetlensége, az állhatatossága, a magányosság vállalása mindenkivel szemben. S ennek 

függvényében úgy gondolom, hogy Sentában több a hit, még az okosságánál is. A hit ugyanis 

a ratio dimenzióján felülemelkedve működik, vagyis ott kezdődik, ahol a ratio abbahagyja. A 

hitbe beletartozik a ratio. A hit több az okosságnál, pontosan annyival, amennyivel a zene 

több a szónál.” Itt kapunk megerősítést, illetve kanyarodunk vissza fejezetünk legelejéhez, 

mely szerint a romantikus mítoszokban (Wagnernél is) megmutatkozó hit, mint fő 

mozgatórugó, elengedhetetlenül szükséges a pozitív, jó, sikeres élethez.  

  Ami nem tükröz mást az erényre vonatkoztatva, hogy az okosság elsősége azt jelenti: a jó 

megvalósítása feltételezi a valóság ismeretét. Tehát csak az tud jót tenni, aki tisztában van a 

valósággal. Mint láttuk ez érvényesül Sentánál, azonban elmondhatjuk, hogy a bolygó 

Hollandinál nem. Vagyis a bolygó Hollandi az okosság erényével – sem a mű elején, sem a 

végén – nem rendelkezik, hiszen ahhoz, hogy egy ember okosan döntsön két dolog 

elengedhetetlen; az egyik a gyakorlati értelem – mely a lelkiismeret hangjában 
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manifesztálódik –, a másik a körülmények megismerése. Senta balladájából kiderül, hogy a 

Hollandi átka abból gyökeredzik, hogy mindkettőt elmulasztotta, megtagadta; „Bár dúlt a 

szél, vihar zúgott, egy szirtfokot kerülgetett; szórt szitkot, és fogadkozott:  > Ebből soha nem 

engedek! < Hui! – A sátán hallja! – Johohe! Johohe! Hui! – Szaván fogja, – Johohe! Johohe! 

Hui! – és átkával kergeti tengeren, szüntelen, végtelen!”
441

 (Hollandi Ballada – Hajóskiáltás 

és Bolyongás – Megváltás vezérmotívum). Vagyis, nem a lelkiismeretét, az objektív 

valóságot követte, nem a remény útján járt, hanem saját érdekeit akarta mindenáron 

érvényesíteni, ráadásul úgy, hogy fel sem mérte a tőle független természeti időjárást 

(körülményeket). Mivel a lelkiismeret szócsöve, az okosság kettős funkciójú: megismeri a 

valóságot (mérlegel), és dönt, vagyis utasítja az akaratot, hogy helyesen cselekedjen, így a 

Hollandi a mérlegelése során oktalanul rosszul döntött. Az etika továbbá arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a helyes megismerés okos döntéssé való átalakításánál számtalan hiba 

csúszhat a gyakorlati helyzetekben. Ezek közül a leggyakoribb, amikor ítéleteink nem 

kellőképpen megalapozottak és elkapkodjuk a valóság pontos feltérképezését. Ez történt a 

Hollandinál is a mű végén, amikor otthagyja Sentát. „Az akadály köztük nem elsősorban 

Georg, hanem nevezetesen a bolygó Hollandi vétsége, hogy nem figyel a másikra. Az az 

egyszerű pillanat, amikor > rajtakapja < Sentát és Georgot, az egy egyszerű kérdés-felelettel 

elintézhető, tisztázható lett volna. De ő nem kérdezett, hanem azon előítélettel rendelkezett, 

hogy őt Georg-gal megcsalta. Vagyis azt feltételezte, hogy a nő nem őszinte hozzá. Ez a 

bolygó Hollandi tragikus vétsége, hogy az előítélet, és nem a valóságos érzelmek alapján 

ment végig. Hogy ebből messzemenő következtetéseket von le az ember, vagy pedig szűkít egy 

adott férfitípus elkerülhetetlen felsülésére ez már egy újabb kérdést nyitogat.” – mondja 

Szikora János. Ezek alapján megállapítható, hogy a Hollandi oktalansága előítéletből 

következik. Abból az előítéletből, amiről Gadamer beszél. Az előítéletet meggondolatlanság 

táplálja, mely gyakran önbecsapással párosul, vagyis nincs bátorságunk a helyes diagnózis 

felállításához. Éppen ezért a Hollandinál a docilitas, a taníthatóság kritériuma sincs meg, mely 

alapján az egyén kilépne egójának körkörösen zárt rendszeréből, saját gondolatait (előítéleteit) 

háttérbe szorítva, és hagyva, hogy Senta tanítsa, vagyis bevezesse a tapasztalatokon nyugvó 

szellemvilág széles horizontjába, melyben létezik olyan, hogy egy nő hűséges. A valóság 

megismerésére, alázatosságra és szerénységre van szükség, mely során a (külső) ÉN helyett a 

(belső) SZEMÉLY aktivizálódik, erősítve az érzelmek spektrumának horizontális és vertikális 

kitágítását. Ez az empatikus, etikus személy kialakulásának leghangsúlyosabb feltétele! 
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  A mű kapcsán az okosság szempontjának vizsgálatánál nélkülözhetetlen a két alak mellett 

Georg jellemének elemzése is. Ehhez a megfigyelő nézőponthoz a memória és a solertia 

elengedhetetlen. A memória, nem más, mint a „valósághű” emlékezet, mely mindinkább 

törekszik a torzítás mentességre. Ez az ami, Georg-nál teljes mértékben hiányzik. Szikora 

János szerint „Georg a vadász – s itt a vadász kettős jelentéssel is bír, – > jogot formál 

Sentára <. Senta viszont részben korábbi álmai miatt, részben pedig a Hollandival való 

személyes találkozást követően, ettől a rá jogot formáló férfitől csak menekül. Az én 

képzeletemben a vadászok elejtett vadjaikat magukon viselik. Ezért gondoltam arra, hogy 

Georg övén különböző szárnyasok lógjanak, amelyek egyúttal a férfiúi büszkeségét is jelzik. 

Számomra ez az övviselő, olyan férfiszemélyiségnek a szimbóluma, amely, mint vadat elejtő, 

jelen esetben akár Sentát is > felfűzte < volna.”  E „jogot formálás” végett az oboa érzelmes 

andantéját követve Georg kavatinájában saját, jól felfogott érdekének megfelelően tudatosan 

eltorzítja a valóságot, a múltat, az emlékezetet. Hiszen a forró ölelés nem egyenlő az 

eskütétellel. Mint tudjuk, a múltbeli esemény hű felidézése nemcsak őrzi és rekonstruálja a 

valóság, illetve a történés igazságát, hanem az idő változásának kiiktatásával az Örök jelenbe 

átemeli, teret adva a tökéletes objektivációnak. Így Georg-nál az emlékezet meghamisítása az 

etikátlan cselekedet melegágya, vagyis az okosság csorbulásához vezet. Észrevétlenül 

történik, mégpedig amikor a részrehajló, igazságtalan érdekcsúsztatásokban, 

hangsúlyeltolódásokban, átszínezésekben ferdíti el a valóságot. A solertia, a rugalmasság, 

mely Georg-nak szintén nem sajátja, lehetővé tenné, hogy mindenféle dogmatizmustól, vagy 

az addigi saját érdekéből fakadó elképzeléstől eltérjen. Figyelmeztetné, hogy ne bénuljon meg 

gondolkodása és érzelmi állapota semmiféle merevségben, és tudjon reflexszerűen reagálni, 

nyitott szemmel tárgyilagosan a jó mellett dönteni, váratlan, konkrét helyzetekben. Ezek 

mellett viszont az okossághoz szorosan kötődő providentia, az előrelátás képességét 

felfedezhetjük Georg jellemében, de csak a ravaszság szintjén. Hiszen Georg biztos érzékkel 

előre megsejti, hogy mi Donald szándéka, és Senta elhatározása. De mivel saját érdekéről 

nem tud lemondani, így előrelátási képessége nem erény. 

  Az első sarkalatos erény összességében természeténél fogva nemcsak az etikai 

nagykorúságot, hanem egyfajta szabadságot is magában foglal, az autonómia lehetőségét 

teremti meg. Senta minden átgondolt döntése szellemileg-lelkileg érett jellemre vall, akinek 

már szabad választása is van, de tudja, hogy a felelősség őt illeti. 
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 Igazságosság 

  Josef Pieper összegzése az igazságosságról – többek mellett – az alábbiak szerint így szól; a 

jogállam eszményének kialakulása óta a közéletet egyre inkább a jog határozza meg, és szinte 

a jogban oldódik fel (el-eltűnve) az igazságosság erénye. Mintha a jog fel akarná váltani az 

igazságosság igényét. A helyzet, mint tudjuk, a valóságban egyáltalán nem ilyen egyszerű. Az 

igazságosság – mint minden erény – érzékelése, vágya az emberrel született. Így a jog 

(matéria) részletes megvitatása csak az igazságosság (szellem), pontosabban az erkölcs 

megvitatása „után következhet”. Továbbá a modern jogelméletek, törvények veszélye, hogy 

az igazságosság alapjait egyöntetűen a társadalomtudományok (szociológia – politika – 

ideológia) rendszerező szemléletéből veszik, ültetik át a jogba, és nem magából az egyénből 

indulnak ki. A kérdésfelvetésnél külön ki kell hangsúlyoznunk azt a tényállítást, hogy nem a 

társadalom áll egyénekből, hanem az egyének építik fel a társadalmat. Ez lényeges nézetbeli 

különbség, hisz a társadalmi merev rendszerelméletek nem elég rugalmasak, toleránsak a 

speciális, egyéni esetekkel szemben, valamint az egyénben zajló lelki folyamatokat gyakran 

félrediagnosztizálják, vagy egyszerűen nem vesznek tudomást róluk. Ezért fordulnak elő a 

hétköznapi jogalkalmazásban (a gyakorlatban) olyan igazságtalanságok, melyek az 

igazságosság követelményének ellentmondanak. A fentiekkel ellentétben azonban, ha az 

egyénből (az egyén etikáját) vennénk biztos kiindulásnak, akkor sokkal stabilabb alapokra 

támaszkodhatna az igazságosság erénye.  

  Az egyénből eredeztethető igazságosság a történelemben Platón jellegzetes mondatával 

kezdődik; „mindenkinek meg kell adni a magáét”.
442

 Tehát az ember (egyes szám, 3. 

személy) adja meg embertársának azt, ami jár neki, AMI CSAK AZ EMBERTÁRSÁÉ. Ezzel 

párhuzamosan pedig ki kell mondani, hogy ugyanez az ember nem juthat hozzá, ahhoz, ami őt 

nem illeti meg. A zenedrámában Georg nem igazságos, hiszen nem adja meg Senta számára a 

gondolat szabadságát, és nem tartja tiszteletben a lány Hollandihoz fűződő érzéseit, szerelmét. 

Georg Senta érzéseire úgy próbál hatni, hogy manipulálni, érzelmileg terrorizálni akarja őt; 

miközben sajnáltatja magát; „Szöksz előlem? ... Kerülsz, ha tudsz. Riaszt az általad ütött seb: 

az égő, kínzó vonzalom?”(Georg szerelmi vallomása vezérmotívum)
443

  

  Az igazságosság erényével kapcsolatban Szent Ágoston megállapítása is figyelemre méltó: 

Az igazságosság a léleknek ama rendje, amely nem engedi, hogy Istenen kívül másnak a 

szolgái legyünk. Az igazságosság esetében azért hivatkozik Istenre, mert ha keresztény 
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értelemben neki szolgálunk, akkor minden embernek is szolgálunk, és ha helyesen szolgálunk 

Istennek, akkor törvényei figyelembe vételével az embereknek is helyesen fogunk szolgálni. 

Senta az igazságosság erényén járva, talán az isteni akaratnak is megfelelően a Hollandira vár, 

a Hollandit meg akarja váltani, megváltja, ennek következtében nemcsak társát, hanem Istent 

is szolgálja. 

  Platón után másfél évezreddel viszont Aquinói Szent Tamás igazságossággal kapcsolatos 

definíciója sem megkerülhetetlen; az igazságosság az a magatartás (habitus), amely állhatatos 

és kitartó akarattal elismeri mindenkinek a jogát, ahhoz, hogy a sajátját birtokolhassa. Mint 

látjuk, Tamás a magatartást, mármint a jellemet az akarathoz köti. Ahhoz az akarathoz, amely 

az ember belső elhatározásából, döntéséből származik. Senta elhatározása, hogy megváltja a 

Hollandit, olyan döntés, ami szilárd akaratán alapul. A teológus-filozófus ezzel párhuzamosan 

elmélkedéseiben azt is kifejezi, hogy az igazságosság alapján tudja az ember a sajátját 

megkülönböztetni a másétól. Valamint az igazságosság teremt rendet a dolgok között. Ez 

utóbbi viszont már a Hollandira igaz, hiszen mikor a mű végén otthagyja Sentát, a 

következőket mondja: „Tudd meg, miféle sors elől mentlek meg! Elátkoztak – a legszörnyűbb 

végzetre; tízszeres halál emellett csak gyönyör! Az átoktól egy nő menthet csupán meg, egy 

nő, ha hűséges – mindhalálig. Noha nekem megesküdtél, örök Urunk előtt még nem; – és ez 

megóv! Boldogtalan, tudd meg, milyen végzet sújt mindazokra, akik hűséget szegnek: 

elkárhoznak – mindörökre!”
444

 (Kétségbeesés motívuma). Tehát, itt azt látjuk, hogy a 

Hollandi mivel előítéletből cselekszik, így nem okos. Ugyanakkor a jó szándék megvan 

jellemében, illetve az igazságosságra való törekvés, hiszen Sentát meg szeretné védeni a 

rossztól, a kárhozattól. Úgy gondolja, amennyiben felmenti a hűségeskü alól, „szabadságát” 

visszaadja, így elhárítja Sentától a pokol választásának lehetőségét.   

  „Az igazságosság azáltal válik ki az erények közül, hogy eligazítja az embert a másokra 

vonatkozó dolgokban, a többi erény mindenkit csak a saját dolgaiban tesz tökéletessé, hiszen 

csak önmagában szemléli.”
445

  Vagyis az igazságosság a másik emberrel való kapcsolatban 

jelentkezik. Igazságosnak lenni annyi, mint hagyni, hogy a másik más legyen a szeretet 

oldaláról, dolgában. Radikálisan megfogalmazva: akkor is elismerjük a másikat, ha nem 

szeretjük. Van egy másik; aki nem azonos velem, mégis jár neki a magáé. Az igaz ember 

azáltal válik igazzá, hogy megerősíti a másikat másságában, és hozzásegíti a járandósághoz. 

Láthattuk, hogy míg Georg nem erősítette meg Sentát másságában, addig a Hollandi igen. 
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  Az isteni igazságszolgáltatás a műben két nagy csomópont köré szerveződik. Az egyik a 

Hollandi vétkéből adódó igazságszolgáltatás, a másik, pedig magának Sentának és a 

Hollandinak eggyé válása. Az előbbinél az isteni igazságszolgáltatás abban nyilvánul meg, 

hogy a Hollandi Istennel helyezkedett szembe azzal a tettével, hogy szitkozódott a szirtfoknál. 

Azt gondolta önös érdekből, hogy Isten nélkül is sikeres lehet. Az isteni igazságszolgáltatás 

viszont bebizonyította, hogy aki az isteni útról letér, az nem lehet boldog, a Hollandinak 

bolyongania kell. Ugyanakkor az isteni igazságszolgáltatáshoz szorosan hozzátartozik az 

irgalom, a kegyelem is, ezért bűnét, egy hűséges nő meg is válthatja. A másik csomópont, 

Senta és a Hollandi szerelme. Itt feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért pont Sentához jött a 

Hollandi, miért nem a fonóban egy másik lányhoz? Mert – ahogy Szikora is fogalmaz – Senta 

különc. Más, mint a többi lány, ő az erény útján vár, metafizikai szinten mozog, és nem ragad 

bele a hétköznapiságba. A nem hétköznapi ember a nem hétköznapi embert, az entitást 

vonzza, és ez az isteni igazságszolgáltatás. 

