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Előszó és köszönetnyilvánítás 

 

Doktori értekezésemben egy sajátos és eddig kevés figyelmet érdemlő műfaj, a művészopera 

definíciójára, illetve 20. század eleji fejlődésének bemutatására teszek kísérletet.  

A disszertáció talán legfőbb – megválaszolásra váró – kérdése, hogy a vizsgált művekben 

megalkotott művészfigurák miként viszonyulnak kitalálóik (művészet)filozófiájához, tehát 

mennyiben leképezései az egyes zeneszerzők művészről és művészetről való 

gondolkozásának.       

Alekszandr Szrkjabin, Arnold Schönberg és Hans Pfitzner (illetve az itt kevésbé hangsúlyos 

szerephez jutó, de a téma szempontjából nem különben fontos Franz Schreker) vonatkozó 

műveit kevésbé műfaji, tartalmi és formai hasonlóságok kötik össze, mintsem inkább 

szereposztásuk: e darabok főszereplői zeneszerzők, az operák ő külvilághoz és művészethez 

való viszonyukat dolgozzák fel. 

 

Témaválasztásomat nagyban befolyásolta a dolgozatban vizsgált (művészeti) korszak iránti 

vonzódásom, az Alekszandr Szkrjabin zenéjének és írásos hagyatékának, majd a zenei 

expresszionizmus és futurizmus jelenségeinek kutatásával eltöltött évek, amelyek során 

mindvégig zene és (művészet)filozófia találkozásának lehetőségei álltak figyelmem 

középpontjában.  

Beszélhetünk-e zeneszerzők esetében egyáltalán filozófiai munkásságról? S ha igen, maguk a 

műalkotások képesek-e számot adni egy zeneszerző világról, művészetről vagy éppen saját 

magáról alkotott gondolatairól, eszméiről? Ilyen és ehhez hasonló kérdések vezettek elsőként 

ahhoz, hogy a következőkben bemutatni kívánt zenés színpadi kompozíciókkal érdemben 

foglalkozni kezdjek.  

A disszertációban felbukkanó – befejezett és töredékesen fennmaradt – művészoperák egytől 

egyig olyan, a zenei modernitást megalapozó zeneszerzők tollából származnak, akiknek az 

életében meghatározó szerepet játszott a bölcselet, s ennek írásaikban, valamint szóbeli 

megnyilatkozásaikban rendre hangot is adtak – s akik számára végül a műalkotás is eszközzé 

vált világ- és művészetszemléletük rendszerezésére, illetve közvetítésére.  

 

Egy, a műfajt övező bizonytalanságok tisztázására, valamint az elemzett művek közös 

tulajdonságainak felmutatására vállalkozó hosszabb elméleti Bevezetőt követően a Wagnert 

követő három – megítélésem szerint – legjelentősebb 1918 előtt született zenés 
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művészábrázolás (Aleszkandr Szkrjabin operatöredéke [1900-1903], Arnold Schönberg: A 

szerencsés kéz [1913] és Hans Pfitzner: Palestrina [1917]) elemzésére kerül sor.  

Az így meghúzott (és meglehetősen szűkre szabott) időkeretek talán némiképp önkényesnek 

tűnhetnek. A nyilvánvaló terjedelmi okokon túl azonban e korlátozás hátterében elméleti 

megfontolások is állnak. Mindenekelőtt annak belátása, hogy – miután a művészet és azon 

belül a zene teljességgel soha nem képes függetleníteni magát a történelem aktuális 

változásaitól – az első világháborút követő politikai-kulturális átrendeződés a zeneművészet 

fejlődését is döntően befolyásolta. A fordulat elsősorban a komponisták szemléletmódjában és 

művészi hitvallásában következett be; a művész és művészet szerepével kapcsolatos, a 20. 

század első két évtizedében még nagyon is élő romantikus toposzok és narratívák (például 

zsenialitás, kiválasztottság, inspiráció) egy jelentős részét nem, vagy csak jelentősen módosult 

formában lehetett 1918 után tovább folytatni.  

Megfelelőnek láttam tehát, hogy kizárólag a 19. század és Wagner örökségétől elszakadni 

még nem képes, s mégis immár a 20. században létező szerzőkre és azon műveikre 

koncentráljak, amelyek a szóban forgó korszakváltás előtt születtek meg, s így a modern 

művészoperák legkorábbi példáinak tekinthetőek. Ráadásul a műfajról fellelhető, egyébként is 

szűkös szakirodalomban ez az időszak eddig meglehetősen margóra szorult.  

Mégsem elsősorban „történetírói‖ okok szólnak e kronologikus sorrendbe állított három 

kompozíció együttes vizsgálata mellett, tehát, hogy egy jól átlátható és behatárolható 

időintervallum fejlődési irányait rajzolhassuk meg általuk. Hanem az, hogy ezek a darabok 

felelnek meg leginkább annak a műfaj-definíciónak, amelyet a doktori értekezés 

Bevezetőjében igyekszem körvonalazni. Következtetésem ezért inkább fordított: a 20. század 

első két évtizedét éppen az teszi kitüntetetté a művészi sorsokat megéneklő operák 

történetében, hogy ekkor jelennek meg a legnagyobb „sűrűséggel‖ olyan alkotások, amelyek a 

legtöbb szempontból megfelelnek a következőkben felállított műfaji kritériumoknak.    

 

*** 

 

Köszönettel mindenekelőtt Dalos Annának, Csobó Péter Györgynek és Pintér Tibornak 

tartozom, akik első olvasói voltak a dolgozat kéziratának, és értékes megjegyzéseikkel, 

tanácsaikkal segítették munkámat.  

Hálával tartozom továbbá a berlini Humboldt Universität zenetudományi intézetét vezető 

Hermann Danusernek, akinek két alkalommal (2010-ben és 2011-ben) is vendége lehettem – e 

kétszer három hónapos kutatómunkának, és a Danuserrel folytatott alkalmankénti 



3 
 

konzultációknak nagy szerepe van e disszertáció létrejöttében. Nemkülönben nagy 

jelentőséggel bír – különösen a Schönberg-fejezet szempontjából – a 2012 tavaszán Bécsben 

töltött négyhónapos kutatómunka, amely az Universität Wien zenetudományi intézetében 

oktató Nikolaus Urbanek vezetésével valósult meg. Urbanek mellett sokat köszönhetek az 

Arnold Schönberg Center munkatársainak és közülük is elsősorban Julia Bungardtnak, aki a 

rendelkezésemre bocsátotta a bécsi mester Pfitzner-paródia: Reváns a Palestrináért három 

felvonásban (Parodie Pfitzner. 3 Akte der Revanche von Palestrina) című operatöredékéhez 

fennmaradt vázlatok digitális transzkripcióját.  

Nem feledkezhetek meg továbbá Medzibrodszky Alexandra segítéségéről sem, aki lektorálta 

és javította a dolgozatban szereplő orosz nyelvű műfordításokat. 

A disszertáció elkészítése alatt két-két alkalommal részesültem Magyar Állami Eötvös 

Ösztöndíjban, illetve Kodály Zoltán Alkotói Ösztöndíjban, valamint egy alkalommal nyertem 

el az Ernst Mach Stipendiumot.     
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Első megközelítés 

 

Metaopera 

 

  

Önreflexió a zenében és metazene
1
 

 

Miközben az önreflexió problémaköre és a különböző meta-jelenségek vizsgálata régóta része 

filozófiai, társadalomtudományi, illetve színház- és irodalomtudományi diskurzusoknak, a 

téma a zenetudományban csak az utóbbi néhány évben került a figyelem középpontjába, így a 

legújabb trendek egyikének számít.  