  Lényeges megvizsgálnunk, hogy ki az a másik ember (partner), akivel igazságosan 

cselekszünk. A másik fél értelmezhető, mint egyén, és értelmezhető, mint közösség, szociális 

egész is. Téves elképzelés, amikor azt hisszük, hogy a közjóval csak akkor kerülök 

kapcsolatba, amikor adót fizetek, valamint ha az állam törvényeit betartom. Akkor is, amikor 

egyénileg rendezetlen, vagy rest vagyok. Hisz a közjó az egyes egyének jóságából tevődik 

össze. Ezt tükrözi a Hollandi és a Hollandi legénységének viszonya. Hiszen azzal, hogy a 

Hollandi a szirtfoknál nem tágított, azzal egész legénységének sorsát meghatározta. Bár a 

Hollandi döntött, de ebből következően közösségének minden tagja kísértet lett, bolyongó 

üldözötté vált. Ebből látszik, hogy az egyén mennyire felelős közösségének sorsáért. Ha 

rosszat választ, az a közösség tagjainak további sorsát igazságtalanul határozza meg.  

  Az egyén és a közösség (társadalom) közti igazságosság elemzésénél továbbá – hasonló 

módon – a fonójelenet is rögtön szembetűnik a figyelmes néző számára. A fonójelenetben – 

mint ahogy azt már az okosság erényénél is említettük – a lányok igazságtalanul karikírozzák 

ki Sentát, hiszen Senta nem álomvilágban él. Teszik ezt úgy, hogy közben azt a rokkadalt 

éneklik, amely trioláktól, szextoláktól kísérve utánozza a rokka kerekének perdülését. De ha 

már a gúnyolódásnál tartunk, akkor a kórusjelenetben is, –melyet Szikora János fantasztikus 

módon jelenít meg –, ugyancsak az igazságtalanság tárul elénk; „Míg a tömeg (matrózok) a 

kikötőben, vagyis jelen esetben a színpadon ünnepel, addig – ahonnan mi, nézők ülünk – a 

bolygó Hollandi hajója figyel. Majd a tömeg folyamatosan elkezdi gúnyolni-provokálni a 

Hollandi legénységét. A piros fény ebben az esetben olyan, mint a hajóknak a kereső 
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reflektora, melynek segítségével a kísértetlegénység hajójáról végigpásztázza az arctalan 

tömeget, majd miután feljön a zenekari árokból, végigtarol, elsöpör mindenen, mindenkin, 

hiszen az egyéniség nélkülivé vált személyiség, arctalan tömegbe beolvadva nem is érdemel 

mást, mint halálos ölelést. Itt arról van szó, hogy a hétköznapi tömeg számára a bolygó 

Hollandi misztikuma nem létezik, esetleg vicces dolog, > hülyeség <. Közben pedig ez a 

valóságnak az a nem látható dimenziója, rétege, amely a szorongások és félelmek által 

szörnyszülöttek formájában jelenik meg és tarol… Ezért hangsúlyozom, hogy ez egy misztikus 

történet.” – mondja Szikora János. Tehát a tömeg csúfolódása nemcsak kegyetlen, hanem 

igazságtalan is. Igazságtalan, hiszen a kísértethajó legénysége nem önszántából lett 

bolyongóvá, ilyenné. Továbbá a matrózok ítélete azért is igazságtalan, mert nem tisztelik a 

halottakat, hanem azok „bagatellizálására” irányul. Ugyanakkor az isteni igazságszolgáltatás a 

gúnyolódásra válaszul itt sem maradhat el, mert Szikora rendezésében, zseniális 

megformáltságban, hátborzongató módon, a zenekari árokból kiemelkedve, a Hollandi 

legénysége, „az életre kelt tudattalan tarol”. Ami a zenei anyagot illeti, Wagner ezt a 

jelenetet fantasztikusan komponálja meg. Miután a boldogságmotívum, majd a bakancsos-

pattogó matrózdal, illetve a norvég tengerészek és a lányok közti kardal-párbeszéd elhangzik, 

a matrózok provokálására először a harsonák rettentő erővel szólaltatják meg a hollandi- 

motívumot, majd később a zenekarban lassanként elhalványulnak a világos színek. 

Különböző hangszer csoportosításokban mind gyakrabban ordít fel a hollandi-motívum, a 

vonósok baljós hangulatot láttatnak, majd a pozaunok ismétlik meg a sivár hollandi-témát. 

Egy ideig a féktelen kardal még érvényesül, de aztán a Hollandi kórusa kezd hátborzongató 

énekbe, melynek főtémája szintén a hollandi-motívum. Eközben a wagneri vihar-ábrázolás 

egész eszköztára felvonul. A norvégek elsőre nem hátrálnak meg, így a kórusjelenet egy óriási 

méretű kardal párbajba fejlődik. Végül a Hollandi legénysége fantasztikus fortissimója 

legyőzi a norvégokat. 

 

Bátorság 

  Senta magányossága és a bolygó Hollandi halálhoz való viszonya (a halálvágy 

vezérmotívuma ismétlésszerűen kíséri végig az egész darabot) a két főszereplő minden 

cselekedetét alapvetően meghatározza; e kettő viszi előre a történetet. Senta rendíthetetlenül 

azt a tudatos magányosságot vállaló ember természetrajzát testesíti meg, melyet Nietzsche 

Schopenhauer, mint nevelő című írásában részletes pontossággal leír (Lásd.: IV/3. fejezet). A 

tudatos magányosságot vállaló ember bátor, hiszen mindennel, mindenkivel, a világgal 
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szemben cselekszik. Az ilyen ember is valójában ugyanúgy társas lény, mint a többi ember, 

mégis azzal, hogy oly cél elérésének érdekében, melyet a többi ember (tömegember) nem tart 

követendőnek, vállalja a másokkal szembeni egyedüllétet, ezzel bátorságáról tesz 

tanúbizonyságot. A bolygó Hollandi halálvágya viszont pontosan fordítottja, ellentéte 

mindannak, amit a haláltól való félelemként él át az ember („a bátor”). A bolygó Hollandi 

halál utáni vágyakozása meglehetősen abszurd és hiteltelen, különösen azért, mert állandóan 

reménykedik abban, hogy találkozik majd egy hűséges nővel, aki megváltja, megmenti őt. 

Azaz a halálvágya nem „őszinte”. Másképpen fogalmazva, olyan ember nincs akinek  

egyszerre van halálvágya és szeretné, ha meg is mentenék. Aki valójában nem tudja, hogy mit 

is akar. Az ilyen embert inkább akaratgyengeséggel jellemezhetjük. Sőt továbbgondolva…, 

aki mástól várja megmentését, saját maga pedig azt pénzen kívánja megvenni…..hát arra sem 

mondhatjuk, hogy bátor…... 

  Senta és a bolygó Hollandi egymásnak tehát ellenpárja. S ez az ellenpár pontosan itt, a 

bátorság erényénél, illetve annak nem megléténél válik leginkább érezhetővé, láthatóvá. 

Megjegyezni kívánom, hogy oly értelmezésben, melyben a bolygó Hollandi és legénysége 

fantomként (azaz nem emberi formában) van jelen, ott, az örök természetben való örök 

bolyongó alakja(i) nem más(ok), mint az élettelen természet része(i), akként tárul(nak) elénk. 

Az örök élettelen természetre pedig nem az emberi képzet, a halálfélelmet legyőző magas 

intellektualitás (mely a bátorság éltető forrása), hanem a schopenhaueri világot fenntartó 

akarat vonatkozik, vonatkozna. (Lásd.: IV/1. fejezet) 

  A bátorság alapvető „feltétele” a sebezhetőség. Ebből következik, hogy csak az lehet bátor, 

aki előrelátóan gondol a jövőre, a tettek következményeire, a fájdalomra, és ennek ellenére a 

félelmet – gyávaságot is legyőzve elfogadja a sebet.  Sebnek nevezzük, ha lelkünket, azaz 

önmagában nyugvó létünket sérelem éri. Ez akaratunk ellenére történik velünk, de mégis az 

etikai jó vagy hosszú távú lelki összhangunk, illetve legmélyebben fekvő lényegünk 

sérthetetlensége érdekében elszenvedjük azt. A legmélyebb és legnagyobb seb maga a halál. 

Senta áldozatvállalásával a bolygó Hollandi megmentéséért, megváltásért a halálnak a 

vállalásával a legnagyobb bátorságról ad bizonyságot. Fél, ennek ellenére a mű elejétől a 

végéig szívósan és tudatosan készül arra az óriási sebre, amely számára a fizikai értelemben 

végzetes, metafizikai szinten a legnagyobb boldogságot adja. Senta a fonójelenettől kezdve 

nyilvánosan hirdeti és felvállalja az Igazságot, a Jót, egyszóval bátran mer magányosan más 

lenni, mást gondolni; „A fonó/szövő jelenetben Sentán és Maryn kívül csupa nő van a 

színpadon. Nők, akik várják a férjeiket, párjaikat, szeretőiket, vagyis konkrét, élő személyeket 
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várnak. Következésképp az ő világuk és vonzalmuk konkrét… Én azonban Sentát olyannak 

láttam, aki ül a szövőszéknél, de azon a szövőszéken semmi nem készül. Senta az álmaiban sző 

egy szőnyeget, amit odateríthet az elé a férfi elé, aki belép azon az ajtón, vagyis a képkereten. 

A képet – amelyre számos utalás történik – meg sem jelenítem az előadáson, hanem csak a 

keretet, melyen át a férfi – akire Senta úgy vágyott –, az adott pontban belép, és ott lesz/van a 

maga testi mivoltában.” –mondja Szikora János. És itt fontos látni, hogy ebben a másban, 

magányosságban ott leledzik az a bizonyos feszültség, konfliktusforrás; Senta és a pillanatnyi 

érdekeiket előnyben részesítő lányok viszonyában, amelyben Senta rendíthetetlenül tükröt tart 

a hétköznapiságnak. Szikora ezt így írja körül „e férfi-női világhoz képest Senta teljesen 

kívülálló és magányos. Azonban nemcsak azért, mert ő egy különleges különc, hanem mert 

Senta a női entitás maga. Arra gondoltam, ha Sentából valóságos személyt  >csinálok<, 

akkor megrekedek, beleszűkülök egy kis különc értelmiségi kislánynak az ábrázolásába. 

Holott nem erről van szó. Sentában ugyanúgy nincs semmi valóságos, mint ahogy a bolygó 

Hollandiban sincs. Mindketten entitások, hiszen ez egy misztikus történet reális felhangokkal 

és nem fordítva. Ha megfordítottam volna, akkor Sentából egy különc lányt, és a Hollandiból 

egy reális magyarázatot kellett volna >fabrikálnom<”. Vagyis Szikora a különcséget 

egyértelműen nem a kis értelmiségi kislány megfogalmazásában látja, amely az egész 

műalkotásnak erősen eltérő értelmezést adna, mint ahogy azt láthattuk Kovalik Balázs 

rendezésében, hanem magában a női entitásban, mely maradandó, felejthetetlen minta lehet 

emberiségünk történetében. Silány az a kor, amelyik azt terjeszti, hogy az igazság és a jó 

emberi beavatkozás nélkül, fizikai vagy lelki harcolás nélkül, csak úgy „magától” megvalósul. 

Ilyenkor az adott korszak embere becsapva önmagát illúzióban altatja tudatát, szellemét, a 

társadalmi vezetők pedig „sajnálkozva” irányt szabnak a felébredés akadályának. 

Természetesen ne csodálkozzunk, ha ily körülmények közt kiradírozódni látszik a bátorság 

fogalma a szótárakból és a fejekből egyaránt.   

  A bátor ember – jelen esetben Senta –, a halállal szembenézve nem veti meg, nem becsüli le 

életét, csak a szellemi jót magasabbra tartja a fizikai létezésnél. Ugyanúgy szenved, mint egy 

„hétköznapi” társa, de a lelki dimenzió kitágulásával legyőz mindent, és mindenkit, és túlélve 

az idő múlékonyságát bevonul az Örök Birodalmába. Igen, az Örök Birodalmába, hiszen 

Senta alakja nemcsak a XIX. század opera látogatójának, hanem százötven év elteltével a mai 

kornak is üzen. Wagner női szereplőjének magatartása nemcsak akkor, de most is egy „véges 

szellem” számára feszültséggel teli, szinte felfoghatatlan. A műalkotás kapcsán János 

Evangéliumának 12, 25 verse igencsak elgondolkoztathat bennünket: „Aki szereti életét, az 
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elveszíti azt”. Vagyis aki ragaszkodik fizikai létéhez, olyan függővé válik tőle, hogy 

frusztráltsága nem engedi boldog, derűs életet élni. Ez jellemző Georgra, hiszen annyira 

görcsösen akarja fizikai, földi boldogságát, hogy végül a tragédia számára bekövetkezik. Ami 

viszont neki a tragédia, mármint Senta és a Hollandi találkozása, az Sentánál ugyanakkor 

boldogság, harmónia. E harmóniánál azonban „itt nem házasságról, hanem (a Hollandival 

való – E-B K) találkozásról, egymásra találásról beszélünk. Ennek a férfi és női entitásnak az 

egyesülése csak misztikus szinten képzelhető el.” – Szikora szavaival élve. Ugyanakkor az 

együvé tartozás megélését Senta a Hollandinak tett hűségesküje a mű közepén a 

következőképpen alapozza meg: „Tudom: a női tisztesség szent, ezért ne félj, sorsüldözött; a 

végzet meg csak ítélkezzen a szószegő asszony fölött! A szívem legtisztább mélyében mint fő 

parancs, – hűség lakik; a választottam kap feltétlen hűséget – halálig! (Senta hűségesküje –

Bolyongás motívuma) ... Roppant varázserő hatalma megmentésére bátorít: találjon nálunk, 

itt, hazára, jusson hajója révbe itt. Vajon mi dúl roppantul bennem? Mit rejt a keblem 

mámora? Add, Istenem: ne más hevítsen, csak hűség biztos záloga!”
446

 Majd a boldogság 

vezérmotívuma után Senta az eskü megerősítésére így cselekszik; „Bátran adom: itt a kezem 

halálomig – hűségesen!”
447

, melyet a lelkes tercett követ.  Éppen ezért mondhatjuk el, hogy 

Senta a lelkének él, élete boldog és derűs, így fizikai létében „nem rabszolga”. (Ez utóbbit mi 

sem támasztja alá jobban, mint korunkban a pszichiátriai megalapozottságú modern 

karakterológia, mely rávilágít arra, hogy a bátorságból fakadó önátadás hiánya és a sebek 

elfogadásának mellőzése könnyen neurotikus megbetegedésekhez vezet. Hiszen valamennyi 

neurózis közös vonása a szorongó én központúság, a biztonság görcsös akarása, egyszóval az 

egoista életmód.)                                                        

  Az etika szerint mivel a bátorság a négy sarkalatos erény értelmi-logikai sorrendjében – mint 

már említettük – a harmadik helyet foglalja el; így természeténél fogva valami megelőzőre 

utal vissza. „Másodlagos, alárendelt, máshonnan kapja mértékét … , nem önálló, nem 

önmagán alapul. Értelme a másra vonatkoztatottságban van.”
448

 Értelemszerűen Senta 

esetében ez a másra vonatkoztatottság, a bolygó Hollandi megváltása, melyet – ahogy fent 

írtam – csak okossága láthatja meg, és tudhatja magáénak. Senta jellemében azt fedezhetjük 

fel, hogy a látottak és a felvilágosult értelme ösztönzi a bátorságát a jó megvalósulására. A 

felvilágosítás aktusában az okosság a bátorságnak belső formát ad mintegy determinálva a 
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bátorság erényének lényegét. Ennek következtében csak az okos ember lehet bátor, okosság 

nélkül a bátorság, nem bátorság.  

  Nagyon fontos kiemelni, hogy a bátorságnak semmi köze nincs a pusztán vitális, vak 

rámenősséghez, más szóval a vakmerőséghez, mely viszont a bolygó Hollandi sajátja. Az, 

hogy a szirtfoknál válogatás és körültekintés nélkül szitkozódott, az a gyors vakmerőséggel, 

vagyis a valóság pontos diagnózisának mellőzésével, valamint a felelősségérzet 

elhanyagolásával egyenlő. Ha valaki kiteszi magát bármiféle veszélynek gondolkodás nélkül, 

csak azért, hogy elmondhassa, hogy bátor, az valójában nem bátor, csak felvágó vagy 

vakmerő. A bátorság lényege, maga az önátadás, amely teljes összhangot alkot az értelemmel, 

és természetesen a világ belső rendjével, valamint magával az igazsággal. „Igaz ügy nélkül 

nincs bátorság.”
449

 Ahogy Szent Ambrus fogalmaz: „A bátorság igazságosság nélkül a 

gonosz eszköze”
450

. S ez meg is mutatkozott a Hollandinál is, hiszen azóta a sátán átkával 

üldözi, melynek következménye maga a bolyongás.  

  A bátorság vállaláshoz gyakran még két tényező járul hozzá: a kitartás, valamint a támadás. 

A kitartás első ránézésre egy külső szemlélő nézőpontjából passzivitásnak tűnhet. A látszat 

valójában megtéveszt. A kitartás igazából erős, kemény lelki aktivitást feltételez, mely az idő 

végtelen áramlásában a Jó-hoz való megszállott ragaszkodást testesíti meg. Világosan látható, 

hogy a Hollandi a szirtfok megkerülésénél nem kitartó, ellentétben Senta a Hollandit kitartóan 

várja, ellenáll a pozitív jövő hitének reményében.       

  Ugyanakkor nemcsak az okossághoz, hanem közvetlenül a kitartáshoz, vagyis a bátorsághoz 

is szorosan társul a türelem erénye, mely komoly kihívás, erőfeszítés az ember számára. 

Különösen hangsúlyozandó, hogy a türelmet ne úgy fogjuk fel, mint valami szükséges, 

szomorú, örömtelen, ránk zúduló magunk választotta bajt, áldozatot, amelyet el kell 

szenvednünk és közben sajnáljuk magunkat. „Nem az a türelmes, aki nem menekül a baj elől, 

hanem az, aki nem engedi át magát a baj által kiváltott kaotikus szomorúságnak”.
451

 Tehát a 

seb mellett, a derű és a lelki tisztánlátás továbbra is bennünk virágzik egy magasabb rendű 

belső lényegünk megvalósítása céljából. E megingathatatlan érzést több filozófus már 

megfogalmazta. Szent Tamás „Az ember a türelem által birtokolja lelkét.” gyönyörű 

mondata, illetve Hildegard von Bingen a türelem, a megrendíthetetlen oszlop metaforája tárja 

elénk talán legszemléletesebben a türelem lényegi mivoltát. Mindkettőben egyértelműen 
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felfedezhetjük azt a belső tartást, mely a tántorítatlan, rendezett jellem, Senta ékessége. Ezzel 

ellentétben a bolyongó lélek, a Hollandi Sentával nem türelmes, nem ad időt magának és 

Sentának a helyzet tisztázására, hanem elkapkodottan dönt.   

  A belső tartáshoz, a bátorsághoz esetenként erősen hozzátartozik a támadásra való készség 

is. Ez természetesen csak akkor valósítható meg, ha az ember hisz (reménykedik) magában és 

van kellő önbizalma (pozitív önértékelése). Kellő önbizalommal – Senta mellett – a műben 

egyértelműen Georg rendelkezik, így azt is gondolhatnánk, hogy Georg emiatt bátor is, mikor 

Sentát támadóan kérdőre vonja „Kezed nyújtod olyannak, aki most toppan be éppen! ... Vakon 

fogadsz szót, vakon cselekszel! ( Nyugtalanság – Panasz motívuma)… Szent kötelesség? Nem 

szentebb-e megtartani, amit egykor nekem ígértél: az örök hűséget? … Ó, Senta! 

Tagadnád?”
452

. De mivel az etika szerint a bátorságot segítő támadás kizárólagos velejárója 

csakis a jogos harag lehet, – és itt a jogos szón van a hangsúly – ugyanakkor Georg vádja 

pedig hamisítás, így Georg nem lehet bátor, hanem vakmerő.   Ez az aktív indulat, nem az 

etikai JÓ kivitelezésére irányul, hanem az önös érdekre, a rosszra irányul.  

 

  Mértékletesség 

  „A tartás elsődleges értelme a kedély nyugalma,”
453

 – mondja Aquinói Szent Tamás. Már az 

elején rögtön le kell szögezni, hogy ez a nyugalom nem azonos a szubjektív megnyugvással, 

de még a hétköznapi értelemben vett megelégedettség állapotával sem, hisz ez utóbbiak 

pillanatnyiak, és a fizikai világtól függnek. Itt arról a nyugalomról beszélünk, amely kitölti az 

ember legbenső lényegét biztosítva ezzel lelki harmóniáját, rendjét. E belső nyugalom alkotja 

az ember érzelmi alaprétegét (belső magját), erre rakódnak rá a különböző múlékony érzelmi 

állapotok (szenvedély, félelem, öröm, fájdalom). A mértékletesség, – a kitartás és mérték –

célja nem más, mint a kedély nyugalmának megőrzése, a belső rend fenntartása 

önmagunkban. Ha a Hollandira pillantunk, akkor azt látjuk, hogy bolyongása nem más, mint a 

belső rend, a kedély nyugalmának teljes hiánya. Ontológiai létének magva maga az állandó 

cél nélküli sodródás, hányódás, mely az abszolút dekadenciából (Nietzsche) adódó 

mértéktelenségből szól Sentához, és hozzánk nézőkhöz. A Hollandi számára tér és idő 

lényegtelen, mert szenvedése mértéktelen. A tér és idő fogalma csak annyiban merül fel 

elméjében, amennyiben hét évente gépies ciklikussággal hajója partot ér. Ebben van egyfajta 

monotonitás, hiszen alakja már rég nem realitás, hanem entitás a sötét halál borzongató 
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árnyékában. Ő nem ember, inkább kísértet, ki lidérces monológjában magával folytat 

párbeszédet; „Itt az idő… Elmúlt tehát ismét a hét esztendő! Egykedvűen vet a hullám partra 

… Halld gőgös óceán: kisvártatva viszel megint hátadon! Dölyföd belátó, kínom mégis örök! 

... Hányszor!  … a mélység örvényébe fordultam – halálra vágyva. De jaj! A halált nem 

lelem!”
454

 (Csüggedés – Bolyongás – Halálvágy motívuma) Zeneileg – ahogy Nyilas Jenő írja 

- ennél a jelenetnél a következő történik; a hollandi-motívum sötét h-moll trombitahangja 

mellett, a nyomasztó csendben köt ki a partra a kísértethajó. Majd a Hollandi recitativóját 

szinte zenekari kíséret nélkül kezdi meg, a zenekar csak a mondatok végén fűz hozzá egy-egy 

színtelen figurát. De nemsokára áriává szélesül a recitativó és a kétségbeesett felkiáltásnál: 

„Kerestem százszor is a sírt, kerestem ah, de nem lelém” – fafúvók először hozzák a 

halálvágy motívumát. És mind személyesebbé válik a dallam. Majd panaszos, illetve 

gúnyolódó lesz az ég felé. Kérlelhetetlen, felhős tremolók árnyalják be az áriát. A zenekar is 

fokozódó hevességgel emelkedik a tetőpont felé, hol a Hollandi az utolsó ítélet félelmetes 

jeleneteit idézi, melyben az ő szenvedése is véget fog érni. Zengenek a végítélet harsonái, és a 

hajó mélyéből feltör a matrózok hangja – a legénység korálszerűen ismétli meg az utolsó sort. 

A szörnyű fohász utolsó ütemében mollból dúrba fordul. Remegnek a brácsák, morajlik a 

tompa üstdob, elnémul minden, csak egy magányos kürt búgja hosszan elnyújtva a Hollandi 

motívumot.   

  Tehát a kilátástalan, véget nem érő utazás, keresés, egyszóval bolyongás, – amely maga a 

mértéktelenség – csak és kizárólag – a többi sarkalatos erénnyel ellentétben – magára a 

cselekvő személyre, vagyis a Hollandira vonatkozik. Hiszen „az okosság általában a lét 

valóságára figyel, az igazságosság a másik emberre; a bátor ember önfeledten adja át minden 

kincsét és az életét. A tartás ezzel szemben magára az emberre vonatkozik.”
455

 –vagyis a 

Hollandi csakis önmagának „köszönheti” helyzetét, bolyongását. Nem követné el hibáit 

(szitkozódás a szirtfoknál, Senta otthagyása), amennyiben „önzetlen” befelé fordulással saját 

kedélyének nyugalmát, belső rendjét szemlélné és őrizné meg maga, és csak közvetve mások 

számára. A Hollandi viszont rendezetlen szeszélyét hagyja eluralkodni mindenén, a rend 

felborul, és az önrombolás veszi kezdetét az önzés kialakulása során. Rendezetlen szeszélye 

felelős hajójának tengeren történő vergődéséért, melyet Szikora János fantasztikus 

látványvilága gazdag szimbolikával tár elénk; „Mondhatnám úgy, hogy a valós és nem valós 

– másképpen fogalmazva a reális és nem reális – tárgyak esetében a legfontosabb a hajónak a 
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kérdése… Szerencsésnek mondhatom magam, hogy abban a korban alkothatok, amelyben 

vannak olyan technikai eszközök, ahol egy látomást valóban látomásszerűen jeleníthetek meg. 

A ledrács egy olyan szerkezetű vetítőfelület, amely fényviszonyoktól függően, ha akarom 

olyan, mint egy mozivászon, ha akarom, áttetsző, mint egy tüllfüggöny. Ily módon a hajó a 

semmiből tűnik fel, de ugyanúgy tűnik el a látvány tengerében… Nálam nincs realista hajó, a 

hajó egy képzet. Ezt úgy tudnám még kézzelfoghatóbban megvilágítani, hogy mikor a 

zenedráma elején a kormányost hátrahagyják, hogy őrködjön, és egyszer csak szorongásában 

megpillantja a kísértethajót, akkor a kísértethajó nem valóságos, azonban a szorongása a 

kísértettől az már valóságos.” 

  Tehát Szikora János vizualizált hajója a Hollandi belső lényegének metaforája, melynek 

láttán a néző lelkében világosan kirajzolódik, hogy az ember – jelen esetben Hollandi, Senta – 

nem egymással szemben lévő erők, ösztönök csatatere. Nem az érzékek harcolnak az 

értelemmel, hanem van egy osztatlan központi személyiség, amelyből erők sugároznak, és az 

ember saját döntésén múlik, hogy az erények betartásával önmaga megőrzésére irányítja, vagy 

önzésében önmaga pusztítására fordítja azokat. Ennek világos következménye, hogy a 

Hollandi – Sentához hasonlóan – csak az erényeken keresztül tudná saját magát 

megvalósítani, kibontakoztatni. (Hozzáteszem, téves az a napjainkban jellemző liberális 

felfogás, mely szerint a szimpla – erények nélküli – önmegvalósítás lenne az emberi élet célja, 

hisz mint láttuk, ez inkább neurózishoz, mint boldogsághoz vezet). 

  A mértékletesség erénye, illetve annak hiánya különösen érzékeny terület a szexualitás 

kérdésénél. Az értelem rendje – mely a mértéknek szab irányt – a szexualitással kapcsolatban 

a következőket tartalmazza: „1. a szexualitásban rejlő lényeget nem elfojtani kell, hanem 

beteljesíteni (a házasságban és annak értékében); 2. (az etikai) személy belső rendjét meg kell 

őrizni; 3. az emberek közti igazságot nem szabad megsérteni.” 
456

 A fentiek kifejtését – a 

három pont közül – rögtön a harmadikkal kezdeném, mivel talán ez leginkább a meglepő. 

Ennek illusztris példája maga a hűségeskü megszegése. Elsőre nem is gondolnánk, hogy a 

hűségeskü megszegése nem szimplán eltévelyedés, hanem az igazság megsértése. Hiszen 

ilyenkor az objektív valóság tudatos-tudattalan eltorzítása történik, mégpedig a szubjektumok 

pillanatnyi érdekének céljából. Aki megcsalatva érzi magát, joggal érzi azt, hogy a helyzet 

ellentmond a valóságnak, hiszen a valóság az együvé tartozás, és nem a „félrelépés”. Aki 

megcsalta a másikat, annak joggal van lelkiismeret furdalása, hiszen a lelkiismeret maga a 
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valóság, ami ellentmondásban áll az adott erkölcstelen tettel. Mivel a Hollandi – előítéletének 

megfelelően – csak azt gondolja, hogy Senta a neki tett hűségesküjét megszegte, így Sentáról 

a feltételezett mértéktelenség vádja alaptalan. Nem Senta csalta meg őt, nem Senta miatt 

torzult a valóság, hanem a Hollandi képzete az, mely megcsalta őt; „Tengerre hajt a kényszer 

újra! Kétkedem Istenben! Kétkedem benned! – (Hollandi) Hát kételkedsz a hűségemben? 

Boldogtalan, mondd, mi vakít? – (Senta) Oda a hűség, – mind oda! Gúny volt csupán 

ígéreted! (Hollandi) – Elég! Ne bánd, hogy arád lettem amit ígértem, – állom is! (Senta) ”
457

 

(A zenei textúrában a fúvóhangszerek vadul tajtékoznak, a süvöltő kromatika is itt van, ezt 

követve a kétségbeesés+Nyugtalanság+Részvét motívuma)  Senta hűséges, hiszen a második 

pont szerinti kritériumot végig megtartja, mely szerint személyének belső rendjét, tisztaságát a 

mű elejétől a végéig megőrzi. Tehát Sentánál a belső rendezetlenség nem jelentkezik, 

szelleme (okossága) nem erőtlenedik el, és lehetőséget nem ad a szexualitásának, hogy etikai 

személyét tönkretegye. Wagner női alakjában „a tisztaság erénye… ki tudja alakítani… a 

szemlélődésre való készséget és képességet.”
458

  Aquinói Szent Tamás ekképpen vélekedik: 

„Az emberi lét lényege, hogy értelemszerű. Ezért, ha valaki (Senta – szerk.) megmarad abban, 

ami értelemszerű, azt mondjuk: önmagában tartja magát.”
459

 Ez az „önmagában” tartás 

megegyezik azzal, hogy önmagunkban lakunk, vagyis birtokában vagyunk saját magunknak. 

Sentával ellentétben Georg viszont nem tiszta szívű, hiszen mint írtuk, nem képezi le a 

valóság képmását, hanem csak a valóság egy részére koncentrál, melyet az önérdek vezérel. 

Ennek következtében az ilyen ember nagyon önző, nem akarja megismerni a lét valóságát, 

vagyis a szeretett személyt, Sentát. Továbbmenvén, a tisztátalanságtól sem riad vissza, mert 

„A tisztátalanság nem odaadja, hanem eladja magát”.
460

 Georg pedig a mű elején, mint egy 

ügynök, saját magával házal, minden eszközt megragadva, hogy meggyőzze Sentát, hogy vele 

jól jár. Georg számára lényegtelen, hogy Senta szereti-e őt, tárgyként tekint rá. Lelkében a 

léten alapuló önvizsgálat helyébe kapkodó meggondolatlanság és aggálytalanság lép, az 

elhamarkodott ítélete nem képes kivárni, míg az értelem mérlegeli az érveket, nem alázatos. 

Mert a tartást és mértéket akkor tekintjük alázatnak, ha az emberben az emberi méltóság utáni 

vágy összekapcsolódik az értelem rendjével. Sentánál ez maximálisan érvényt kap. Alázata 

együtt jár a derűvel, mely a szellem készenlétét hirdeti nagy dolgok létrehozására, a Hollandi 

megváltására. Az ilyen típusú ember saját magától sokat vár, és méltó is várakozásaihoz.  
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Utószó során, utószó nyomán… 

Ha visszalapozunk a szakdolgozat elejéhez, a „Bevezetés, előszó” soraihoz ezt olvashatjuk: 

„etikai szempontok szerinti elemzésére kerül sor, mintegy kísérletképpen a zeneetika 

módszertanának kimunkálására a négy sarkalatos erény segítségével, egy sajátos zenekritikai 

munka megalapozásának igényével.” 

   Az ott leírt „kéttényezős szemléletmód” kibontását elsőként a témalehatárolás után, a 

hermeneutikai, illetve a zenei hermeneutikai alatt írottakkal, majd „az általam elfogadott 

művészetfilozófiai elméleti irányok, és alapok, illetve a részemről követendő művészalkatok” 

pro és kontra munkásságainak bemutatásával, kifejtésével jártam körbe. Valamint próbálom 

bizonyítani, hogy önálló zeneetikai szakterületről – igen is – beszélhetünk, a 

művészetfilozófián belül, az elismert és használatos zeneesztétika, zenepszichológia, és 

zeneszociológia terminusok, tartalmak mellett. 