A zenei önreflexióról szóló első és mindmáig legjelentősebb szakmai találkozókat 2007-ből 

jegyezhetjük fel: Self-reference in literature and music (Ön-referencia az irodalomban és a 

zenében) címmel az edinburghi egyetemen szerveztek konferenciát, míg ugyanebben az évben 

a Selbstreflexion in der Musikwissenschaft (Önreflexió a zenetudományban) elnevezésű 

szimpózium Kölnben került megrendezésre.
2
 Tudományos igényű írásos munkákból szintén 

nincsen sok, s ezek zöme szintén a 21. század terméke
3
 – jellemző módon még a metazenével 

kapcsolatos elmélkedések egyik kulcsfigurájának számító Werner Wolf is, aki a szerzői 

önreflexió és narrativitás kérdését filozófiai, valamint nyelv- és irodalomelméleti szempontból 

már a múlt század nyolcvanas éveiben intenzíven kutatta, csak a kilencvenes évek végétől 

kezdve jelentette meg azóta alapvető és megkerülhetetlen hivatkozási ponttá váló írásait.
4
 Új 

keletűsége okán a téma az egyetemi oktatásban sem vert eddig mély gyökeret: a fentebb 

említett kölni szimpózium egyik résztvevője, a zenetudományos körökben jelenleg az egyik 

legnagyobb nemzetközi szaktekintélynek számító Hermann Danuser újszerű kísérletnek, egy 

eddig csaknem ismeretlen terület felvezetőjének nevezte a metaopera zsánere köré épülő, s 

                                                           
1
 Metazene alatt a saját maga elkészítésére vagy elkészülésére reflektáló, illetve azt „elmesélő‖ zenét szokás 

érteni  
2
 A rendezvényeken elhangzott előadások és vitaindítók írásos formában csupán 2010-től, illetve 2011-től 

hozzáférhetőek. Ld: Bernhart, Walter - Wolf, Werner (Eds.), Self-reference in literature and music, 

Amsterdam/New York: WMS, 2010,  illetve Steinbeck, Wolfram (Hrsg.): Selbstreflexion in der 

Musik|Wissenschaft : Referate des Kölner Symposions,  Kassel: Bosse, 2011 
3
 Pl. Mittmann, Jörg Peter: Meta-Musik: Zum Problem musikalischer Selbstreferenz, in: Asmuth, Christoph 

(Hrsg.): Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang, Zum Wechselverständnis von Musik und 

Philosophie, Frankfurt: Campus, 1999, 229-238; Schmidt, Matthias: Johannes Brahms. Ein versuch über 

musikalische Selbstreflexion, Wilhlemshaven, 2000; Beck, Ulrich (Hrsg.): Die Modernisierung der Moderne, 

Franfurt a.M.: Suhrkamp, 2001 
4
Pl. The Musicalization of Fiction: A Study int he theory and history of intermediality, Amsterdam: Rodopi, 

1999.,; Das Poblem der Narrativität in Literatur, bildender Kunst und Musik, in: Nünning, Ansgar und Vera 

(Hrsg.): Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär, Trier: WVT, 2002, 23-104. 
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így a metazene problematikájához megannyi szálon kötődő kollokviumát, amelyet 2011 őszén 

a berlini Humbold Universität zenetudományi intézetében hirdetett meg.   

De mi is okozta és okozza mindmáig a tudomány metazenével (vagy másképpen: zenéről 

szóló zenével)
5
 szembeni érezhető távolságtartását és óvatosságát? S vajon e távolságtartás 

miként is egyeztethető össze Werner Wolf azon kijelentésével, amely szerint valamennyi 

művészet illetve médium közül a zene lényegétől választható el legkevésbé az 

önreferencialitás?
6
 

 

Zene a zenéről 

 

A válasz részben kétség kívül a zenéről szóló zene fogalmának legalább kétféle 

értelmezésében keresendő. Az egyik – általánosabb, ám egyben vulgárisabb – definíció szerint 

minden olyan zenemű ide tartozik, amely részben vagy egészben valamilyen már korábban 

létező zenét dolgoz fel, vagy ilyenre hivatkozik: ennek megfelelően valamennyi variáció, 

parafrázis, imitáció, hommage, vagy akár hangszeres átirat tekinthető olyan zenének, amely 

magára a zenére, illetve annak megkomponálására reflektál.
7
   

Rendkívül tanulságos és beszédes e tekintetben a Klaus Schneider által 2004-ben összeállított 

és kiadott Lexikon Musik über Musik felépítése. A tekintélyes gyűjtemény nem kevesebb, 

mint 2900 komponista mintegy 8600 olyan szerzeményét tartalmazza, amely a szerző szerint 

kimeríti a lexikon címében megjelölt kategória követelményeit, azaz bármilyen módon 

hivatkozik egy másik műre, előadóra vagy szerzőre. Schneider könyvében a fentebb 

megnevezetteken kívül népdalfeldolgozásokkal és tradicionális dallamokra írott 

kompozíciókkal, valamint stílusgyakorlatokkal is találkozhatunk, illetve feljegyzésre kerülnek 

a zenei idézetek legkülönbözőbb típusai is, de az összeállításból a 19. század olyan kedvelt 

műfajai, mint például a meditációk vagy a reminiszcenciák sem hiányoznak.
8
    

                                                           
5
 Németül: Musik über Musik, amit a továbbiakban a „zene a zenéről‖ vagy a „zenéről szóló zene‖ 

szókapcsolattal fordítunk 
6
 Wolf, Werner: Metafiction and metamusic: Exploring the limits of metareference, in: Nöth, Winfried (Hrsg.): 

Self-reference in the media, Berlin: Mouton de Gruyter, 2007, 303. 
7
 Steinbeck, Wolfram: Musik über Musik: Zur Selbstreflexion in der europäischen Kunstmusik seit dem späten 

18. Jahrhudert, in: Steinbeck 2011, 9. 
8
 Schneider, Klaus: Lexikon Musik über Musik : Variationen - Transkriptionen - Hommagen - Stilimitationen - 

B-A-C-H, Kassel: Bärenreiter, 2004. Ha ilyen irányból közelítünk a következőkben vizsgálni kívánt 

zeneszerzőkhöz, feltűnő különbségeket találunk közöttük. Arnold Schönberg és Hans Pfitzner életművét 

végigkísérik az idézetek és a különféle zenei hivatkozások. Gondoljunk csak Schönberg op. 25-ös 

Zongoraszvitjének B-A-C-H motívumára, vagy a Holdbéli Pierrot (Pierrot Lunaire) ötödik tételében (Wie ein 

blasser Tropfen Bluts) található Chopin-idézetre; Pfitzner esetében pedig elegendő, ha Palestrina című zenei 

legendájának itt is részletesen elemzésre kerülő híres jelentére, az úgynevezett inspiráció-jelenetre hivatkozunk, 

ahol a mű címszereplőjéül választott reneszánsz mester Missa Pappae Marceli című miséjéből hallunk konkrét 
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Egy ilyesfajta megközelítés oly mértékben általánosítja a metazene problémáját és azon belül 

a zenéről szóló zene fogalmát, hogy azt aligha ragadhatjuk meg valamilyen jól 

körülhatárolható elméleti kerettel, s aligha válhat így alapos tudományos vizsgálódás tárgyává 

az a kérdés, hogy pontosan mit is jelent olyan zenét komponálni, amely a zene megalkotására 

vagy megalkotójára, s végső soron a zenére, mint művészetre reflektál.  

Az imént felvázoltakkal több ponton érintkezik, negatív tónusa okán mégis önállónak, s 

dolgozatunk szempontjából ugyancsak kevéssé használhatónak tűnik a kifejezés Theodor 

Wiesegrund Adorno általi értelmezése, amely egyben a zenéről szóló zene definiálására tett 

első tudományos kísérlet. Adorno a fogalmat, Rudolf Kolischra hivatkozva, Az új zene 

filozófiájának (Philosophie der neuen Musik) Sztravinszkijról szóló egyik alfejezetében vezeti 

be, és „az objektív zenei nyelv kiüresedett visszhangjának‖ nevezi azt, közvetlen okát pedig 

kevésbé a zeneszerzők önálló mondanivalójának hiányában keresi, mintsem a kompozíciós 

technikák tendenciáinak megváltozásában. Mint ahogy azt az alábbiakból kiolvashatjuk, a 

német filozófusnál a zenei idézet ugyancsak kulcsfontosságú instanciának számít: 

„A „lelemény‖ lehetőségei, amelyek a versengés korszakában az esztéták szemében 

korlátlannak tetszettek, a tonalitás sémáján belül jószerivel megszámlálhatók: e lehetőségeket 

egyfelől messzemenően meghatározza a hármashangzat-felbontás, másfelől a diatonikus 

szekundsorozat. A bécsi klasszicizmus idején, amikor a forma totalitása többet számított, mint 

a melodikus „ötlet‖, a rendelkezésre álló készlet e szűkössége nem jelentett problémát. A 

szubjektív Lied-dallam egyenjogúsításával azonban egyre tapinthatóbbá vált a korlát: a 

zeneszerzők ahhoz voltak szoktatva, hogy olyan „ötleteik‖ legyenek, akár Schubertnek vagy 