  Bizonyíthatom eredményességét, hogy a művészetfilozófiai elemzés, zenekritikai írások, 

zenei ismeretterjesztés területén a kimunkált zeneetikai megközelítés/módszertan 

felhasználható, és annak létjogosultságának is van alapja. A szakdolgozat utolsó fejezete 

önmagáért beszél. Ez tette lehetővé „A bolygó Hollandi” opera két rendezéséről írt, – a 

„Függelékben”  és, a „Parlando” című zenei szaklapban is olvasható – rendezőkkel készített 

interjúk, valamint zeneetikai-kritikai tanulmányok megjelentetését, megjelenését. 
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Függelék 

Interjúk 

1. Interjú Kovalik Balázzsal A bolygó Hollandi rendezéséről 

Wagner bolygó Hollandija a 2015-ös Budapesti Wagner – Napok keretében a 

Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében került megrendezésre. 

A három egymást követő előadás; 2015. június 20., 22., 24-én volt látható Kovalik Balázs 

rendezésében. A zenedráma Fischer Ádám vezényletével került bemutatásra. 

Közreműködött a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Pad 

Zoltán), a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás) és a No Comment Társulat. A 

díszletet Horgas Péter, a jelmezt Benedek Mari tervezte. Zenei főmunkatárs Fajger 

Orsolya, zenei munkatársak: Bartal László, Bizják Dóra, Dubóczky Gergely, Salgó 

Tamás voltak. Rendezőasszisztens Geréb Zsófia volt. A Hollandit James Rutherford, 

Sentát Elisabet Strid, Dalandot Peter Rose, Maryt Wiedemann Bernadett, Eriket Nyári 

Zoltán, a kormányost Uwe Stickert alakította. 

1.- A bolygó Hollandi rendezésekor Ön többször felhívta a figyelmet, hogy Wagner saját 

magával súlyos ellentmondásba került. Ezt az ellentmondást miben véli felfedezni? 

- Wagner másképp alkotta meg A bolygó Hollandit, mint ahogy azt évtizedekkel később 

befutott művészként kívánta értelmezni. Fiatal korában egészen más gondolatok vezérelték.  

A fiatal, politikai menekült, nincstelen, sikertelen, ugyanakkor becsvágyó, pénzre és sikerre 

vágyó Wagner akkor még nem gondolkodott olyan filozófiai mélységekben, mint aztán 

később.  Akart a Párizsi Operaház számára írni egy darabot, gyorsan írt egy szüzsét, egy 

egyfelvonásost, és három zeneszámot. Még nem volt zenei koncepciója. Ezt abból is 

láthatjuk, hogy ekkor még Senta balladája, a matrózok kórusa máshogy lett megkomponálva. 

A Párizsi Operaház a kompozíciót elutasította, viszont az elképzelést megvásárolta. 

Wagnernek pénzre volt szüksége, így eladta nekik az ötletet. Majd aztán Berlinben kapott 

lehetőséget ténylegesen az opera megírására. Azt kell látni, hogy Wagner kapkod, de hát 

zseniális. Nincsenek e mű mögött olyan mély filozófiai mélységű tartalmak. Amikor Wagner 

megírta a Tannhäusert, a Lohengrint illetve későbbi nagy műveit, egy mítoszrendszert 

alakított ki. Majd ennek fényében visszamenőleg próbálta A bolygó Hollandit úgy beállítani, 

mintha operája ennek a mítoszteremtésnek egy rendkívül tudatosan átgondolt első lépcsője 

lenne. Valóban, egy első lépcső a Rienzihez képest a wagneri nyelv megteremtésében, de 
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korántsem olyan tudatos, mint ahogy azt Wagner próbálta „eladni”. A mellébeszélés abban 

nyilvánul meg, hogy Wagner a tudatos stílusteremtés motivációját hangsúlyozza korai 

művészetében, a valóságban viszont őt csak a pénzkeresés sarkallta. Ez természetesen nem 

zárja ki, hogy fantasztikus komponista, zseniális színházi ember volt. 

2.- Ha Ön szerint nem beszélhetünk még itt mítoszteremtésről, akkor mivel állunk itt szemben? 

- Bár Wagner későbbi írásaiban komoly filozófiai gondolatokat munkál ki, - ennek kiváló 

példája, hogy Senta a „jövő asszonya”-, én ezt nem hiszem el. Azt gondolom, hogy egy 

horror-operát írt. Ez egy korabeli horror, mely akkoriban újdonságnak számított. A korábbi 

operák főszereplői hősök voltak, nem démonok. A romantika atmoszférája meg is „kívánta” a 

titokzatos, rejtelmes, félelmetes túlzásokat. A művésznek így feladatául is szolgált az 

események minél nagyobb kiszínezése. Wagner következésképpen a Hollandi történetét 

Skócia helyett Norvégiába tette át, hogy még izgalmasabb legyen.  

3.- Köztudott, hogy Wagner operájának két változata van. Az Ön rendezésében melyik verziót 

láthattuk? Mennyiben volt az a rendezésnél tudatos koncepció? 

- Az első verzió azért hiteles, mert az az eredeti. A második változat a „jaj, meggondoltam 

magam, mégse így fejezzük be, hanem inkább amúgy” érzetét kelti. Ez beleillik abba a 

wagneri újraszínezésbe, amiről beszélek. Az első verziónál Senta beleugrik a vízbe, a 

Hollandi hajója pedig elsüllyed. A műbe nincs beleírva, hogy ők valahol az égben 

találkoznának. A 20 évvel később komponált műben, viszont van kiegészítés a megváltás 

motívumával.  Tehát ez is megerősíti, hogy Wagner visszamenőleg próbálta művét 

beilleszteni mítoszoperájának világába, amely nem tudatos, hanem ösztönös választás volt. 

4.-  Senta balladája, mint a darab központi eleme ismertet meg a bolygó Hollandi titkával. 

Maga a ballada, a mű szempontjából illetve szélesebb értelmezésben, mint súlyos, drámai 

műfaj milyen szerepet tölthet be itt és világunkban? 

- Wagner egész életében azt mondogatta, hogy újra kellene komponálnia Senta balladáját, 

melyet még legelőször, a Párizsi Operának írt meg. Egy rendkívül primitív zenei formáról 

beszélhetünk itt.  A ballada maga egy elmesélés, mese. A mese, csak mese. A ballada célja a 

történetmesélés. Hogy miért meséltek az emberek balladákat? Hogy szórakoztassák egymást. 

Hiszen az érdekes, izgalmas sztori mindig hozzátartozott a mindennapokhoz. Nyilván a 

mesének van tanulsága, üzenete, melyre az ember vagy rájön, vagy nem, de ez nem számít 

annyira. Maga a történet izgalmas sztori. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolygó 
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Hollandi… Ez egy struktúrába szervezett ária, mely egy primitív - nem negatív értelemben 

vett módon, de igen egyszerű- kompozíciós technika. Primitívebb, mint ahogy az később 

Wagnernél szokásos. Ezért mondta a mester, hogy jó lenne azt még egyszer másfajta módon 

megfogalmazni.  

5.- Michael Tanner szerint: „A bolygó hollandi azonban – a többi rokonszenvesen 

önmarcangoló Wagner-figurához hasonlóan- mindenekelőtt sokkal többet követel az élettől, 

mint egy átlagember, mi több, le is nézi mindazokat, akik a hétköznapi élet végtelen 

kitágításánál kevesebbel is beérik. Egy ilyen figura rendkívül intenzív lehet (mint ahogy 

Wagner minden kétséget kizárólag az volt): vagy állandó kreatív elégedetlenséggel viszonyul 

minden helyzethez, amelybe éppen kerül (s Wagner erre is nagy hajlamot mutatott), vagy kész 

bármikor szembeszállni, akár harcolni is annak a társadalomnak az értékeivel, amelyben 

éppen él, mondván, hogy ha az élet nem tud többet nyújtani számára, mint amit maga körül 

lát, akkor nem is érdemes tovább élni (ami szintén elég pontos leírása Wagner egyik 

személyiségvonásának). A hollandi abban a tekintetben is wagneri őstípus, hogy állandóan 

két véglet között ingadozik: vagy óriási akarat feszül benne, vagy öntudatlanságba, átmeneti 

tehetetlenségbe dermed.”
461

  Tehát a Hollandi az aktivitás és a passzivitás, vagyis az akarat 

és az átmeneti tehetetlenség közt egyensúlyoz? 

- Ez felfogás kérdése, a Hollandi személyében én ezt egyáltalán nem látom. Nézőpontom 

szerint, a Hollandi már nem akar semmit, csak meghalni. Nem azért száll partra, hogy 

feleséget szerezzen magának. Már unja az eddigi partraszállások sikertelenségeit. A szöveg 

nem mindig azt jelenti, mint amit a zene hozzátesz. A zene adja a hangsúlyt, mely módosító 

szerepkörrel bír. Így többféleképpen lehet értelmezni. Egy adott dallamról sokszor bizonyosan 

nem lehet eldönteni, hogy az pozitív, vagy negatív. Természetesen a gyakorlatban korántsem 

mindegy, hogy egy pianissimo álmodozást, vagy vágyakozást, esetleg tévelygést sugall. A 

rendező, az interpretátor értelmezi újra azt az összhangzattani, hangulati, dinamikai, zenei 

kódot, melyet a szerző eredetileg akart. Amikor egy interpretátor hozzányúl a darabhoz, akkor 

az egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is van, inkább azt olvassa ki belőle, amit ő gondol 

arról. A bolygó Hollandi monológjában a következő szerepel: Az ég angyala őt hamis 

ígéretekkel álltatta, azt mondta, hogy ha egy nő hűsége kitart, akkor megváltja, de az ég 

angyala őt tulajdonképpen átverte, bárcsak pusztulna el a világ, romba dőlne a teremtés, akkor 

végre vége lenne a kínjainak. A Hollandi nem azzal száll partra, hogy „Jaj, hátha találok egy 
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asszonyt!” Nem. Azzal száll partra, hogy azt mondta neki az ég angyala, hogy ha talál egy 

nőt, akkor boldog lesz. Ez csak ámítás. Ő be van csapva az ég angyala által, mert tudjuk, ilyen 

nő nincs. Így nem is fog megváltást találni. Dőljön össze az egész világ. Tehát én nem látom 

azt, hogy a Hollandi vágyakozna arra, hogy feleséget találjon magának, ő egy rendkívül 

passzív figura.  

6.- Az Ön által értelmezett passzivitás a gyakorlatban hol, mely helyzetekben nyilvánul meg? 

- Rögtön az elején, Dalanddal való találkozása gyors és hihetetlenül üzletszerű. Van egy 

lányod? Add nekem. Itt az összes kincsem, essünk túl a dolgon. Nem szerelmes, Sentát nem 

vágyik megismerni. Túl akar esni azon a procedúrán, amire ítéltetett, hogy 7 évente partra kell 

szállnia. Gyűlöli, hogy újra meg kell ismernie egy nőt, akinek meg kell ígérnie azt, hogy 

hűséges lesz hozzá. De legszívesebben rögtön menne vissza hajójára. Szerinte teljesen 

értelmetlen, amire ítéltetett. Nem hisz se a házasságban, se a hűségben. Az első emberrel, 

akivel találkozik, azzal üzletet köt. Gyorsan vásárol, hogy minél előbb fény derüljön Senta 

hűtlenségére, s ekkor hajóján továbbszenvedhet. 

7.- Tehát mitikus hősökről egyáltalán nem beszélhetünk? A szereplők húsvér emberek… 

- A szereplők nem mitikusak. A Hollandiból csak később lett mítosz, hiszen egy tengerész 

szállt szembe az ég akaratával, de viszont az ördög „meghallgatta”. Valójában, itt húsvér 

emberek értelmetlen szenvedését tapasztalhatjuk. A Hollandi nem vágyakozásból jut el a 

csalódásig, hanem egy csalódásból a reményig, majd újra a csalódásig. Bár hozzá kell tennem, 

hogy a csalódás a darab végén elég furcsa. Hiszen Senta magyarázatát meg sem hallgatja, 

rögtön visszautasítja. Esélyt sem ad Sentának, csak rögtön elviharzik. A férfiban egy erős, 

állandó frusztráció lép fel, így nem gondolom, hogy valami vágyat is érezne. Egy tehetetlen, 

vergődő, dekadens, gyenge ember rajzolódik ki előttem, aki szeretne valamit, de nem tesz érte 

sokat.  

8.- És Senta? 

- Senta egy erős nő, ki tele van vággyal, akarattal. Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon kinek 

a megváltásáról beszélhetünk az opera során? Többféleképpen értelmezik a megváltást. Senta 

bizonyosan megváltást vár már a hétköznapi életben. Tanner gondolatai nekem inkább Senta 

alakját vetíti elém, ki elvágyódik abból a társadalmi környezetből, melybe beleszületetett. 

Nem akar halászfeleség lenni, nem tud a többi nővel locsogni, fecsegni. Ő más. A falusi 

létben nem szőni, fonni, hanem olvasni szeretne.  
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9.- Senta mit lát a Hollandiban? Számára a Hollandi csak egy érdek, mely a kitörést 

biztosítja? Vagy inkább egy megálmodott idea képe, mely önmagában hordozza saját értékét?  

-  Úgy mondanám, hogy a kettő egy. Sentát nem egyszerű anyagi érdek vezérli, hanem egy 

magasabb érdek. Az olvasni vágyó álmodozó lány vágyakozik itt egy érettebb, műveltebb, 

olvasottabb emberre, mint például Puskin Anyeginjánál. Ahogy két olvasni vágyó ember 

rögtön szimpátiát, vonzalmat érez egymás iránt, hiszen ki tudja cserélni a világról gondolatait, 

meg tudja érteni egymással magát. Senta szerelem érzetében az érdek - ott akarja hagyni a 

halászfalut- és a vágy az idea irányában teljesen összemosódik a kettő.  

10.- Azaz Senta és a Hollandi kapcsolata nem egyenrangú. Az adok-kapok viszonyrendszerét 

egyáltalán nem tapasztalhatjuk. De akkor mivel magyarázható a hűség problémaköre, 

ígérvénye? Senta hűséget ígér, s ez már adás… 

-  Ez allegorikus. Az emberiségbe bele van kódolva, hogy Hamupipőke álmodozik, a herceg 

feleségül veszi, fiúgyermeket szül számára, emellett természetesen hűséges és házias is. Ez az 

„alapprogram”, a rendeltetés. A tengerészfiúk mindegyike és a Hollandi is csak ezt szeretné. 

A kvalitás, az értelmi szint, mely adja a kettőjük közötti különbséget. Ez lehet anyagi; herceg 

a palotában, lehet szellemi; világot látott, olvasott, gondolkodó, kulturált, művelt és szexuális. 

Tehát a filozófiának azon szintjén állunk, ahol az anyagi, a szellemi és az érzéki 

vonatkozásában van a különbség. Senta számára a Hollandi más életformát, életszínvonalat 

kínál. Fontos, hogy a vágy és az érdek nem negatív módon, hanem belső ösztönzésként 

jelenik meg. Az, hogy Sentának hűségesnek kell lennie „nagydolog”. Miért? Erikhez nem 

kellene hűségesnek lennie? Senta végül feláldozza az életét, ami viszont újra kérdéseket vet 

fel bennünk. Világosan kell azonban látnunk, hogy Senta megalázása következtében 

ellehetetlenedett a falu közösségében. Egy lány nem pusztán szerelemből, hanem sokszor 

ellehetetlenedésből lett-lesz öngyilkos. Jelenesetben pszichológiai önbecsapásról van szó.  

11.- Tehát a szereplők ennyire önös, csak saját szempontjaikat néző figurák, a mítosz hősöktől 

igen csak, távoliak lennének?  

- Pont annyira, mint bárki más. Az emberek kitalálják, milyen férjet szeretnének. A kérdés, 

hogy amikor jön az adott férfi, akkor ki tud-e alakulni a kapcsolaton belül a TE és ÉN együtt 

érzés, avagy a két ember továbbra is saját magának marad meg.. E folyamatnak 

végigkísérésére a darab során nincs idő. Nem tudhatjuk, hogy Senta egoista-e vagy sem, mert 

még csak az álmodozás fázisában ábrándozik. Köztük még nem alakult ki valódi kapcsolat. 
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Senta boldog akar lenni, úgy gondolja, hogy ezzel a kvalitással ő boldog lesz. Nem azt akarja, 

hogy a másik is boldog legyen, ő nem akarja magát feláldozni….  

12.- Az Ön bolygó Hollandi rendezése egy erőteljes konzumtársadalomban játszódik. Horgas 

Péter, díszlettervező a MÜPA-ban egyszer úgy nyilatkozott, hogy a konzumvilágot nem lehet 

megállítani, csak lassítani lehet. 

- Nem hiszem, hogy lehet lassítani, legfeljebb egyéni szinten. Száz-kétszáz évvel ezelőtt is 

konzumvilágot éltünk. A lányok a fonóban arról álmodtak, hogy férjük, ha hazatér, hoz majd 

nekik ajándékot. A műben aggódásnak semmi nyoma. Ilyen a társadalom. Az átlagból egy-

egy kivétel akad, aki egy magasabb minőségbe vágyik, ilyen Senta is. Wagner erősen 

kritizálja a kapitalista világot, mindeközben ő is a pénzért rohan.  

 

2. Interjú Szikora Jánossal A bolygó Hollandi rendezéséről 

                                                 A bolygó Hollandi megváltása, 

                                – avagy „mit hallhatunk ki” Wagner operájából 

Wagner A bolygó Hollandi című zenedrámájának Szikora János rendezésére 2013-ban 

került sor a Magyar Állami Operaházban.  A zenedráma Ralf Weikert vezényletével 

került bemutatásra. A díszletet Szendrényi Éva, a jelmezt Berzsenyi Krisztina tervezte. 

A Hollandit Kálmándi Mihály, Sentát Rálik Szilvia, Donaldot (Dalandot) Bretz Gábor, 

Maryt Balatoni Éva,  Georgot (Eriket) Corey Bix, a kormányost Boncsér Gergely 

alakította. 

Dieter Schnebel „Látás és/vagy hallás” című tanulmánya
462

 ezzel a mondattal kezdődik: 

„Mind a színházakat, mind az operát már jó ideje elárasztják azok az előadások, 

amelyekben a látvány önállósul, sőt uralkodóvá válik”. Majd így ír; „A gazdag vagy 

pusztán drasztikus képi események azonban gyakran annyira lekötik az ember 

figyelmét, hogy ennek a nyelvi megértés látja kárát….,hol a képek ereje szorítja háttérbe 

a zenét,….akadályozza - vagy tereli rossz irányba - a hallást,… mint az operában is, 

végzetes lehet, ha a hallás a látással szemben elsikkad.” Gondolatsorát ekképpen 

folytatja, hogy korábban és azonban; „A romantikus operákban a színpadképre és a 

                                                             
462 Dieter Schnebel „Látás és/vagy hallás”, A zenei hallás, Szöveggyűjtemény, Szerkesztette: Fülöp 

József, Károli Gáspár Református Egyetem, L’ Harmattan Kiadó, Budapest, 2014, 156- 160old.  
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jelenetre vonatkozó utalások pontosabbá és részletesebbé váltak, Wagner és Verdi érett 

operáiban pedig már mintegy maguk is a kompozíció részét képezték.” Ezzel nem mond 

mást a szerző, mint hogy az utalásoktól való minden eltérés a komponista szerzői 

munkájának figyelmen kívül hagyását jelenti. Hiszen, mint írja Wagner operái „már 

minden dimenziójukban kidolgozott összművészeti alkotások, amelyekben a díszlet, a 

fény és a színpadi történés maga is meg lett komponálva, és az időbeli lefolyás 

tekintetében szigorúan össze lett hangolva a zenével”,…… „úgyhogy a rendezés számára 

szinte nem is marad mozgástér.”  

Divatos manapság – a posztmodernizmusnak mondott kereteken belül – olyan 

operaelőadások rendezése, amelyeknél az az érzésünk, hogy szinte elvitték az egészet a 

képdráma irányába, úgymond live filmelőadást látunk. Miért baj ez? Schnebel szerint, 

ugyan „a filmtől eltérően, ahol a néző – mivel a kamera a szem – csak egy adott 

látásmód részese, a színházban az illúzió közvetlenül – (teljes/szélesebb a perspektíva, 

mint a kameránál – E–B K) - a szemünk előtt játszódik, és válik átélhetővé.” Ettől válik 

a színház, az igazi „élőadás” személyessé, nagyobb élvezetté. A „képdrámás 

operaelőadás” során a történéseket „a néző a saját drámájaként érzékeli, amelyek ezért 

közvetlenebb módon képesek” rá hatni, ugyanakkor gyakran a látványnak abszolút, 

szinte kizárólagos szerepe lesz, háttérbe szorítva a hallást, s ezzel egyenértékűen az 

opera zenéjének élvezését. A tanulmány szerzője finoman el is marasztalja az ilyen 

opera előadásokat.  

Erről is beszélgettünk Szikora Jánossal „A bolygó Hollandi” 2013-as Operaházi 

bemutatójának rendezőjével, amelynek aktualitása mit sem vesztett erejéből. A 

bemutatóról filmfelvétel is készült, amelyet idén az M5 kulturális TV csatorna műsorára 

is tűzött, s amelynek során ugyancsak meghatározó élménnyel gazdagodott a TV néző 

immár a filmoperatőr jóvoltából is – bizonyítva a jó operafilm helyének jogosultságát is 

a médiában, - mint ahogy annak idején az élő előadás minden résztvevője.  

– Schnebel szerint a posztmodern képimádat, látványdominancia nyomja rá bélyegét korunk 

színházi és operaelőadásaira. Oly korban élünk, amikor a látvány manipulációja uralkodik a 

tisztán szellemi-érzelmi szférán, a zene metafizikáján. Ön hogyan látja ezt, mit lát 

egészségesnek e tekintetben? Mit gondol erről A bolygó Hollandi rendezése kapcsán? 

– Amennyiben magáról a posztmodernről kell véleményt formálnom, abban én nem vagyok 

autentikus. Leginkább autentikus önmagammal szemben vagyok. Nem gondolom, hogy 
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életművem bizonyos részeire rá lehetne fogni, hogy posztmodern. Azáltal, hogy az operaház 

vezetése a korábbi szokással ellentétben - a drezdai változat helyett - a párizsi ősváltozat 

bemutatása mellett döntött, azzal nagyon sok minden el is dőlt. Hiszen a párizsi előadás 

meghökkentő hosszúsága, tagolatlansága nem engedi meg, hogy azt a fajta 

látványdinamizmust, amit Wagner kottába foglalt szerzői instrukciói tükröznek, azt az ember 

(rendező) egy az egyben kivitelezze. Amikor végigolvastam Wagner megjegyzéseit a térről, 

akkor el nem tudtam képzelni, hogy ezt hogyan gondolta el ő. Vagyis hogy adott időegység 

alatt Donaldék roncshajójából miként vagyunk „pik-pak” Senta otthonában, a szövőszék 

mellett. Következésképpen ez egy olyan feladat elé állított engem és a díszlettervezőt, amely 

arra ösztönzött, hogy egy rendkívül absztrakt térben gondolkozzunk, ahol bizonyos reális 

elemek is jelenjenek meg. S itt érkeztünk el ahhoz, - a mű megvalósításával kapcsolatos 

értelmezésben ez komoly vízválasztó, - hogy az ember úgy értelmezi a művet, hogy 

alapvetően ez egy realista történet misztikus felhangokkal, avagy egy misztikus rajongás 

realista mozzanatokkal. Én az utóbbi mellett tettem le a voksomat. Mert úgy éreztem, hogy ez 

az, amit képes vagyok egy szünet nélküli hömpölygő operában végigvinni.  

– Vagyis A bolygó Hollandi egy olyan mítosz, amely tele van konkrét és metafizikai 

üzenetekkel… 

– A bolygó Hollandi esetében még messze nem tartunk ott annál a kiforrott 

magánmitológiánál, amit Wagner felépített. Mégis nem véletlen, hogy ő lett a legnagyobb 

magánmitológia-gyártó művész a történelem során. Wagner a magánmitológiáját úgy gyártja, 

hogy áthallás tapintható ki a fontos korábbi mítoszokból. A bolygó Hollandi mítosza 

szerkezetében számomra nem különbözik az Odüsszeiától. Mindkettőben tetten érhető a 

bolyongó férfi alakja és a statikus, a férfit és beteljesedést váró nő archetípusa. Bár az opera a 

bolygó Hollandi nevet viseli, a férfi figurához képest sokkal intenzívebb kötődésem van 

Sentához, illetve ahhoz, hogy mit is gondolok én erről a nőről. E női típus az, aki 

transzcendens síkra vetíti az ő érzéki vágyódását, vágyakozását, ugyanakkor statikus várakozó 

figura, egy pont, egy központi mag is egyben. Ezért csempésztem be már az előadás 

nyitányába Sentát, mint egy fároszt, aki olyan, mint egy világítótorony, folyamatos jelzéseket, 

impulzusokat ad a létezéséről, irányt mutat, s várja az utazót. Számomra a történet nem az 

utazóval kezdődik, hanem azzal, aki várja az utazót, ezek után jön csak a Hollandi.  

– Igen, a nyitány alatt Senta szokatlan módon a mélyből emelkedik fel, kezében egy világító 

alkalmatossággal a különböző vezérmotívumok hullámaiból. Jól kitapintható, hogy a nyitány 
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sűrű zenei szövete –a vezérmotívumok egymásba olvadásával- egyben előrevetített, 

összefoglaló látlelete annak a szimbólumrendszernek, amely a szereplők lelki életét tükrözi. 

Hiszen megjelenik benne egyrészről a sivár, kongó, kvintlépésű hollandi-motívum, a vele 

rokon szenvedélyes kromatikájú vihar-motívum, a mozgalmas bolyongás-motívum, 

másrészről pedig a megváltás-motívuma, és a hűség-motívum, illetve a kettő közti matrózdal. 

Milyen képi szimbólumok tárulnak elénk még a rendezésében?  

– A történetben sokszor használok tárgyakat, eszközöket, konkrét jelzéseket üzenetek, 

jelentések közvetítésére. Például egy ajtókeretet, amin ha akarom, ki-be megyek, de ha 

akarom, egy óriási képkeret. Vagy… Georg a vadász – s itt a vadász kettős jelentéssel is bír,- 

„jogot formál Sentára”. Senta viszont részben korábbi álmai miatt, részben pedig a 

Hollandival való személyes találkozást követően, ettől a rá jogot formáló férfitől csak 

menekül. Az én képzeletemben a vadászok elejtett vadjaikat magukon viselik. Ezért 

gondoltam arra, hogy Georg övén különböző szárnyasok lógjanak, amelyek egyúttal a férfiúi 

büszkeségét is jelzik. Számomra ez az övviselő, olyan férfiszemélyiségnek a szimbóluma, 

amely, mint vadat elejtő, jelen esetben akár Sentát is „felfűzte” volna. Ezek mellett a rendezés 

során nagy kérdés volt számomra a szövés. Itt megint bejön a képbe Pénelopé, aki – míg várja 

az urát – sző. Én azonban Sentát olyannak láttam, aki ül a szövőszéknél, de azon a 

szövőszéken semmi nem készül. Senta az álmaiban sző egy szőnyeget, amit odateríthet az elé 

a férfi elé, aki belép azon az ajtón, vagyis a képkereten. A képet – amelyre számos utalás 

történik – meg sem jelenítem az előadáson, hanem csak a keretet, melyen át a férfi – akire 

Senta úgy vágyott –, az adott pontban belép, és ott lesz/van a maga testi mivoltában. 

– Az első felvonásban fafúvókon rivall fel a baljós hollandi-motívum, melynek árnyékában 

feltűnik a kísértethajó. Hatalmas dörejjel vet horgonyt, kromatikusan lefelé futó nyolcadok 

mellett. Majd rémisztő csend, a Hollandi megérkezett. A fortisszimó pianisszimóba dermed. 

A látványt tekintve a hajó megjelenítése hogyan formálódott ilyenné?  

– Mondhatnám úgy, hogy a valós és nem valós – másképpen fogalmazva a reális és nem reális 

- tárgyak esetében a legfontosabb a hajónak a kérdése. Számos változatot láttam, hol úgy, 

hogy szó sincs hajóról, hanem egy teljesen elvonatkoztatott absztrakt tér tárult elém, hol pedig 

a díszlettervező és rendező egy színpadi monstrumon kínlódtak, mely az érkező kísértethajót 

kívánta megvalósítani. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy abban a korban alkothatok, 

amelyben vannak olyan technikai eszközök, ahol egy látomást valóban látomásszerűen 

jeleníthetek meg. A ledrács egy olyan szerkezetű vetítőfelület, amely fényviszonyoktól 
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függően, ha akarom olyan, mint egy mozivászon, ha akarom, áttetsző mint egy tüllfüggöny. 

Ily módon a hajó a semmiből tűnik fel, de ugyanúgy tűnik el a látvány tengerében. Kiváló 

példa erre Senta balladája alatt/közben, amikor a lány megidézi a kísértethajót. Talán… a 

legfontosabb a hajónak a pusztulása. Volt olyan kritikus, aki nem értette, hogy miért gyullad 

ki a hajó. Számomra ez egy olyan pusztító-tisztítótűz, a szerelemnek, a léleknek tüze, ami ezt 

a kísértethajót lángra lobbantja. A hajó elpusztul, a semmibe vész, pontosan azért, hogy az 

egymásra találás létrejöhessen. Nálam nincs realista hajó, a hajó egy képzet. Ezt úgy tudnám 

még kézzelfoghatóbban megvilágítani, hogy mikor a zenedráma elején a kormányost 

hátrahagyják, hogy őrködjön, és egyszer csak szorongásában megpillantja a kísértethajót, 

akkor a kísértethajó nem valóságos, azonban a szorongása a kísértettől az már valóságos. 

Amilyen fontos volt számomra a mű eleje, úgy egyúttal a vége is az. A zenedráma végét a 

férfi és a női elem, –s itt hangsúlyozom, hogy nem a Hollandi és nem Senta – egyesüléseként, 

apoteózisaként érzem, hallom, értelmezem. Ez egy misztikus apoteózis, és én ebből görgettem 

vissza az egész előadást.  

– Említette, hogy a Magyar Állami Operaház az ősváltozat mellett döntött. Ön a másikat 

részesítette volna előnyben? 

– Nem. 

– Miért? Vannak, kik úgy értelmezik, hogy mivel az ősváltozat végén a zenéből hiányzik az a 

tízütemnyi megváltás vezérmotívum, ami a későbbibe belekerült, akkor így ebben az első 

(párizsi) verzióban nincs megváltás. Ugyanakkor a librettót tekintve, az opera szövege már az 

ősváltozatban is a megváltásról ad bizonyságot, nem? 

– De, abszolút így van. Azt gondolom, hogy e mű kirobbant Wagnerből. S ez úgy volt 

tökéletes, ahogy kirobbant. Azt is tudjuk, hogy a párizsi bemutatón nem aratott sikert. A 

sikertelenség és a hiúság léptette vissza Wagnert abból a radikalizmusból, amelynek 

szelleméből alkotása megszületett. Ez egy radikális szellem megnyilvánulása, mely akkoriban 

nem számított normálisnak az opera hosszúsága, az énekesek, zenekar teherbírása miatt. 

Ebből lett azután a normálisan lekövethető, szünetekkel tagolt változat, amely sikeres is lett. 

Én hálás vagyok a sorsnak, hogy az ősváltozatot rendezhettem meg. Sokkal jobban örültem 

ennek, mint a tagolt verziónak, függetlenül attól, hogy egyesek szerint a vége nem annyira 

kidolgozott. Szerintem kidolgozott, annyira egyértelmű, hogy mindkét esetben van megváltás, 

én nem igénylem azt a néhány taktusnyi megerősítést. Ez számomra teljesen evidens.  
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– A szereplők alakját továbbértelmezvén, Mary mindenkitől harsányan elüt mind 

magatartásában, mind öltözködésében egyaránt. Egyénisége üzenet a modern kor emberének? 

– Nemcsak az, hanem nekem nagyon feltűnő volt Marynek az a dühe, ahogy Senta rajongását 

„cikizi”. Elítélően és féltékenyen viszonyul egy képhez fűződő vonzalomhoz. Így bennem az 

alakult ki, hogy Mary egy olyan típusú nő, akinek ugyan voltak valamikor álmai, ideái, de 

ezekkel gyökeresen és kategorikusan szakított. Ő a való világba kapaszkodik, ezért 

jelenítettem meg úgy, hogy női magazinokat olvas, s a „magazinok bölcsességei” adják 

számára a valóságot, ettől pedig nem hagyja magát eltántorítani. Szerinte mindenki, aki a saját 

képzeletének fantasztikumával foglalkozik, az idealista, ostoba és megbízhatatlan. A 

fonó/szövő jelenetben Sentán és Maryn kívül csupa nő van a színpadon. Nők, akik várják a 

férjeiket, párjaikat, szeretőiket, vagyis konkrét, élő személyeket várnak. Következésképp az ő 

világuk és vonzalmuk konkrét. Ez testesül meg abban, hogy mikor a hír megjön arról, hogy a 

férfiak megérkeznek, a nők sebtében, boldogan elkezdenek csizmákat pucolni. Majd aztán, 

otthagyják azokat, mint a konkrét vonzalom materiális tárgyait. Tehát e férfi-női világhoz 

képest Senta teljesen kívülálló és magányos. Azonban nemcsak azért, mert ő egy különleges 

különc, hanem mert Senta a női entitás maga. Arra gondoltam, ha Sentából valóságos 

személyt „csinálok”, akkor megrekedek, beleszűkülök egy kis különc értelmiségi kislánynak 

az ábrázolásába. Holott nem erről van szó. Sentában ugyanúgy nincs semmi valóságos, mint 

ahogy a bolygó Hollandiban sincs. Mindketten entitások, hiszen ez egy misztikus történet 

reális felhangokkal és nem fordítva. Ha megfordítottam volna, akkor Sentából egy különc 

lányt, és a Hollandiból egy reális magyarázatot kellett volna „fabrikálnom”.  