Schumann-nak, ámde a szűkre szabott anyag addigra olyannyira kimerült, hogy nem lehetett 

már ötlettel előrukkolni, amelynek ne lett volna valamilyen előzménye. E szerzők ezért a 

készlet objektív elhasználtságát belekalkulálták a hozzá fűződő szubjektív viszonyukba, és 

témáikat több-kevesebb nyíltsággal „idézetekként‖, egy már ismert elem visszatérésének a 

hatását keltve alkották meg.‖
9
 

Különösen a szöveg egészének ismeretében nem lehet kérdéses, hogy a zenéről szóló zene 

megjelenése és egyre nagyobb térhódítása itt a szubjektum és a szubjektivitás háttérbe 

szorulásával, sérülésével áll összefüggésben. Az iménti szövegrészletből ugyanakkor érdemes 

                                                                                                                                                                                     
idézeteket), addig Szkrjabin munkásságában feltűnő módon egyetlen konkrét hivatkozást, vagy hommage-t sem 

találunk (A Grove Zenei lexikon online változatában (www.oxfordmusiconline.com) közölt műjegyzék azonban 

tartalmaz egy kivételt: egy orosz népdaltémára írt, de befejezetlenül maradt varicáiót) – az orosz zeneszerző, 

mint ahogy arról szintén szó esik majd, a sajátján kívül lényegében minden más zenét megvetetett, és vélhetően 

emiatt az idézet illetve átdolgozás problematikája sem foglalkoztatta.    
9
 Adorno, Theodor W.: Az új zene filozófiája (kézirat), 2012, 122. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Csobó 

Péter Györgynek, aki a könyv magyar nyelvű fordításának kéziratát a rendelkezésemre bocsátotta. 

http://www.oxfordmusiconline.com/
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arra is felfigyelnünk, hogy Adorno a művészetben és így a zenetörténetben a bécsi klasszika 

utáni időszakra teszi a Sztravinszkij-féle – negatív – metazene létrejöttéhez szükséges 

változások beálltát. 

Éppen úgy, ahogy azt zenéről szóló zene fogalmát másképpen – a szerzői önreflexió felől – 

definiálók teszik. Csak éppen ellentétes előjellel, mint Adorno: a kölni és edinburghi 

tanácskozások résztvevőinek többsége szerint ugyanis a saját mesélési stratégiára reflektáló, 

szerzői önvizsgálatot folytató, s végül a művész és művészet szerepére műalkotásokon 

keresztül választ kereső komponista megszületéséhez elsőként Beethoven és kora teremtették 

meg az előfeltételeket – az a kor tehát, amely nagyban hozzájárult művészetek autonómmá 

válásához, illetve a zeneszerzési és zenehallgatási stratégiák önállósulásához. Különbözzék 

bármennyire is Wolfram Steinbeck,
10

 Siegfried Mauser,
11

 Ulrich Beck
12

, vagy az életrajzi és 

esztétikai szubjektum különbségeiről már jó két évtizeddel a metazene-kutatás elterjedését 

megelőzően értekező Carl Dahlhaus
13

 véleménye a metazene sajátosságait illetően, 

Beethovent és munkásságát valamennyien döntő, vagy legalábbis meglehetősen fontos 

mozzanatként értékelik a téma szempontjából.  

Ezt leszámítva azonban a kutatók szemlélete több részletkérdésben is eltér egymástól. Nem 

világos például, hogy bizonyos szerzők, amennyiben a zeneszerzői önreflexió kezdeteit a 19. 

század elejére teszik, hogyan számolnak el az operatörténet egyik jellegzetes – s a metazene 

történetében megkerülhetetlen – 17. és 18. századi műfajával, az úgynevezett 

metamelodrámákkal. A metamelodrámák – amelyek rövid bemutatására később vállalkozunk 

– efféle leválasztása a metazene „fő‖ sodráról azt sugallhatja, mintha a zenei önreflexió és a 

különféle zenei metajelenségek – korábban legalábbis – teljességgel elkülöníthetőek lennének 

egymástól, mintha lényegüknél fogva különböznének.
14

 

Erősen megoszlanak a vélemények a tekintetben is, hogy az önreflexív zene, vagy metazene 

határai túlnyúlnak-e a verbális tartalmakat közvetíteni képes szöveges (vokális) műfajokon, és 

kiterjeszthetőek-e az instrumentális zene különféle típusaira is.
15

 Terjedelmi okokból most 

nincs lehetőség e régóta húzódó vita részletes felgöngyölítésére. Így e helyütt csak azt 

kívánjuk jelezni, hogy alapvetően Wolfram Steinbeck azon megállapításával értünk egyet, 

                                                           
10

 Ld. a 6. lábjegyzetet 
11

 Mauser, Siegfried: Präsenz und Selbstreflexivität in der Neuen Musik, in: Steinbeck 2011, 129-133. 
12

 Beck 2011, 11.skk. 
13

 Dahlhaus, Carl: Biographisches und ästhetishes Subjekt, in: Ludwig van Beethoven und seine Zeit, Laaber, 

1987, 60-73. 
14

 Pl. Wolf, Werner: Metaisierung als transgenerisches und transmediales Phänomen, in: Hauthal, Janine (Hrsg.) 

– Metaisierung in der Literatur und anderen Medien, Berlin: de Gruyter, 2007, 31. 
15

 Pl. Finscher, Ludwig: Beethovens Klaviersonate op.31.3 Versuch einer Interpretation, in: uő: Festschrift 

Walter Wiora, Kassel, 1967, vagy Schmidt 2000. 
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mely szerint az instrumentális zene alapvetően nem képes önreflexíóra,
16

 legfeljebb –

nyelvszerűségét messzemenően elismervén – úgy hallgathatjuk, mintha önreflexív lenne, és 

csak a meghallgatást követően, az elemzett zeneművekről való beszében tehetünk kísérletet a 

szerző vélt vagy valós önreflexiójának rekonstrukciójára.  

Ennek megfelelően kiállunk Siegfried Oechsle és Claus Michael Ort amaz álláspontja mellett 

is, mely szerint a metazenei jelenségeket a szöveges zenében, illetve azon belül is leginkább a 

zenés színházi alkotásokban (operákban) a legkönnyebb kimutatni,
17

 akkor tehát, mikor a 

librettón belül merülnek fel a műfajra, poétikára, alkotási folyamatra (például megírásra, 

megkomponálásra), vagy éppen a praktikus megvalósításra (például előadásra) vonatkozó 

problémák. Más kérdés, hogy a szövegkönyvek vizsgálata önmagában nem elegendő a 

metazenei jelenségek megértéséhez; csakis a zenei történések részletes elemzésével együtt 

válhat világossá, az egyes szerzők milyen kompozíciós eszközökkel képesek metaszinteket 

létrehozni zeneműveken belül.  

A disszertáció során vizsgált kompozíciók közül mindössze három olyan mű, illetve 

műrészlet van, amelyik a metazene problémakörével összefüggésbe hozható.
18

 Többek között 

emiatt sem lehetséges, hogy a következőkben tárgyalni kívánt szerzőket és műveket a 

metazene égisze alatt hozzuk közös nevezőre. Ezzel együtt fontosnak tartjuk a kérdést, és a 

megfelelő helyeken
19

 vissza fogunk térni a metaszintek zeneműveken belüli szerepének 

alaposabb tanulmányozásához. Ahhoz pedig, hogy a disszertáció alcímében szereplő 

művészopera mibenlétét megértsük, a következőkben a metaopera zsáneréről is szükséges 

röviden szólnunk. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Steinbeck 2011, 10. 
17

 Ort, Claus Michael: Die Kontingenz der Oper. Zur Funkton musikdramatischer Selbstreferenz, in: Zeitschrift 

für Semiotik 27 (2005), 87-114, itt: 88. és Oechsle, Siegfried: Selbstreferenz und Selbstreflexion in der Musik, 

in: Steinbeck 2011, 95.  
18

 Ilyen a Nürnbergi mesterdalnokok, ahol tulajdonképpen az egész cselekmény Walther von Stolzing dala körül 

forog. Másik példánk Hans Pfitzner Palestrinájának első felvonásában a hatodik jelenet (a híres inspiráció 

jelenet, amely a történeti Palestrina Missa Papae Marceli című miséjének születését meséli el, konkrét idézeteket 

is felhasználva az eredetiből). Gondolhatunk továbbá Franz Schreker A távoli hang (Der Ferne Klang) című 

operájának harmadik felvonására is, ahol a színházban a főhős önéletrajzi ihletésű háromfelvonásos operáját 

mutatják be.  
19

 A Pfitznerről és Schrekerről szóló fejezetekben 
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A metaopera főbb kérdései a kezdetektől a 20. század elejéig 

 

Közhely, hogy az opera története – tehát a műfaj fejlődése – nem teljesen függetleníthető a 

dráma és a színház fejlődésétől. Nincs ez másképp a metaoperával sem, amelynek 

változásaiban kétség kívül szerepet játszottak a különböző korok metadramatikus és -teátrális 

törekvései. Ezzel magyarázható az is, hogy a metaopera történetében, különösen a 17. és 18. 

században a színházi paródia
20

 volt a meghatározó, de ez a tendencia lényegében a 19. század 

legvégéig, tehát a jelen dolgozat által bemutatni kívánt történet kezdeteiig megmarad. 

Az első úgynevezett metamelodrámák az opera seria virágzásával párhuzamosan, tehát a 

settecento derekán jelennek meg. A metaopera történetével foglalkozó írások kevés konkrét 

műre hivatkoznak ebből az időszakból, de Jean-Baptiste Lully Moliére Úrhatnám polgár 

című komédiájából komponált azonos című operáját, és annak csembalónál játszódó jelenetét 

(1670) általában megemlítik.
21

 Kérdéses, hogy Lully eme alkotása lenne-e az első olyan mű, 

amelyben komponálás közben látunk valakit a színpadon. De tény, hogy mind több olyan 

zenés színházi mű jelenik meg ezidőtájt, amelyben olyan szereplők kerülnek fel a színpadra, s 

kerülnek ezzel a cselekmény illetve figyelem középpontjába, akik eredetileg a műalkotás 

létrejöttéért felelősek: librettisták, énekesek, impresszáriók vagy éppen zeneszerzők. 

A 18. századból szintén több igen jelentős metamelodramatikus alkotást jegyezhetünk fel. 

Közülük is kiemelkedik Carlo Goldoni darabja, A szmirnai impresszárió (L’impressario delle 

Smirne, 1760), amelyet Giuseppe Rossi zenésített meg 1793-ban Velencében, valamint a II. 

József által 1786-ban meghirdetett, s a schönbrunni kastélyban megrendezésre kerülő  

zeneszerzőverseny két darabja: Mozart beszélt és énekes részeket kombináló Színidirektor 

(Der Schauspieldirektor) című operája, illetve Salieri Prima la musicája, amelyben többek 

közt egy prima donna játssza a főszerepet.
22

   

                                                           
20

 A színházi paródia fogalmát és metateátrális vonzatait lásd bővebben Roßbach, Nikola: Theater über Theater : 

Parodie und Moderne 1870 – 1914, Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2006. Roßbach színházi paródia alatt olyan 

komplex paródiát ért, amelynek során nemcsak a verbális, hanem a nonverbális elemeket is parodizálják: a 

mimikát, gesztusokat, a jelmezeket, a színpadképet és nem utolsó sorban a zenét is. Ugyancsak Roßbach jegyzi 

meg azt is, hogy a színházi paródia elképzelhetetlen metateatralitás nélkül, miközben persze nem parodisztikus 

metaszínház – különösen a modernitásban – nagyon is létezik, in: Roßbach 2006, 70.  
21

 Ld. pl. Betzwieser, Thomas: Komponisten als Operfiguren, in: Studien zur Misikgeschichte. Eine Festschrift 

für Ludwig Finscher, Kassel: Bärenreiter, 1995, 511. Ne feledjük, hogy egy másik igencsak jelentős 

metaoperának, Richard Strauss majd két és fél évszázaddal később keletkezett Ariadnéjának (Ariadne auf 

Naxos) részben ugyancsak az Úrhatnám polgár a kiindulópontja.  
22

 E felsorolás természetesen nem teljes – elsősorban a szakirodalom által leggyakrabban emlegetett műveket 

érinti.  Jegyezzük ugyanakkor meg, hogy noha egy valamennyi metaoperát egybegyűjtő műjegyzék mai napig 

nem született meg, a metaopera történetével foglalkozó cikkek némelyike meglehetős alapossággal számol be az 

elmúlt három és fél évszázad e tekintetben említést érdemlő alkotásairól. Ezekből az írásokból az is kiderül, 

hogy ugyan a 17. és 18. században a metaoperák valóban elterjedtebbnek számítottak, mint a későbbi korokban, 

mindvégig a zenetörténet margóján maradtak, és jelentőségük eltörpült az operatörténet egyéb irányzatai mellett. 
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A metaoperák többnyire parodisztikus színezete, buffa-jellege, ahogyan azt már említettük is, 

egészen a 19. század legvégéig, sőt azon túlnyúlóan is megmarad, köszönhetően többek közt 

Richard Strauss vonatkozó műveinek (Ariadné Naxos szigetén [Ariadne auf Naxos 1912], 

illetve Capriccio [1942], amelyhez Strauss az ihletet egy bizonyos Giovanni Casti 1786-os, 

Prima la musica, dopo le parole című metamelodrámájából merítette).
23

  

Ugyancsak közös jellemzője a 17-19. századi metaoperáknak, hogy jobbára a pragmatikus 

illetve praktikus dimenziókra koncentrálnak, így főleg énekeseket, kellékeseket, színészeket, 

vagy éppen színidirektotokat szerepeltetnek.  

Sokkalta nehezebb azonban megmutatni munka közben az alkotó művészeket: a librettót író 

költőt, s még inkább a kompozícióján dolgozó zeneszerzőt. Ráadásul, a zeneszerző színpadra 

lépése különösen érzékeny pont, hiszen a(z) (meta)opera szerzőjének egyértelműen e figurán 

keresztül nyílik leginkább lehetősége arra, hogy önmagát és saját művészetét ábrázolja. 

Nem különben fontos és a metaoperával kapcsolatos kutatásokban folyton visszatérő kérdés, 

hogy sikerrel járhat-e egyáltalán az a szerző, aki a komponálás ábrázolására vállalkozik 

művében?  Mennyire lehetséges a zeneszerzés komplex és bonyolult folyamatát zeneileg 

érzékeltetni, illetve egy másik zenei kontextusban ábrázolni? Az idézeten kívül létezik-e még 

olyan eljárás, amelyik egy korábban élt és alkotó szerző hiteles zenei megjelenítését 

szolgálja?  

Olyan kérdések ezek, amelyek a dolgozatban később is elő fognak kerülni, és a bemutatni 

kívánt művészek mindegyikénél fontos szerepet játszanak, de természetesen különös 

jelentőségre a metazenei elemekkel operáló művekben (Pfitzner Palestrinájában és Franz 

Schreker operáiban) tesznek majd szert.  

Szólnunk kell még e helyütt egy további fontos problémáról is, amely a zeneszerző figuráját 

és a komponálás folyamatának ábrázolását egyaránt érinti. Ez a probléma a szerző azon 

döntésével kapcsolatos, hogy fiktív vagy reális komponistát választ e története 

(fő)szereplőjéül, netalántán önmagát formálja-e meg és írja bele a cselekménybe. Mindhárom 

megoldásra bőven találunk példákat; vizsgált korszakunkban, a 20. század első két 

évtizedében az e dilemmát érintő döntés még a korábbiaknál is hangsúlyosabban befolyásolja 

az adott művek tartalmát és eszmei mondanivalóját. 