– És Donald? 

– Donald ravasz, nem okos. Azt gondolom, hogy abszolút kiárusítaná a lányát. Donaldot a 

valóságnak abba a szegmensébe teszem, amelyben Mary lapozza a divatújságokat, csak 

férfioldalról. De mit is keres Mary Donald házában? Kik is ők? Ők mindenképpen az azonos 

valóságban élnek. 

– Mit ért azonos valóságon? Mit gondol arról, hogy van-e a mítosznak valósága, ami egyúttal 

az objektív valóság, és van a hétköznapi valóság, ami az illúzió? 

– Így van, pontosan ez a két réteg van. A tengerészek, Donald, Mary és a lányok a valóságnak 

nagyon a felületi struktúrájában léteznek. A Hollandi és Senta sokkal mélyebb, tágabb 
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dimenziójú, a mítoszt is a valóság szerves részeként átélő alakok. De alakok és nem emberek. 

Ennek további magyarázatára azonban szükség lenne. 

– A rendezés során nagy hatású kórusjelenetet látunk. Milyen jelentést tartogat a fokozatosan 

megjelenő, majd pásztázó piros fény? 

– Míg a tömeg (matrózok) a kikötőben, vagyis jelen esetben a színpadon ünnepel, addig – 

ahonnan mi, nézők ülünk – a bolygó Hollandi hajója figyel. Majd a tömeg folyamatosan 

elkezdi gúnyolni-provokálni a Hollandi legénységét. A piros fény ebben az esetben olyan, 

mint a hajóknak a kereső reflektora, melynek segítségével a kísértetlegénység hajójáról 

végigpásztázza az arctalan tömeget, majd miután feljön a zenekari árokból, végigtarol, 

elsöpör mindenen, mindenkin, hiszen az egyéniség nélkülivé vált személyiség, arctalan 

tömegbe beolvadva nem is érdemel mást, mint halálos ölelést. Itt arról van szó, hogy a 

hétköznapi tömeg számára a bolygó Hollandi misztikuma nem létezik, esetleg vicces dolog, 

„hülyeség”. Közben pedig ez a valóságnak az a nem látható dimenziója, rétege, amely a 

szorongások és félelmek által szörnyszülöttek formájában jelenik meg és tarol. De 

mondhatjuk úgy is, hogy az életre kelt tudattalan tarol. Ezért hangsúlyozom, hogy ez egy 

misztikus történet. Tévedés lenne azt hinni, hogy Senta türelmesen vár, és ha nem értette 

volna félre a bolygó Hollandi, akkor boldog házasságban élnének tovább. Itt nem házasságról, 

hanem találkozásról, egymásra találásról beszélünk. Ennek a férfi és női entitásnak az 

egyesülése csak misztikus szinten képzelhető el. Az akadály köztük nem elsősorban Georg, 

hanem nevezetesen a bolygó Hollandi vétsége, hogy nem figyel a másikra. Az az egyszerű 

pillanat, amikor „rajtakapja” Sentát és Georgot, az egy egyszerű kérdés-felelettel elintézhető, 

tisztázható lett volna. De ő nem kérdezett, hanem azon előítélettel rendelkezett, hogy őt 

Georggal megcsalta. Vagyis azt feltételezte, hogy a nő nem őszinte hozzá. Ez a bolygó 

Hollandi tragikus vétsége, hogy az előítélet, és nem a valóságos érzelmek alapján ment végig. 

Hogy ebből messzemenő következtetéseket von le az ember, vagy pedig szűkít egy adott 

férfitípus elkerülhetetlen felsülésére ez már egy újabb kérdést nyitogat.  

– Ha a négy sarkalatos erényen keresztül nézzük a szereplők jellemét, akkor a bolygó 

Hollandiból mindenféleképpen hiányzik az okosság… 

– Igen, természetesen végig hiányzik. Sentának a legfőbb erénye a rendíthetetlensége, az 

állhatatossága, a magányosság vállalása mindenkivel szemben. S ennek függvényében úgy 

gondolom, hogy Sentában több a hit, még az okosságánál is. A hit ugyanis a ratio dimenzióján 
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felülemelkedve működik, vagyis ott kezdődik, ahol a ratio abbahagyja. A hitbe beletartozik a 

ratio. A hit több az okosságnál, pontosan annyival, amennyivel a zene több a szónál.  

Üdvözlendő, hogy a Magyar Televízió részéről a közelmúltban egyre gyakrabban kerül 

sor opera közvetítésre. A bolygó Hollandi M5-s vetítése után néhány héttel később a 

Televízió Donizetti: „Olasz nő Algírban” című operájának az Erkel Színházban 

közelmúltban bemutatott rendezését sugározta, melynek előadása viszont sajnálatos 

módon a kiváló zenei interpretálás ellenére is, szinte élvezhetetlen volt. Nem csoda, 

hiszen a fő szerepet ez alkalommal bevallottan a show számára, a látványtervezőnek 

„osztották”, a zenei rendezés másodlagossága mellett. Érdekesnek is mondhatnánk, 

hogy az élő bemutatónál az operafilm lényegesebben „szórakoztatóbbnak bizonyult”. 

Mondhatnánk, mivel ez könnyen meg is indokolható, hiszen a túlmozgásos, harsány 

színészvezetés, a díszlet és ruhatervezés túlzott dominanciája, a „filmszerűség” nem is 

kiálthatott másért, mint a televizíós filmműfajáért. /Megjegyezendő, hogy a látvány az 

igénytelen könnyűzenei televíziós műsorokban a színvonaltan zene „elfedésére” szolgál./  

 Schnebel szerint „ma általában valóban a látvány előnyben részesítését állapíthatjuk 

meg – a látás és a hallás pedig el van szakítva egymástól. Ennek valószínűleg rejtett 

politikai (avagy éppen üzletpolitikai, mint ahogy az előbbi vígopera esetében is - E-B K) 

okai vannak: a látásra korlátozódott (korlátozott – E-B K) ember (könnyebben – E-B K) 

manipulálható, a szemet ugyanis könnyebb megtéveszteni, mint a fület. A látóérzéket 

sok mindennel kiszolgálják”, miközben a hallóérzéket pedig „vizualizált zenével” 

árasztják el…….  

Szikora János rendezése, megközelítése azonban örömmel töltheti el az opera rajongóját 

és a TV nézőjét egyaránt. A rendezés teljes mértékben kiszolgálta a wagneri üzeneteket, 

látványvilága csak erősítette a rendezői elképzeléseket, amelyek mindvégig összhangban 

álltak a nagy zeneköltő minden szándékával. 
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Szemelvények – „Példatár” 

1. Fodor Géza  – „Érdemes-e visszavonni a Varázsfuvolát?” 

Igen magas színvonalú, „megvezető reprezentatív példatárnak” tekintettem Fodor Géza 

megközelítését, mely a zeneetikai operakritika írásaimnál már egyfajta mintául szolgált.  

Egyfajta „sorvezető” volt, szűkebben véve mindkét Wagner „A bolygó Hollandi” című 

opera megrendezésének zeneetikai elemzésekor is, illetve a wagneri világkép 

vizsgálatánál. A szakdolgozatom témalehatárolásában már jeleztem, hogy 

„értelemszerűen a kerek zárójelben lévők kivételével”  kigyűjtöm az 1993-ban írt 

„Érdemes-e visszavonni A varázsfuvolát?” című esszéjéből az alábbi „sorvezetőket”; 

„Engedtessék meg Thomas Mann Leverkühnjének két nyelvi fordulatát ebbe a kontextusba 

átültetnem! – >összefüggésbe hozta a szellem egyetemes világával< –, s így (Mozart műve) 

immár visszafordíthatatlanul >a csak-zeneiből az általános szellemi szférába emelkedő 

muzsika<.” Sőt presztízséhez, s ezzel összefüggő megkerülhetetlenségéhez még egy további 

tényező is hozzájárul: kivételes popularitása.” 

  „Nincsen az operairodalomnak még egy darabja, amely ilyen „fesztávolságú” közönséget 

fogna át, amelyben a gyermektől a filozófusig mindenki ennyire megtalálná a magáét, és 

kedvét lelhetné.” 

  „Az operában a (szabadkőműves) ideológia és a felvilágosodás humánum-gondolata egyesül 

a (mozarti) világkép önvallomásszerű erejével. Az egész daljátékon végighúzódik a nagy 

kérdés: mi az ember sorsa? A válasz egyértelmű. (Sarastro segítségével, a szabadkőművesség 

vagy a felvilágosodás segítségével) az emberek számára elérhető a földi boldogság. A hozzá 

vezető út nehéz és kockázatos (próbák); de aki lelkében erős, gondolataiban tiszta, bizonnyal 

legyőz minden akadályt. A fejlődés a sötétségből a világosságba vezet. Ez az emberiség útja, 

(ez Tamino útja is). A sötétség legveszedelmesebb csábítása a hatalomvágy és a bosszú. A 

világosság birodalmában a szépség, a jóság, a bölcsesség harmóniája valósul meg. Ide kell 

eljutnia az embernek, az egész emberiségnek is. Ebben fejeződik ki a (mozarti) világkép 

lényege: hit az emberben, a boldogságban, az életben, a szépségben.” 

  „A boldogság titka tehát az erkölcsben van, az új humanizmusban. Legyen az ember naiv és 

primitív, vagy tudatos és magasrendű, de mindenképpen nemes és tiszta. Ez lenne hát az 

összefoglalnivaló, a végrendelet.”
*
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  Ennek az az eredménye, hogy az interpretáció – legyen az akár opera-előadás, akár 

tudományos elemzés – egyetemes hitvallássá válik, 

  „A varázsfuvola-irodalomnak még (két), gyakran összeszövődő, mégis megkülönböztethető 

hagyománya: egyrészt a mitológizáló, a darab mozzanatainak hátterében feltételezett 

mitológiai motívumoknak az – olykor mélylélektannal fűszerezett – explikálása és értelmező 

felhasználása, másrészt a (szabadkőműves) szimbolika rekonstrukciós kísérlete és magyarázó 

elvvé emelése.” 

  „Az opera (sarastrói körének) problémáját >az eszmény és az élet< schilleri oppozíciójának 

sémája szerint értelmeztem, s igyekeztem kimutatni e kör életidegen normativizmusának 

külső és belső következményeit.” 

  Az előbbiek megerősítésére megjegyzi; „Ma sem áll közelebb hozzám a művek 

pszichologizáló és életrajzi magyarázata, mint húsz évvel ezelőtt.” Majd hosszan így 

polemizál a halál – újjászületés egészének mibenlétéről. 

   „Függetlenül attól, hogy milyen mértékben vonjuk be (A varázsfuvola világába) a beavatás 

–rítus és – mítosz, s velük a halál – újjászületés mitologéma archaikus – szimbolikus 

dimenzióit, pusztán a cselekmény, az arisztotelészi „müthosz” (tehát nem a modern mély 

értelműséggel használt mítosz), a „cselekedetek összekapcsolása”, a „szüntheszisz / 

szüsztaszisz ton pragmaton”
*
 szintjén a próba mint centrális mozzanat magában rejti a kudarc 

eshetőségét. (Sarastro) világa normákat reprezentál, s a darab kérdése a normáknak való 

megfelelésre irányul. A normák erkölcsi normákat változtatnak metafizikai világrenddé, s így 

a nekik való megfelelés kérdése egzisztenciális kérdés. Egzisztenciális kérdéseknek 

kétféleképpen lehet nem megfelelni. Lehet nem szembenézni velük, sőt fel sem fogni őket 

(Papageno). S lehet – szembenézve velük – kudarcot vallani. De az egzisztenciális 

kérdésekkel szembeni kudarcnak csak egyetlen velük arányban levő formája van: a halál 

(Taminót és Paminát egyaránt fenyegeti). Mindez nem életigazság, hanem stilizáció. Művészi 

kifejezésmód egy nem kevéssé ideologikus problematikára. Esztétikai jelek, metaforák 

logikus komplexuma. A próbákkal kapcsolatban nincs értelme moralizáló-humanisztikus vita 

tárgyává tenni, hogy kegyetlenek. Ha nem azok – nem próbák. A próba csak metafora arra, 

hogy valaki beválik-e. A halál pedig nem a valóságos élethez-életlehetőségekhez viszonyul, 

hanem csak annyit jelent, hogy nem biztos, hogy az ember beválik.(A varázsfuvola) bármilyen 

sok irányba és messze vezetnek is eszmetörténeti implikációi, s a részletekben bármily 

komplikálttá teszik is ellentmondásai, alapjában véve elég egyszerű dolgokról szól, s magas 

fokú stilizálással, toposszerű metaforákkal dolgozik, mert alapdolgokról az „egyszerű 
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formák” tisztaságával akar beszélni. Amilyen semmitmondó (A varázsfuvola) értelmezéseként 

alapvető értelmét ismételgetni, olyannyira inadekváttá válik minden szofisztikált és szubtilis 

magyarázat, ha önnön logikájába bonyolódva szem elől téveszti az opera művészi alkatát és 

természetét, a nyelvet, amelyet használ, nyelvének jelrendszerét és jelentéstanát, a modellálás 

módját, mely közvetlenül kisugározza a darab kérdésfeltevését és válaszát. Mert próba, halál, 

beavatás – mindezek nem megítélés tárgyát képezhető realitások és problémák, hanem a 

darab kérdésfeltevésének szintjéből következő, annak megfelelő, s csakis ezen a szinten 

értendő eszközök bizonyos eszmék érzékletessé tételére.” 

  „A híres-nevezetes hermeneutikai kör legnagyobb gyakorlati problémája: kérdezni 

tudni.” –alapvetően a legfontosabb megszívlelendő minden interjú, zeneetikai kritika 

írás esetén. 

  „….(Mozarton) nem vett erőt az idealizáló eufória, a vak korai öröm „az ész birodalmát” 

illetően, hanem megdöbbentően tiszta előrelátással és a legfinomabb szimattal különbséget 

tett a „szép látszata” és ijesztő valósága között annak, ami eljövendő volt. A jövendő világnak 

nem annyira tényleges látványa érdekelte őt, mint sokkal inkább ellentmondásos lényege; az 

emberképe, az „új” ember szellemi, lelki és emocionális alapjai és mindaz, amit fizetni kell 

érte. És nem palástolt(ák) el, hogy nem minden remény(ük), vágy(uk) és utópiája(uk) fog 

beteljesülni. A későbbi polgári társadalom ezt nem akarta látni. Nyilvánvalóan könnyebb volt, 

abban a tükörben, (amelyet Mozart tartott neki), hiún csodálni, mint valóban megismerni 

magát.
*
 

  „Azt a zenei-nyelvi kompetenciát, amely képessé tesz bennünket az ária igazi esztétikai 

recepciójára, úgy szereztük meg, hogy beleszülettünk egy zenekultúrába, abban nőttünk és 

nevelkedtünk fel, azaz önkéntelenül elsajátítottuk azt a konszenzust is, amelyet ez a 

zenekultúra ezzel az áriával kapcsolatban kialakított. A tudatosság egyénileg más-más fokán 

ugyan, de az áriát már először is egy zenekultúra, egy konszenzus kontextusában halljuk.” 

  „….az operaműfaj nem homogén, hanem plurális, igen sok operatípus-színjátéktípus tartozik 

ehhez a kategóriához, s igen különböző bennük a realitás és a stilizáció, a pszichológiai 

folyamatok és a formafolyamatok-formák viszonya”……..” dramaturgiájának éppen hogy 

sajátossága a gyakori kilépés a belső, a figurák közötti kommunikációs rendszerből, s az 

átlépés egy külső, a színpad és a közönség közötti kommunikációs rendszerbe.” 