                                                                                                                                                                                     
Metazenei jelenségek, idézetek (akár önidézetek) ugyanakkor több helyütt előfordulnak. Csak hogy az egyik 

leghíresebb példát említsük: a don Giovanni végén Mozart nem csak Vicente Martin y Solers Una cosa rara 

ossia Bellezza ed onesta illetve Giuseppe Sarti Fra i due litiganti il terzo gode műveit idézi, hanem saját 

Figarójának egyik részletét (Non piu andrai) is, in: Fricke, Harald: Oper in der Oper. Potenzierung, 

Ipsoreflexion, Mise en Abyme im Musikthetater, in: Seydoux, Francois (szerk.): Fiori musicologici, Bologna, 

2001, 237-238. Ettől természetesen a Don Giovanni még nem válik sem meta-, sem művészoperává. 
23

 Strauss metaoperáiról részletesen ld: Danuser, Hermann: Musikalische Selbstreflexion bei Richard Strauss, in: 

Edelmann, Bernd (Hrsg.): Richard Strauss und die Moderne, Berlin: Henschel, 1999., 51-77. 
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Meggyőzőnek tűnik Thomas Betzwieser érvelése a tekintetben, miért a fiktív zeneszerző 

alakja a szerencsésebb a metazene szempontjából. Zeneszerzők mint operaszereplők 

(Komponisten als Opernfiguren)
24

 című írásában a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy az 

alkotói folyamatot fiktív zeneszerzőkőn keresztül jóval egyszerűbb érzékeltetni, s nem is 

véletlen, hogy az ilyen jellegű művek a zeneszerzést gyakrabban is teszik tárgyukká. Egy 

reális komponistát ugyanakkor igazán csak valós művein keresztül, az azokból vett 

idézetekkel lehet megidézni. Ez utóbbi – mondja Betzwieser – már az első olyan műtől 

(Grétry 1778-as Les trois d’ages de l’opera című kompozíciójától) kezdve komoly, néha már-

már megoldhatatlan feladatot jelent, ahol a múlt nagy zeneszerzői lépnek a pódiumra. Grétry 

művében, amely a francia operatörténet különböző fejlődési fokainak bemutatására tesz 

kísérletet, ugyan csak Ramaeau van jelen személyesen, de mellette Lully és Gluck műveinek 

részletei is felhasználásra kerülnek. A zenei idézet problémáját a 20. század közepéig 

bizonyosan nem sikerül kielégítően megoldani: olyan extrém művekben, mint Giacomo 

Orefice nem kevesebb, mint 142 idézetet felvonultató Chopinjében (1901) éppúgy nem, mint 

Pfitzner a későbbiekben még sokat emlegetett főművében, a Palestrinában, ahol a szerző 

konkrét idézetek mellett a Palestrina-stílus megidézését is célba veszi. 

Fiktív és reális komponisták együttes szerepeltetésére vállalkozik Richard Wagner munkánk 

kiindulópontjául választott alkotása, a metaopera- és művészopera-hagyományban egyaránt 

sokat emlegetett Nürnbergi mesterdalnokok. A Walther von Stolzing útját egyengető Hans 

Sachs ugyanis valóságos történelmi személyiség, ráadásul nem is Wagner az, aki Sachsot 

elsőként lépteti egy opera főszereplőjévé elő: Albert Lortzing már 1840-ben, tehát majd 

három évtizeddel Wagner művének elkészülte előtt ír zenés színpadi művet Hans Sachs 

címen.
25

  

A vizsgált 20. századi komponisták közül egyedül Pfitzner választ valós zeneszerzőt operája 

tárgyául; Szkrjabin és Schönberg főhőse erőteljesen önéletrajzi ihletésű, ráadásul 

„névtelen‖.
26

 Alaposan kidolgozott fiktív komponista-karaktert az említett művek közül 

kizárólag Schrekernél találunk, bár az életrajzi ihletés itt sem tagadható. E négy kompozíció 

összehasonlításakor csak megerősíttetik Betzwieser imént említett gondolata, mely szerint a 

metazenei jelenségek kibontásának leginkább a fiktív mester személye kedvez: Szkrjabin és 

Schönberg egyáltalán nem is vállalkozik semmilyen zenei értelemben vett önreflexióra, 

                                                           
24

 Ld. a 20. lábjegyzetben 
25

 A Hans Sachs életét és munkásságát feldolgozó művészdrámákról a későbbiekben is lesz szó. 
26

 Szkrjabin opera-töredékében a hősnek nincs neve, a szerző csupán annyit árul el róla, hogy filozófus, zenész és 

költő egy személyben. A szerencsés kéz című Schönberg-operában pedig a főszereplőt nemes egyszerűséggel 

Férfinek (Der Mann) hívják. 
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Pfitzner esetében rendkívül problematikus és ellentmondásoktól terhes lesz a komponáló 

Palestrina és a zenei inspiráció ábrázolása; Schreker Távoli hangjában ezzel szemben a teljes 

harmadik felvonás a főhős Hárfa című művének bemutatója köré épül. A mise en abyme
27

 

azonban itt is leginkább a librettóban, s nem a zenei szövetben jön létre, még ha utóbbira a 

szerző részéről történik is kísérlet.          

 

Konklúzió 

 

Ha most összefoglalásképpen definiálnunk kellene a metaopera fogalmát, akkor az lenne a 

legkézenfekvőbb, ha azt mondhatnánk: minden olyan operát metaoperának tekinthetünk, 

amely saját maga elkészítésére-elkészülésére valahogyan reflektál. A rendelkezésünkre álló 

szakirodalom ugyanakkor nem segít hozzá egy ilyesfajta egységes – és egyszerű – definíció 

megalkotásához. Mert ugyan a felsorolásokban éppúgy találhatunk e definíciónak eleget tevő 

alkotásokat, de olyan műveket is, amelyben a metazenei jelenségeknek epizódszerep jut, 

ráadásul bizonyos kompozíciók egyáltalán nem zenei témát dolgoznak fel, s nem feltétlen az 

opera létrejöttéért tevékenykedő figurákat szerepeltetnek. 

Amennyiben Szkrjabin, Schönberg, Pfitzner és Schreker művészoperáinak közös nevezőjét 

keressük, tehát ha el szeretnénk e műveket helyezni a zenetörténetben, kétségtelen említést 

igényel a metaopera fejlődése. Hogy az elemzett darabokat mégsem tudjuk megnyugtatóan a 

metaoperák közé sorolni, annak oka csak részben keresendő abban, hogy a szóban forgó 

operáknak csak egy része hozható összefüggésbe e sajátos műfajjal, vagy általánosabb 

értelemben a metazenével. Legalább ilyen fontos szempont az is, hogy a metaoperákra 

általában (és az első világháborúval bezárólag szinte kizárólagosan) jellemző parodisztikus-

ironikus karaktert e 20. századi eleji szerzők egyik művész-tematikájú operája sem képes 

hozni.  

Kortünetként is értékelhetjük, hogy a választott szerzők és műveik egytől egyig komolyan 

közelítenek a művész és a művészet jelenségeihez; ezek az operák nem a komikus önreflexió 

termékei, hanem – többnyire tragikus színezetű – művészi hitvallások, eszmedrámák, amelyek 

a szerzők filozófiáját hivatottak kifejezni. Ráadásul a bennük felvetett kérdések korántsem 

korlátozódnak a műalkotás létrehozásának problémájára, hanem a művész személyes sorsára, 

társadalomban betöltött szerepére és a művészet általános kérdéseire is kiterjednek. Emiatt e 

                                                           
27

 A mise en abyme esetében "az önreflexió egy változatáról van szó, amikor a szöveg egy részlete magáról a 

szövegről mond valamit, azt világítja meg, vagy azt értelmezi; kis tükör, gyakran észrevehetetlen, amely mintegy 

'befelé' tükröz." in: Lucien Dällenbach: Le récit spéculaire, idézi: Thomka Beáta: Beszél egy hang, Budapest., 

2001, 51. 
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művek megítélésünk szerint inkább egy irodalmi műfajjal: a művészdrámával állnak 

szorosabb rokonságban. A továbbiakban ezt a feltételezésünket kívánjuk megindokolni. 
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Második megközelítés 

 

Művészdráma 

 

Kutatási irányok 

 

Ha a metazene-kutatásról azt mondtuk, hogy új keletűnek, s egyelőre marginálisnak számít a 

zenetudományon belül, akkor ugyanezt mondhatjuk el a művészi tematikájú irodalmi 

műfajokkal, így a művészdrámákkal kapcsolatos szakirodalomról is az irodalom- és 

színháztudományra vonatkoztatva, noha lassan száz esztendeje annak, hogy az első ilyen 

tárgyú tudományos írások megszülettek. 