„Mondhatnók, hogy a kulcs nem illik a zárba, ám ennél is rosszabb a helyzet: már a zárat sem 

találják – nekiesnek hát a kazettának és szétverik baltával. Egyszersmind az interpretáció 
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művészetét is kompromittálják. Értelmezésükből csupán egyetlen mozzanat hiányzik: az értés. 

Mert a hermeneutika lényegéhez tartozik, „hogy a szöveget a kor, illetve a szerző 

nyelvhasználatából kell megértenünk”,
*
 s „ezért a hermeneutikailag iskolázott tudatnak eleve 

fogékonynak kell lennie a szöveg mássága iránt.[…] Tudatában kell lennünk saját 

elfogultságunknak, hogy maga a szöveg megmutatkozzék a maga másságában, s ezzel 

lehetővé váljék számára, hogy tárgyi igazságát kijátszhassa a mi előzetes véleményünkkel 

szemben.”
*
 „Valójában fennáll az ismerősség és az idegenszerűség polaritása, melyen a 

hermeneutika feladata alapul […] Az idegenség és az ismerősség közötti hely, melyet a 

hagyomány a mi szempontunkból elfoglal, nem más, mint a történetileg tekintett, távoli 

tárgyiasság és a hagyományhoz való hozzátartozás közti hely. Ez a köztes hely a 

hermeneutika igazi helye. […] azt kell előtérbe állítania, ami minden eddigi hermeneutikában 

teljesen a perifériára szorult: az időbeli távolságot és annak jelentőségét a megértés 

szempontjából. […] Hogy az utóbb bekövetkező megértés elvileg fölényben van az eredeti 

produkcióval szemben, s ezért jobban értésnek nevezhető, […] az interpretátor és az alkotó 

megszüntethetetlen különbségét írja le, mely a történeti távolság miatt áll fenn.”
*
 „Valójában 

az a feladatunk, hogy az időbeli távolságban a megértés pozitív és termékeny lehetőségét 

ismerjük fel.”
*
 „Ezért a hermeneutikailag iskolázott tudat a történeti tudatot is magába 

foglalja.”
*
 Nincs helye „a múlttal való aktualizáló bizalmaskodások önkényességének és 

tetszőlegességének”.
*
 A belehelyezkedés „nem a másik alávetése a mi mércéinknek”, „ezért 

állandó feladatunk megakadályozni a múlt elsietett hozzáidomítását saját 

értelemelvárásainkhoz”.
*
 „A hagyománnyal való minden találkozás, melyet történeti tudattal 

hajtunk végre, tapasztalja a szöveg és a jelen közti feszültséget. A hermeneutikai feladat 

abban áll, hogy ezt a feszültséget ne leplezzük naiv összehangolással, hanem tudatosan 

kibontsuk.”
*
  

  Majd így fejezi be ezt a gondolatsorát; Ha „a mű elsajátítását csak a közvetlen és 

feltétlen, egyoldalú bírás, azaz a bekebelezés értelmében tudja (valaki – E-B K) 

elképzelni, (az – E-B K) nem a „horizontok összeolvadása”,
*
 hanem kannibál-

hermeneutika. Felfal, lebont, asszimilál, kiválaszt és ürít.” 

  „S még ha tekintettel vagyunk is arra, hogy a modernitás XVIII. századi úttörői és a jelen 

között mennyi tragédiát zúdított az emberiségre a nagyság kimérája által megragadott 

szertelen képzelőerő, és meg is szabadulunk végre a nagyság bűvöletéből, akkor is vonzó 

maradhat a sugárzása annak a szertelenségnek, amelynek jóvoltából az embernek képzelőereje 

lehet saját életét-sorsát illetően – mert ezt talán mégsem volna jó egészen elveszíteni.”  1993 
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2. Charles Baudelaire –„Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban” 

Baudelaire hosszú írásából kiemeltem azokat a figyelemre méltó alábbi részleteket, 

amelyek során meg kell jegyezni, hogy Baudelaire, a barát szükségesnek látta Wagner 

művészetét „megmagyarázni” a széles publikumnak már jóval előbb a párizsi opera 

bemutatók előtt. Kiemelendő, hogy Baudelaire elsőnek magát „pozicionálja”, mintegy 

autentikus és jogosult kritikaírót, de még a maga megerősítésére is segítségül hívja Liszt 

Ferencet, amikor hosszan idéz tőle. Természetesen Wagnertől is gyakran idéz. Az írás 

„leginformatívabb” sorait kiemeltem, a Hollandira vonatkozóakat még dőlt betűsorral is 

jelzem. Szeretném megjegyezni, hogy Baudelaire egyúttal az opera cselekményét 

részletesen és irodalmi szinten ismerteti.  

 

„Gyakran hallom: a zene nem dicsekedhet azzal, hogy bármit is olyan egyértelműen 

fejezne ki, mint a szó vagy a festészet. Ez bizonyos mértékig igaz, de nem a teljes igazság. 

A maga módján, a maga eszközeivel a zene is kifejez. A zenében, csakúgy, mint a 

festészetben, sőt az írott szóban is, amely a legpozitívabb művészet, mindig van valami 

hiány, amit a hallgató képzelőereje tölt meg. 

Minden bizonnyal ezek a megfontolások bírták rá Wagnert, hogy a drámai művészetet, azaz 

több művészet egyesítését, koincidenciáját tartsa a par excellence, a legszintetikusabb és 

legtökéletesebb művészetnek. Nos, ha egy pillanatra eltekintünk is a plasztika segítségétől, a 

díszlettől, az alakoknak élő színészekben való megtestesülésétől, sőt az énekelt szövegtől, 

akkor is vitathatatlan, hogy minél ékesszólóbb a zene, annál gyorsabb és pontosabb a 

szuggesztív hatás, annál több az esély arra, hogy az érzékeny embereket megérintsék azok a 

gondolatok, amelyek a művészt inspirálták. 

 

Mindhárom értelmezésben megtaláljuk a spirituális és fizikai boldogság érzését; a 

magányosság, valami végtelenül nagy és végtelenül szép dolog szemlélését; az intenzív 

fényt, amely az elragadtatásig fokozódó örömöt szerez a szemnek és a léleknek; végül a 

legvégső határáig kitáruló tér érzetét. 
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Nincs még egy zeneszerző, aki annyira értene a fizikai és spirituális tér mélységének festői 

ábrázolásához, mint Wagner. Sokan s épp a legjobbak megállapították már ezt különböző 

alkalmakkor. Wagner birtokában van annak a művészetnek, hogy a legfinomabb 

fokozatokban fejezze ki mindazt, ami a spirituális és a természetes emberben mértéktelen, 

végtelen, nagyra törő. Ezt a tüzes és zsarnoki zenét hallgatva néha úgy tűnik, mintha a 

sötétség álmok szaggatta mélyén ópium keltette örvénylő képzetek rajzolódnának ki.  

Egyazon dallamfordulat új és új alakban való ismétlődése ugyanabban az operában: ez a zenei 

jelenség viszont titokzatos, számomra ismeretlen szándékokat és módszert sejtetett. 

Elhatároztam, hogy végére járok e titoknak, s a műélvezetet műértésre váltom, még 

mielőtt egy színpadi előadás megoldaná a talányt. 

 

Wagner például többször is hangsúlyozta: a (drámai) zene dolga az, hogy beszéd legyen az 

érzelemről, ugyanolyan pontossággal törekedjék az érzelem kifejezésére, ahogyan azt a szó 

teszi, persze más módon, minthogy a zene az érzelem meghatározatlan aspektusát fejezi ki, 

azt az oldalát, amit a túlságosan tárgyilagos szó nem tud visszaadni (amivel a zeneszerző 

semmi olyat nem állított, amit egy értelmes ember ne fogadna el). Nos, ezek után egyesek, 

akiket meggyőztek a gúnyolódó tárcaírók, arra a gondolatra jutottak, hogy Wagner igencsak 

különleges hatalmat tulajdonít a zenének: azt feltételezi, hogy a zene képes a dolgok hű 

leírására, más szóval összekeveri a különböző művészetek szerepét, funkcióját. 

 

Wagner nagyon akarta, hogy a művészetben az eszmény győzzön a rutin fölött, később, 

érettebben és tapasztalatokban gazdagabban belső szükséggé vált számára, hogy 

megkettőzött formában, egyszerre költőként és zenészként gondolkodjék, hogy minden 

eszmét kétféle formában vegyen szemügyre, feltételezve, hogy az egyik művészet akkor 

lép működésbe, amikor a másik már eljutott önmaga végső határaihoz. 

 

A Lettre sur la musique-ben, ahol Wagner rövid és világos formában összefoglalja három 

korábbi tanulmányának (Művészet és forradalom, A jövő műalkotása, Opera és dráma) 

tartalmát, megfigyelhetjük: komolyan foglalkoztatják a görög színház kérdései: felettébb 

természetes, sőt elkerülhetetlen ez egy zenedrámaírónál is, aki szükségképpen a múltban 
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keresi a jelennel szembeni undorának igazolását, és támaszt keres a zenei dráma új 

feltételeinek kialakításához. Berlioznak írt levelében Wagner már több mint egy évvel 

korábban kifejtette: „Azon töprengek, vajon mik a feltételei annak, hogy a művészet 

feltétlen tiszteletet keltsen a közönségben, és hogy ne a levegőbe beszéljek, 

kiindulópontomat az antik görögségnél kezdtem keresni. Itt először is a par excellence 

műalkotás tűnt a szemembe, a dráma, amelyben az eszme, bármilyen mély legyen is, a 

legvilágosabban, a legérthetőbben nyilatkozhat meg. Manapság joggal képedünk el azon, 

hogy harmincezer görög hallgatta lankadatlan figyelemmel Aiszkhülosz tragédiáinak 

előadásait; de ha megvizsgáljuk, milyen eszközökkel értek el ilyen rendkívüli hatást, akkor 

kiderül, hogy ez nem volt egyéb, mint az összes művészetnek egyetlen nagy és igaz 

műalkotásban való egyesítése. Ez arra ösztönzött, hogy tanulmányozzam a különböző 

művészeti ágak egymás közötti viszonyát. Miután megértettem a plasztika és a mimika között 

fennálló kapcsolatot, a zene és a költészet közöttit kezdtem vizsgálni. Ettől azután világosság 

támadt elmémben, s egyszerre eloszlott az eladdig nyugtalanító homály. Felismertem ugyanis, 

hogy éppen ott, ahol a szóban forgó két művészet egyike vagy másika áthághatatlan határhoz 

érkezik, óhatatlanul azonnal tér nyílik a másik előtt; következésképp e két művészet 

bensőséges összekapcsolása nyomán a legmegkapóbb világossággal fejeződhet ki az, aminek 

megjelenítésére a két művészet külön-külön képtelen lenne; viszont az a törekvés, hogy 

egyetlen művészettel adják vissza azt, ami csak kettővel lenne kifejezhető, szükségképpen 

homályhoz, zavarossághoz vezet előbb, majd mindkét művészet elfajulásához és 

romlásához.” 

 

Utolsó könyvének előszavában Wagner visszatér ehhez a problémához: „Néhány ritka alkotás 

fogódzót jelentett számomra drámai-zenei eszményem kialakításához; most viszont a 

történelem kínálta fel a színház és a nyilvánosság eszményi viszonyának modelljét, ahogy azt 

elképzeltem. Erre az egykori Athén színházában találtam rá: ott ugyanis a színház csak 

különleges ünnepi alkalmakkor nyitotta meg kapuit, ilyenkor a műélvezettel egybeolvadt a 

vallási szertartás, melyen költőként és művészként a legkiválóbb államférfiak is részt vettek – 

mintegy papokká lettek a város és az ország egybegyűlt népének szemében, melyet annyira 

betöltött az előadásra kerülő mű iránti várakozás, hogy egy Aiszkhülosz, egy Euripidész 

legmélyebb értelmű alkotásait is abban a biztos tudatban adhatták elő, hogy a nép teljes 

mértékben megérti őket.” 
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A drámai eszménynek ez a feltétlen, kizárólagos igénye azt jelenti, hogy a szigorúan 

lejegyzett, nagy gonddal kidolgozott énekbeszédtől kezdve, amelytől az énekes egyetlen 

pillanatra sem térhet el, a zene egyetlen szenvedély fűtötte arabeszk lesz, s ehhez járul a 

díszletek megválasztásának aprólékos munkája, a rendezés műgondja – egyszóval minden 

részletnek szüntelenül az összhatás szolgálatában kell állnia. 

 

Azokra a roppant látomásokra emlékeztetnek, melyeket a középkor terített templomai 

falára vagy szőtt nagyszerű falikárpitjaiba. Határozottan mondaszerűek: monda a 

Tannhäuser, a Lohengrin és A bolygó Hollandi is. És nem pusztán a minden költői szellem 

természetes hajlama vezette Wagnert e különös vidékre; tudatos döntésről van szó, mely a 

zenedráma számára legkedvezőbb feltételek tanulmányozásából következett. 

 

A drámaköltő elsősorban a mindenütt azonosan érző emberi szívben és az emberi szív 

történetében talál egyetemesen érthető képekre. Hogy teljes szabadságban alkossa meg az 

eszményi drámát, el kell kerülnie a technikai, politikai, sőt túl közvetlenül történelmi 

részletekből származó nehézségeket. De átadom a szót magának a mesternek: „Az emberi 

életnek csakis olyan képe nevezhető költőinek, amelyben a csak absztrakt ésszel felfogható 

motívumok átadják helyüket a szívet irányító, tisztán emberi érzéseknek. Ez a költői tárgy 

megtalálására irányuló törekvés a legfőbb, a forma és a költői előadás tekintetében mérvadó 

törvény… A ritmus rendje, a rímek már-már zenei ornamentikája arra szolgál, hogy a költő 

olyan hatalmat adjon a versnek, a mondatnak, amely bájával lenyűgöz, és kénye-kedve szerint 

kormányozza az érzelmet. E legbensőbb lényegéből következő törekvésében a költő végül 

eljut művészete határáig, odáig, ahol az már a zenével érintkezik; ezért az a költői mű a 

legtökéletesebb, amely a maga végső kiteljesedésében teljesen zenévé válik. 

Ezért úgy vélem, hogy a költő eszményi anyaga a mítosz. A mítosz a nép eredeti és 

anonim költeménye, melyet a művelt korok nagy költői minden időkben újra- és 

újraformálnak. Valóban, a mítoszban az emberi kapcsolatok majdnem teljesen levetik 

konvencionális, csak az elvont ész számára felfogható formájukat; azt mutatják meg, 

ami az életben igazán emberi, öröktől fogva érthető, és abban az utánozhatatlan, 

konkrét formában mutatják meg, amely minden igazi mítosznak első pillantásra 

felismerhető individuális alakot ad.” 
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Másutt így közelíti meg a témát: „Egyszer s mindenkorra elhagytam a történelem mezejét, és 

a monda felé fordultam. … Így lemondhattam az esetleges-történelmi elem ábrázolásához 

szükséges részletezésről, arról, amit a folyamat érthetővé tétele érdekében egy meghatározott, 

tőlünk távol eső korszak leírása követel, és amit a mai történelmi drámák és regények írói 

éppen ezért mutatnak be oly aprólékos gonddal. … A mondának, bármely korhoz, bármely 

nemzethez tartozzék is, megvan az az előnye, hogy az adott korból és az adott nemzetből 

kizárólag a tisztán emberi tartalmat ragadja meg, s e tartalomnak teljességgel eredeti, 

rendkívül pregnáns és első pillantásra érthető formát ad. Egy ballada, egy ismert refrén 

elegendő ahhoz, hogy ez a karakter a lehető legfrappánsabb vonásokban jelenjék meg 

előttünk. … A jelenet karaktere és a mondai hang együttesen éri el, hogy a lélek olyan 

álomszerű állapotba jusson, amely hamarosan egyfajta telepatikus megérzéssé, látnoksággá 

válik, midőn a szellem a világ jelenségeinek új összefüggését fedezi fel, melyet a köznapi 

értelemben vett ébrenlét állapotában nem foghatott volna fel…” 

Hogyan is ne volna tisztában a mítosz szent, isteni mivoltával Wagner, aki egy személyben 

költő és kritikus? 

A Tannhäuser két princípium harcát jeleníti meg, melyek az emberi szívet választották 

küzdelmük porondjául, ahol a test harcol a szellemmel, a pokol a mennyel, a Sátán Istennel. 

Már a nyitány páratlan leleménnyel sugározza ezt a dualizmust.  … Liszttel szólva  – „két 

oldala egy egyenletnek, mely a fináléban kap megoldást” 

 

Lohengrin drámája, csakúgy, mint Tannhäuseré, a monda szakrális, titokzatos, mégis 

általánosan érthető jegyeit viseli magán. 

Lohengrin győzelme azt bizonyítja, hogy Elza ártatlan. Ortrudnak, a varázslónőnek és 

férjének, Friedrich von Telramundnak, az Elza elítélésében érdekelt két cselszövőnek sikerül 

felszítania benne a női kíváncsiságot, kétséggel megzavarni örömét; addig zaklatják, mígnem 

megszegi esküjét, és azt követeli férjétől, hogy vallja meg származását. A kétely megölte a 

hitet, a tovatűnő hit magával sodorja a boldogságot. … A lovag visszatér a Monsalvatra, a 

kétkedő, a tudni, bizonyságot szerezni akaró Elza boldogsága pedig szétfoszlott. Az eszmény 

tovatűnt.  
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Tisztelettel átadom a szót Lisztnek, akinek Lohengrin et Tannhäuser című könyvét 

ebből az alkalomból szeretném a mély értelmű és kifinomult művészet barátainak 

figyelmébe ajánlani. E könyv nyelve kissé szokatlan, szókincse különböző nyelvekből 

kölcsönzött szavakból áll, ám a mester retorikus dikciója magával ragadó: 

„A néző jó előre felkészült arra, és belenyugodott abba, hogy ezúttal nem ének- és 

zeneszámok összefüggéstelen sorát hallja, valamilyen intrika szálára felfűzött darabok 

egymásutánját, ami szokványos operáink lényege, ezért különös érdeke fűződik ahhoz, hogy 

három felvonáson keresztül figyelemmel kövesse azt a mélyen átgondolt, bámulatosan 

leleményes és költőileg intelligens kombinációt, amellyel Wagner több főtémából mintegy 

összecsomózza a dráma lényegét képező dallamokat. Ezek a tematikus kapcsolódások 

illeszkednek a költemény szavaihoz, összefonódnak velük, s így hatásuk megindító erejű. 

Miután azonban az előadáson átéltük ezt a hatást, szeretnénk számot adni arról, mi az, ami 

ennyire élénken hatott ránk, szeretnénk tanulmányozni ennek az olyannyira újszerű műnek a 

partitúráját. Ha megtesszük ezt, meglepődve tapasztaljuk, hogy milyen sokféle intenciót és 

árnyalatot tartalmaz, melyeket azonnal nem is foghatunk fel. De hiszen a nagy költők drámáit 

vagy eposzait nem kell-e hosszasan tanulmányoznunk ahhoz, hogy jelentésüket teljesen 

befogadjuk? Egy váratlanul alkalmazott eljárással Wagnernak sikerül kitágítania a zene 

birodalmát, elmélyíteni igényeit. Nem lévén megelégedve azzal a hatalommal, melyet a zene 

a szíveken gyakorol, az emberi érzelmek teljes skáláját ébresztve fel, a zenét arra is képessé 

tette, hogy elménket ösztönözze, gondolkodásunkhoz szóljon, értelmünkhöz folyamodjék, s 

így morális és intellektuális értelme legyen. […] Az egyes szereplők és fő szenvedélyeik 

karakterét az énekben vagy a kíséretben megjelenő dallamokkal rajzolja meg, valahányszor az 

általuk kifejezett szenvedélyek és érzelmek szerephez jutnak. Ez a módszeres kitartás művészi 

szerepmegosztással párosul, amely az ebben megnyilvánuló lélektani, költői és filozófiai 

gondolatok finomsága révén még azoknak is ritka élvezetet szerez, akiknek a nyolcadok vagy 

tizenhatodok halott jelek, puszta hieroglifák. Mivel Wagner egyszerre kényszeríti állandó 

munkára gondolkodásunkat és emlékezetünket, ezáltal a zene hatását kivonja a határozatlan 

megilletődöttség területéről, s varázsát a gondolkodó értelem élvezetével gazdagítja. Eljárása 

összetettebbé teszi azt a könnyed élvezetet, amelyet az énekszámok egymáshoz alig 

kapcsolódó sorának meghallgatása szerez; a közönség különleges figyelmét igényli; 

ugyanakkor a teljes megrendültség élményével ajándékozza meg azokat, akik élvezni képesek 

azt. Dallamai bizonyos mértékig gondolatok megszemélyesítései; visszatérésük olyan 

érzelmek visszatérését jelzi, amiket a kimondott szavak nem fejeznek ki pontosan; feladatuk 
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az, hogy felfedjék előttünk a szív minden rejtett titkát. Egyes témák, például a második 

felvonás első jelenetében, mérges kígyóként fonják át az operát, rátekerednek áldozataikra, 

hogy azután elmeneküljenek, ha előlépnek azok szent védelmezői; mások, mint az Előjáték 

témája, csak ritkán térnek vissza, a legfenségesebb isteni kinyilatkoztatás formájában. Minden 

fontosabb helyzet vagy szereplő zeneileg olyan dallamban fejeződik ki, amely állandó 

jelképük lesz. Nos, minthogy ezek a dallamok ritka szépségűek, azoknak, akik egy partitúra 

megítélésénél csak a nyolcadok és tizenhatodok egymás közti viszonyaival törődnek, ki kell 

jelentenünk, hogy ennek az operának a zenéje akkor is elsőrangú műalkotás lenne, ha meg 

lenne fosztva szép szövegétől.” 

„Valóban, Wagner zenéje még költészet nélkül is költői mű lenne, mindazon 

tulajdonságokkal felruházva, melyek a jól sikerült költészetet teszik; önmagát 

magyarázza, mert sok mindent egyesít, összehangol, egymáshoz alakít és – hogy 

barbarizmussal érzékeltessük a minőség legfelsőbb fokát – gondosan konkatenál: 

egybeláncol. 

 A bolygó hollandi az Óceán bolygó zsidójának népszerű története, akinek azonban egy   

                           segítőkész angyal a megváltás lehetőségét kínálja: 

 „Ha a kapitány minden hetedik évben partra lépve valaha is olyan nővel találkozik, aki 

hűséges marad hozzá, megmenekül.” A szerencsétlen egyszer meg akart kerülni egy 

veszélyes szirtfokot, ám a vihar újra és újra elsodorta, mire felkiáltott: „Átjutok, ha 

örökké kell is küzdenem!” És az örökkévalóság elfogadta a vakmerő kihívást. Azóta hol 

itt, hol ott bukkan fel a kísértethajó a partok mentén, dacolva a viharral, a halált kereső 

katona reményvesztettségével; ám életét a vihar megkíméli, előle még a kalóz is keresztet 

vetve menekül. A Hollandi első szavai, miután hajója horgonyt vetett, sötétek és 

ünnepélyesek: „Időm lejárt, / Fölöttem újra elmúlt hét hosszú év, / Egy szenvedőt vet 

partra a vihar. / Hah! Büszke óceán! / Hamar megint hullámmeződre szállok! […] Ám a 

halál rám nem talál! / Ily kárhozattal sújt az ég […] Végítélet napja, sújts le rám / 

Villámcsapásos éjszakán!” A kísértethajó mellett egy norvég hajó vet horgonyt; a két 

kapitány összeismerkedik, s a holland kéri a norvégot, ossza meg vele néhány napra az 

otthonát, adjon neki új hazát: „A házadat ha megnyitod nekem, / Hol kis időre 

megpihenhetek, / Dús kincsekkel van megrakodva bárkám […] Szolgálatod jutalmát 

elnyered.” Roppant kincseket kínál neki, amitől a norvég elszédül, végül kereken 

megkérdi: „Van-e ifjú lányod? […] Ameddig hazát nem találok, / Mit ér nekem a 
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gazdagság? / Ha hozzám adod a leányod, / Mindenem neked engedem át. / Nőmül add 

ifjú leányod, / Mindenem neked engedem át.” – „Halld, vendég, bájolóan szép a lányom, 

/ S mint gyermek, hozzám hű, ragaszkodó.” – „Tovább is hűn szeresse ő az apját, / Úgy 

lészen mint asszony hű a férjihez.” – „Dús ajándékod fölbecsülhetetlen, / De kincset ér a 

lány, ki hű nőd lesz…” – „Hozzám adod? […] Leányod láthatnám ma még?  

A norvég kapitány szobájában ifjú leányok beszélgetnek a bolygó hollandiról, Senta 

pedig, egy rögeszme foglya, szemét a szoba falán látható titokzatos arcképre függesztve, 

balladát énekel a hajós kárhozatáról: „Vad bárka száll a tengeren, / Vérszín vitorlás, 

éjsötét, / Gazdája mindig éberen / Fönt áll, s néz róla szerteszét. […] Mint a nyíl, úgy 

repül, / Céltalan, szüntelen, nyugtalan! / Megváltást nyerhet mégis a sápadt férfi a 

révben, / Majd ha egy nőre lel, ki a sírig hű párja lészen. / Szent égi jóság, vezessed a hű 

nőhöz őt! / Kihíva vészt, vihart, ködöt, / Egy szirtfokot kísérte meg / És átkozódva 

esküdött: / »Kárhozzam el, ha engedek!« […] A Sátán szól: / Szaván fogom! / És a bősz 

tengeren / Űzi őt szüntelen, egyedül! / Ám hogy megváltást lelhet a sápadt férfi a révben, 

/ Feltárja Isten angyala néki, és úgy is lészen, / Hol várja üdv óceán zord hajtását? / 

Szent égi jóság, vezessed a hű nőhöz őt! / Hétesztendőnként egyaránt / Horgonyt vet és a 

partra száll, / Hogy eljegyezzen egy leányt, / De várt hűségre nem talál. / »Vitorla fel!« / 

»A horgonyt fel!« / Csalfa szív, csalfa lány! / Tovaszáll, szüntelen, egyedül!” És egyszer 

csak, mintha mély álomból ébredne, Senta átszellemülten felkiált: „Én váltlak meg hű 

szívem szent hevével! / Hozzám vezessen Isten angyala! / Hogy általam az üdvöt te érd 

el!” Mágnesként ragadja magához a lány lelkét a boldogtalanság; az ő igazi jegyese az 

elátkozott kapitány, aki csak a szerelemtől remélhet megváltást. 

Végül belép a Hollandi, az apa bemutatja lányának; ő az a férfi, akinek legendás 

képmása a festményen látható. De a hajós, miként a rettenetes Melmoth, akit megrendít 

áldozatának, Immalée-nek sorsa, szeretné figyelmeztetni: odaadása veszélyes lehet; a 

kárhozatra ítélt férfi, akiben felébredt a részvét, elutasítja az üdvöt nyújtó kezet: sietve 

újra hajóra száll, hogy átengedje őt a közönséges családi és szerelmi boldogságnak. 

Senta azonban ellenszegül, makacsul kitart amellett, hogy követi a Hollandit: „Sorsodat 

én jól ismerem rég, / Már tudtam én, midőn megláttalak!” A férfi viszont, remélve, hogy 

visszarettenti a leányt, így válaszol: „Te nem tudod, nem sejted, ki vagyok! / Kérdezd az 

óceán lakóját, / Kérdezd a tenger valamennyi vándorát, / Ismeri mind a borzadály 

hajóját: / A »bolygó hollandi« a nevem!” Senta, szemével a távolodó hajót követve, 

felkiált: „Megvált az Isten, az égi hit! / Itt állok híven holtomig!” A lány a tengerbe veti 
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magát. A hajó elmerül. Két szellemalak emelkedik a hullámok fölé: Senta és a Hollandi 

dicsfényben ragyogó alakja. Boldogtalanságáért szeretni a boldogtalant: csakis egy 

ártatlan szívben foganhat meg ilyen fenséges eszme. Szép gondolat, kétségtelenül: egy 

ifjú leány szenvedélyes képzelőerejéhez kapcsolja egy átok sújtotta ember megváltását. 

A drámai cselekményt biztos kéz alkotta határozott vonásokkal; minden szituáció 

markánsan kidolgozott, Senta alakja pedig természetfölötti, regényes nagyságot hordoz 

varázslatosan és félelmetesen. A költemény végletes egyszerűsége csak fokozza a hatást. 

Minden a helyén van, jól elrendezett, arányos. A nyitány, melyet az Olasz Színházban  

megrendezett koncerten hallottunk, komor és mély, mint az óceán, a szél és a sötét 

szakadékok.” 

1861. március 18 

* A szövegkönyvek részleteit Lányi Viktor fordításában közöljük 

 

3. Friedrich Nietzsche – „Nietzsche contra Wagner” 

Az írás befejező, „Epilógus” részéből két hosszabb gondolatot emelek ki, komment 

nélkül – hiszen a sorok önmagukért beszélnek… 

1. …Csak a nagy fájdalom szabadítja fel igazán a szellemet: a nagy gyanakvás tanítómestere, 

…, csakis ez a fájdalom kényszerít bennünket, filozófusokat arra, hogy legmélyebb 

mélységeinkbe bocsátkozzunk alá, és eltoljunk magunktól mindenféle bizalmat, hogy 

elvessünk mindent, ami jólelkű, elkendőző, elnéző, középszerű, amibe korábban talán egész 

lényünket beleadtuk. Kétlem, hogy az ilyen fájdalom „megjavít”; de tudom, hogy elmélyít… 

a fájdalom elől visszahúzódunk a Semmibe, a néma, dermedt, süket önmegadásba, 

önfeledésbe, önkioltásba; az önuralom ilyen hosszas, veszélyes gyakorlataiból más emberként 

kerülünk ki, az eddigieknél több kérdőjellel, mindenekelőtt azzal az akarattal, hogy ezentúl 

még többet, még mélyebben, szigorúbban, keményebben, dühödtebben, csendesebben 

kérdezzünk, mint valaha is kérdeztek a földön… Oda az életbe vetett bizalom; az élet maga 

vált problémává.  

 

2.  Az a legkülönösebb, hogy mindennek utána megváltozik az ízlésünk – kialakul egy másik, 

második ízlésvilág. A mély szakadékokból, a nagy gyanakvás szakadékából is újjászületve, 

vedletten tér vissza az ember, bizsergető érzésekkel, gonoszkodóbban, finomabb érzékkel az 
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öröm iránt, … Ó, hogy mennyire ellenszenves mostantól az élvezet, a durva, tompa agyú, 

barna élvezet, ahogyan azt az élvezők, „művelt” kortársaink, a gazdagok és uralmon lévők 

felfogják!...... mennyire idegen ízlésünknek a romantikus tombolás, az érzékek zűrzavara, 

amelyet a művelt csőcselék olyannyira kedvel, a fenségesre, az emelkedettre, a nyakatekertre 

való áhítozásával egyetemben! Ó, nem: ha nekünk, kigyógyultaknak még egyáltalán 

szükségünk van művészetre, akkor az egy másik művészet lesz – gunyoros, könnyed, röpke, 

magát isteni módon nem zavartató, isteni módon művészi művészet, amely mint tiszta láng  

lobog a felhőtlen égre! Mindenekelőtt pedig művészek, csakis művészek számára szóló 

művészet! Mindennek utána jobban megértjük, hogy mi kell ehhez elsősorban: derű, 

mindenféle derű, barátaim! … Egyet s mást most túlságosan is jól tudunk, mi, tudók: ó, 

mostantól fogva megtanulunk jól felejteni, jól nem tudni mint művészek! … Mi már nem 

hiszünk abban, hogy az igazság akkor is igazság marad, ha fátylát letépik, mi eleget átéltünk 

ahhoz, hogy ezt higgyük… Ma az ízlés parancsa, hogy ne akarjunk mindent mezítelenül látni, 

mindenütt ott lenni, mindent megérteni és „tudni”.  

Ó, ezek a görögök! Ők aztán értettek ahhoz, hogy éljenek! Ehhez az kellett, hogy legyen 

bátorságuk megállni a felszínnél, a redőknél, a bőrnél; hogy imádják a látszatot, higgyenek a 

formákban, a hangokban, a szavakban, a látszat egész Olimposzában! Ezek a görögök 

felszínesek voltak, de a mélységből következően voltak felszínesek… És nem éppen ide 

kanyarodunk vissza, mi, a szellem vakmerői, akik megmásztuk a jelenlegi gondolkodás 

legmagasabb, legveszélyesebb hegycsúcsait, onnan fentről szétnéztünk és lenéztünk? Nem 

éppen ebben vagyunk  – görögök? A formák, a hangok, a szavak imádói? Nem éppen ezért 

vagyunk művészek? 
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