Miközben mai értelemben vett művészdrámák már a 18. század legvége óta léteznek, a velük 

kapcsolatos átfogó elméleti munkákkal csak a 20. század húszas éveitől kezdve 

találkozhatunk. Az első igazán komoly, későbbi szakirodalmakban is hivatkozott írásnak a 

témában egyfelől Helene Goldschmidt 1925-ös könyve, A német művészdráma Goethe-től R. 

Wagnerig (Das deutsche Künstlerdrama von Goethe bis R. Wagner)
28

, valamint Fred Zohner 

egy évvel később (1926) A német művészdráma (Das deutsche Künstlerdrama
29

) címmel 

nyomtatásban is megjelent doktori disszertációja számít.  

A két munkában egyrészt – amint arra már a címekből is következtethetünk – közös a 

témaválasztás: mindkét szerző a német művészdrámák történetének bemutatására vállalkozik. 

Jegyezzük meg már itt, hogy aligha pusztán nemzeti-kulturális hovatartozása miatt választotta 

Goldschmidt és Zohner a német és nem mondjuk az európai művészdrámák kutatását. A múlt 

század közepén még erőteljesen élt az az – árnyaltabb formában néhol még manapság is 

képviselt
30

 – nézet, mely szerint a művészdráma (és a művészregény) alapvetően német (tehát 

kizárólag a német kultúra történetén belül értelmezhető műfaj, így vizsgálni is csak a német 

művészdrámát (illetve művészregényt) lehet.
31

 

A mi szempontunkból ennél is fontosabb azonban egy további egyezés, ami Goldschmidt és 

Zohner írásait érinti: nevezetesen az, hogy a művészdráma történetének taglalásakor egyik 

                                                           
28
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szerző sem választja el a tisztán irodalmi alkotásokat az operáktól, és egymás mellett tárgyalja 

azokat.  Előbbi szerzőnél a Nürnbergi mesterdalnokok Richard Wagnerje kerül a többek közt 

Goethe, Grillparzer, Heyden és Hebbel nevével fémjelzett történetbe, sőt a művészdráma 19. 

századi fejlődésének egyfajta összefoglaló szellemeként említtetik. Utóbbinál pedig 

ugyancsak szerepel Wagner, de emellett például Pfitzner Palestrinájáról is olvashatunk egy 

rövid elemzést.  

A művészdrámákkal kapcsolatos történetírásból később sem tűnnek el az operák 

(helyesebben: zenés színházi alkotások). Jó példa erre, hogy az egyik legfrissebb 

összefoglalásban, Sebastian Stauss Nárcimzus és öngyűlölet között. Az átesztétizált művész 

képe a századforduló és a két világháború közötti időszak színházában (Zwischen Narzismuss 

und Selbsthass. Das Bild des ästhetizistischen Künstlers im Theater der Jahrundhertwende 

und Zwischenkriegzeit)
32

 címmel 2008-ban megjelent írásában egész fejezeteket találunk 

Gustave Charpentier Louise (1900) és Julien (1913) című, korukban jól ismert, nagysikerű 

operáiról, Franz Schreker Távoli hangjáról, vagy éppen Alexander Zemlinsky Görge, az 

álmodó (Der Traumgörge, 1906) című kompozíciójáról.   

 

A művészdráma és a művészregény fogalma 

 

A művészdrámákról írott munkák bevezetőiben olvasható műfaj-definíciók egyik irányból 

feltűnő egyezéseket mutatnak. Nina Birkner kitűnő disszertációjából (A zsenitől a 

médiaesztétáig. A művészdráma modelljei a 20. században)
33

 azt is megtudhatjuk, hogy a 

képlet nagyjából Ludwig Tieck óta – tehát kétszáz esztendeje – csaknem változatlan: 

művészdrámának tekinthető minden olyan drámai alkotás, amely egy vagy több művészfigura 

sorsát állítja a középpontba, s amelyben a főhős többnyire olyan drámai konfliktusba 

keveredik, amely művész mivoltából adódik.
34

 Ez a konfliktus általában abból származik, 

hogy a művész a drámában – akárcsak a közhiedelem szerint a valóságban – a kivételesség, a 

másság aurájával van körülvéve,
35

s ezért összetűzésbe kerül a hozzája képest „normális‖ 

külvilággal. Nem különben fontos jellegzetessége a művészdrámának, hogy a művész figurája 

– más hősökével ellentétben – mindenféleképpen önvonatkozással bír a szerzőre nézve
36

 

(függetlenül attól, hogy fiktív, vagy valós művészről van e-szó, illetve, hogy e művész a 
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szerzőjével megegyező, vagy attól eltérő foglalkozású-e): tehát mindenképpen elárul valamit 

a mű írójának ön- és művészetszemléletéről.  

Nagyon hasonlóak a művészregénnyel kapcsolatban megfogalmazott alapvetések. 

Gondoljunk csak a Herbert Marcuse – a német művészregény történetéről írott – nagyszabású 

és nagyhatású vállalkozásában mondottakra: a művészregény megszületésének szükséges 

előfeltétele, hogy a művész egy saját, senki máséhoz sem hasonlítható életforma 

reprezentánsaként jelenhessen meg. A művészregény kezdetei akkora tehetőek tehát, mikortól 

kezdve a művész élete alapvetően nincsen többé fedésben a környezetével, amikortól 

művészet és élet egysége megtörik, a művész saját öntudatára ébred, s nem találván 

kielégülést a társadalom által felkínált életformákban, a valósággal való viszonyának 

(újra)értelmezésére kényszerül.
37

 Tulajdonképpen a művészről írott epikus mű is ilyen 

(újra)értelmezésnek tekinthető. 

Más kérdés, hogy – Marcuse szerint – a művészregény és a művészdráma a művész 

konfliktusainak más és más fázisait ragadják meg, s emiatt végső soron különböznek 

egymástól. Előbbiben többnyire megszűnik a művészet és élet között keletkezett szakadék, s 

ezzel feloldódik a valós világ és a művészet ellenvilága között feszülő antagonisztikus 

ellentét.  

„Ahol‖ azonban „az ellentétek kibékítése folyik… ott a dráma, mint művészeti forma, nem 

jön szóba.‖
38

 A művészdrámában éppen az a lényeg, hogy a szerző a konfliktust a 

legvégsőkig fokozza, nem törekszik arra, hogy a művész világszemléletét a maga 

totalitásában ábrázolja, hanem egy fontos problémát ragad ki belőle, és azokat nagyítja fel. A 

művészregény más műformákkal, így például a memoárral, a vallomással és más 

regénytípusokkal (például a fejlődési regénnyel) is rokon vonásokat mutat, a nálánál sokkal 

személyesebb és pszichologizálóbb
39

 művészdráma ugyanakkor viszonylag izolált műfaj, 

formai hasonlóságot legfeljebb az expresszionizmus jellegzetes én- és stációdrámáival 

fedezhetünk fel.  

Mindez persze csak nagy általánosságban igaz a két műfajra, s azon belül is leginkább azok 

klasszikus és romantikus trendjeire érvényes. Éppen az avantgárd, s még inkább az elmúlt 

néhány évtized dráma- és regényirodalma az, amely sokoldalúan cáfolta a szakirodalmak által 

még ma is használatos efféle definíciókat.  
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Természetesen a téma szakértői érzékelik és nevesítik azt a fontos problémát, hogy a 

művészdráma és művészregény fejlődését a művész általános megítélésesének több nagy 

fordulata is befolyásolja, melyek közül a mi szempontunkból leginkább kettő említésre méltó. 

Egyfelől a művészet kiszakadása az udvari kultúrából és autonómmá válása a 18. század 

utolsó harmadában, amely lehetővé és egyúttal szükségessé tette a zsáner megjelenését, 

másfelől pedig - egy évszázaddal később - a fin de siécle korszaka, amely kiélezte a „művész‖ 

és a „polgár‖ között a romantika óta érlelődő ellentétet, újabb rétegekkel bővítette a 

zsenialitás mítoszát, s amely legkésőbb rámutatott a művészek megváltozott társadalmi és 

egzisztenciális helyzetére. E fordulatokra és elsősorban a művészdrámára gyakorolt hatásukra 

rövidesen még visszatérünk. 

Előbb azonban essék szó még itt egy olyan nehézségről, amely a művészdráma-történetek és -

elméletek mindegyikét érinti, s melyre többek közt Uwe Japp hívta fel a figyelmünket. A 

metaopera kapcsán már egyszer feltett, s a jelen dolgozat egészét érintő kérdés ezúttal 

valahogy így hangzik: a médium sajátságaiból adódóan vajon nemcsak úgynevezett költő-

drámák léteznek-e, azaz képes-e egy zeneszerző, egy szobrász, vagy egy festő hitelesen 

megjelenni a színpadon, s úgymond a saját nyelvén szólani, s nemcsak a zenére vagy 

képzőművészetre vonatkoztatott költői-írói (illetve filozófiai) nyelven?
40

 Továbbá: 

zeneszerzők és képzőművészek főszereplésével játszódó történetek miképpen reagálhatnak a 

szóban forgó művészetek speciális, más művészetekkel össze nem egyeztethető ügyeire? 

Milyen egyéb eszközök kellenek-kellenének ahhoz, hogy nem-nyelvi kifejezésmódok is 

működésbe léphessenek a drámában? 

Ahhoz kétség sem férhet, hogy bajos egyetlen név, egyetlen megnevezés alatt valamennyi 

művészet képviselőjét összefogni. Márpedig a művészdrámák ezt kísérlik meg. De mindezt 

csak úgy képesek megtenni, ha eltávolodnak a konkrét művészeti kérdésektől, s valóban a 

művészek általános sorsára, a velük kapcsolatban élő vélt vagy valós sztereotípiákra 

koncentrálnak, tehát a zsenialitás, a siker, a szerelem, a magány és a hatalom kérdéseit 

boncolgatják.  

Vajon egészen más-e a helyzet, mondhatni sikeresebb vállalkozás-e, amikor nem az irodalom, 

vagy költészet felől érkező művészek (például zeneszerzők) kezdenek olyan művészdrámák 

megírásába, amelynek hősei saját szakmájuk képviselői? Van-e tényleges különbség e 

tekintetben a művészdrámák és mondjuk a művészoperák között? Remélhetőleg a 
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Szkrjabinról, Schönbergről és Pfitznerről szóló elemzésekkel ezeket a dilemmákat is sikerül 

majd részben megválaszolni. 

 

A „művészet sorsfordulói‖ és hatásuk a művészdráma fejlődésére 

 

Utaljunk vissza röviden Herbert Marcuse imént idézett állítására: a művészregény akkor 

születik meg, amikor a művész élete nincsen többé fedésben a környezetével. Marcuse tehát 

az autonóm művész megjelenésének pillanatára utal, amelyet a művészettörténet 

hagyományosan a 18. század végére datál.  

Szétfeszítené e dolgozat kereteit, ha részletesen akarnánk bemutatni a művészek és 

művészetek autonómmá válásához vezető rendkívül komplex társadalmi és kulturális 

folyamatokat. Igyekszünk helyette azokat a romantika kezdetén frissen kialakuló 

sztereotípiákat röviden számba venni, amely egyfelől a közgondolkodást, de másfelől – s ez 

az, ami a művészdrámák szempontjából igazán fontos – a művészek önképét is befolyásolták.  

A művész fogalmának fogalomtörténeti transzformációját a téma avatott szakértője, 

Wolfgang Ruppert 1790 és 1850 közé teszi. Ruppert rámutat, hogy ebben az időszakban 

miként növekszik a művészekkel szembeni amaz elvárás, hogy a belső érzéseket és gondolati 

tartalmakat jelenítsék meg adekvát módon, azokat a dolgokat tehát, amelyek kifejezésére a 

puszta tehetség nem elegendő többé: zsenialitásra van hozzájuk szükség.
41

 Persze a 

zsenialitás nem újdonság a 19. században – legkésőbb a 18. század óta a művészetfilozófia 

legjelentősebb motívumai közé tartozik. Felesleges ugyanakkor külön hangsúlyoznunk, 

mennyire mást jelent a „zseni‖ a 18. és a 19-20. század számára. A romantika és később a 

modernitás egyik fontos leleménye éppen az, hogy a zseni egyre kevésbé képességet, 

természeti adományt, vagy az alkotót megszálló szellemet jelent. Verena Krieger rendkívül 

találóan egy nyelvi fordulattal érzékelteti azt az érzékeny változást, amely a klasszika és a 

romantika zsenifogalma között néhány évtized alatt végbemegy: az „er hat ein Genius‖
42

-ból 

„er ist ein Genius‖
43

 lesz.
44

  

A zsenialitás kérdésétől aligha választható el, mégis külön problémaként kell majd tárgyalni a 

kívülállóság, a társadalmi kirekesztettség és a magány problémakörét, valamint a művész 

szenvedését a földi világban. 
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Mind-mind olyan toposzok ezek, amelyek már a 19. század hajnalától hozzánőnek a 

művészhez. A korai művészdrámák az érett romantika és a modernitás ilyen jellegű 

alkotásaival ellentétben azonban még nem mindig a művész életének eme – negatív - 

vetületeit emelik ki. A művészfigurák korábbi korokra jellemző parodisztikus jellege
45

 ugyan 

lassanként megszűnik, ám a századvég divatos pesszimizmusa sincsen még a romantika első 

évtizedeiben jelen: ritka a művészet és élet közötti konfliktus megjelenítése, és ritka a 

sikertelen művész is a színpadon.   

A 19. század végére kevésbé az új jellemvonások megjelenése, mintsem a meglévők 

„paramétereinek‖ fokozása lesz jellemező a művészek általános megítélésének 

szempontjából. Újdonságokkal persze még így is szépszerével találkozhatunk. A „filozofáló‖, 

elméleti tevékenységet is folytató képző- és zeneművész alakja mindenképpen ilyen. 

Természetes, hogy az önkifejezés eszközéül az írást választók (ti. költők és írók) körében már 

korábban is számos „gondolkodó‖ szerzővel találkozhatunk (például Goethe és Schiller); a 

koraromantika időszaka, amely elméleti alapvetéseit nagyrészt íróknak köszönheti, pedig 

különösen sok példát kínál a szépprózán vagy költészeten túl filozófiai prózával, esszével, 

újságírással is próbálkozókra (például Wilhelm Wackneroder, Ludwig Tieck, Jean Paul, stb.). 

Más a helyzet a nonverbális kifejezési formákat követőkkel. Csak a zeneszerzők példájánál 

maradva: Lisztet és Wagnert megelőzően (talán csak Schumannt leszámítva) bajosan találunk 

olyan nagyformátumú komponistákat, akiknek a teoretikus munkássága is jelentős és szerves 

részét képezi az életműnek.  Mint az köztudott, a 20. század elejére mindez igencsak 

megváltozik: választott szerzőink – Szkrjabin, Schönberg, Pfitzner, de még Schreker is – 

egytől-egyig univerzális művészek, nemcsak előadók, pedagógusok, karmesterek és 

komponisták, hanem „tudósok‖ is egy személyben.       

S ha már Liszt és Wagner szóba került, szót kell ejtenünk egy másik új figura felbukkanásáról 

is: az autonómia-kérdés fokozódásával és így a művészek mind látványosabb izolációjával 

párhuzamosan megjelenik a társadalom iránt felelősséget érző, az emberekért tenni kész 

politikus művész ideája, amelynek egyik legfőbb reprezentánsa éppen Liszt Ferenc, s még 

inkább Richard Wagner lesz, aki nem mellesleg művészetében is igyekezett az ilyen irányú 

törekvéseit megvalósítani.
46

 

Gyakorta olvashatjuk azt, hogy ez az idea a század végére egy időre eltűnik, s majd csak a 

művészet és élet egyesítésére törekvő korai avantgárdban éled újjá. De éppen e disszertáció 
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egyik főszereplője, Alekszandr Szkrjabin a cáfolat arra vonatkozóan, hogy a művészek a 

századfordulón felhagynának világmegváltó (vagy legalábbis társadalmi célú) 

tevékenységükkel, s bezárkóznának a magány és individualitás birodalmába. Szkrjabin 

csaknem egész életműve egyetlen eszme, az emberiséget vezető profetikus művész eszméje 

körül forog, tehát munkássága nagyobbik részében nyoma sincs a sokat hivatkozott művészi 

öncélúságnak.
47

  

Szkrjabin és szűkebb szellemi környezete, az orosz szimbolisták ezzel együtt inkább 

kivételnek számítanak egy olyan korban, ahol az önreprezentáció és önkép szintjén valóban a 

művész rendkívüli magányosságán, elesettségén, és meg nem értettségén van leginkább a 

hangsúly. De félrevezető lenne, ha csak az ilyen hangvételű beszámolók és vélemények 

alapján ítélkeznénk arról az időszakról, amelyben a művész vezetői, látnoki, vagy éppen 

szakrális szerepét hirdető szólamok ugyanúgy szép számban voltak jelen, még ha a 

művészdrámákban nagy teret nem is nyertek, s jelenlétük inkább kiáltványokra, röpiratokra, 

szerzői ars poeticákra korlátozódott is.  

Tény, hogy a szóban forgó időszakban a művészi önábrázolásban a komoly, sőt komor, 

tragikus hangvétel válik dominánssá. Egész irányzatok vannak (például az expresszionizmus), 

amelynek művészdrámáiban a szerzők elsősorban saját elkeseredettségüknek, elesettségüknek 

adnak hangot, illetve valamilyen társadalomkritikát fogalmaznak meg.  

Ugyancsak az expresszionista, vagy ahhoz közeli drámában-színházban lesz főként népszerű 

az alkotó ember egzisztenciális ellehetetlenedésének, titkolt vagy éppen nyíltan vállalt 

szegénységének témaköre is. E téma ugyanakkor nemcsak a szépirodalomban mindennapi: 

Joachim von Bülow
48

-nak és Paul Kutter
49

-nak köszönhetően az 1910-es évek elejétől kezdve 

tudományos vizsgálat tárgya is lesz a művészek gazdasági helyzete, és kiszolgáltatottságuk a 

művészeti intézményrendszerrel, illetve a közönséggel szemben. 

Nem az expresszionizmus persze az egyetlen olyan szellemi-művészeti mozgalom, amely a 

20. század elején jelentős mértékben hozzájárul a művészdráma továbbfejlődéséhez. Raplh 

Stoke Collins már 1940-es művében amellett érvel, hogy az expresszionizmus mellett 

legalább két másik izmusnak is komoly szerepe van ebben (az egyik a naturalizmus, a másik 

pedig az elsősorban Arthur Schnitzler nevével fémjelzett neo-romanticizmus).
50

 Miután 

azonban megítélésünk szerint igen nehéz olyan ismérveket megnevezni, amely csak az egyik 

                                                           
47

 Más lapra tartozik, hogy – mint azt látni is fogjuk – operakísérlete még nem teljesen ebben a szellemben 

fogant, s a wagneri gondolat valamint a társadalomtól elszigetelt művész toposzának sajátos ötvözeteként 

értelmezhető. 
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 Künstler Elend und Proletariat, Berlin, 1911 
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 Das materielle Elend der jungen Münchner Maler, München, 1912 
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vagy másik irányzat művészdrámáira jellemző, mi efféle kategóriák felállításától ezúttal 

eltekintenénk. Voltaképpen a legújabb szakirodalmak is ezt teszik, s inkább fontosnak vélt 

szerzőségek, vagy az ábrázolt művészhabitusok mentén igyekeznek a századfordulós 

művészdrámák legfőbb trendjeit megragadni.   

 

Három példa 

 

A téma kurrens irodalmát áttanulmányozva úgy tűnik, hogy három olyan, a 20. század első 

két évtizedében keletkezett művészdráma van, amely – témafelvetéseinek gazdagsága okán – 

valamennyi kutató szempontjainak megfelel, még ha ezek a szempontok alkalmasint 

különböznek is egymástól: Gerhart Hauptmann Michael Kramer (1900) című alkotása, 

Reinhard Sorge Koldusa (Der Bettler, 1912), valamint A magányos férfi (Der Einsame, 1917) 

Hans Johst tollából.  

E három mű együttesen valóban tematizálja csaknem az összes olyan problémát, amely a 

modernitás művészdrámáinak művészfiguráival kapcsolatos.
51

 A művész 20. század eleji 

társadalmi helyéről és helyzetéről a legárnyaltabb képet talán Hauptmann színműve
52

 festi, 

amelyben a művész sorsát a címszereplő, a festő Michael Kramer ugyancsak festő fiával, 

Arnold Kramerrel együttesen hivatott megjeleníteni. Így a századfordulós művészdrámákban 

egyébként is kedvelt szülő-gyermek konfliktus itt két művész között bontakozik ki.  

Apa és fia, művészként és magánemberként is merőben különböznek egymástól. A 

példaképének Arnold Böcklint tekintő, művészetében konzervatív szemléletű előbbi a munka 

mítoszának megszállottja. Tehetsége azonban jóval korlátozottabb, mint nagynevű 

kollégájának. Az életben pedig végsőkig kitart a polgári életvitel és a művészi hivatás 

összeegyeztethetősége mellett, s a normális családi életet, a sikeres karriert, valamint a rendet 

és tisztaságot tartja a legfőbb értékeknek. A kispolgárság melletti elköteleződését már neve
53

 

sejteti. Meggyőződései, céljai és a valóság azonban nincsenek összhangban egymással: csak 

remetékéhez hasonlítható magányban éli mindennapjait, feleségével és gyermekeivel alig 

érintkezik, ráadásul alkotói válságban szenved, hét esztendeje egyetlen képen dolgozik, ám 

hiányzik a befejezéshez szükséges zseniális erő belőle.  

Arnold ezzel szemben radikálisan elutasítja az apja által propagált életformát, a munkát és a 

karriert. Jelleme és művészetszemlélete némiképpen az expresszionizmus művészalakjait 
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Nem mellesleg e problémáknak egy jelentős része a disszertációban vizsgált művészoperákban is visszaköszön, 
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  A Krämer (régiesen Kramer) a németben kiskereskedőt, kalmárt jelent. 
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idézi. Már a külseje sem szokványos: túlzott magassága és görnyedtsége miatt marabunak 

csúfolják, ami nem hagyja hidegen – állandóan saját rútságával foglalkozik, s 

megbélyegzettnek (gezeichnet) érzi magát. Részben ez az oka teljes magányának is. Barátai 

nincsenek, a szerelemben boldogtalan. Szociális kívülállóságával rendkívüli tehetsége áll 

szemben, amelyet provokatív és formabontó képei is tükröznek; a zsenialitást azonban sokáig 

sem környezete, sem apja nem ismeri fel bennük.  

Michael és Arnold szembenállását végül egy tragédia: Arnold öngyilkossága oldja fel, amely 

egyszersmind Michael alkotói krízisének végét is jelenti – fia halála isteni inspirációként hat 

rá, s a fájdalomban képes ismét a transzcendens szférához közel kerülni. Utóbbi mozzanatnak 

a társadalomkritikain túl művészetelméleti vetülete is van, hiszen a kitartó, ám eredménytelen 

munka helyett végül egyfajta metafizikai erő készteti a címszereplőt művészeti produkcióra, 

és ami itt legalább annyira fontos: önreflexióra is.
54

  

A Michael Kramerben felvetettekhez nagyon hasonló kérdéseket boncolgat főművében, A 

koldusban
55

 Reinhard Sorge (abban a műben tehát, amelyet már megjelenése évében, 1912-

ben Kleist-díjjal jutalmaztak, s melyet Berhard Diebold a legkorábbi expresszionista 

drámának nevezett)
56

, illetve a romantika egyik „fenegyerekét‖, Hans Christian Grabbét 

megidéző, bemutatásakor (1917) nemkülönben sikeres Magányos férfiban
57

 Hanns Johst is. 

Lássuk immár, hogy melyek ezek a kérdések, illetve mik azok a tulajdonságok, amelyek Johst 

és Sorge főhőseit egyaránt jellemzik!  Mindkét mű érdekessége, hogy a főszereplő (A költő 

illetve Grabbe) nem igazán rendelkezik pontosan rögzített jellemvonásokkal, sokkal inkább 

különböző maszkjai vannak, amelyeket felöltvén eltérő viselkedésmintákat követ, sőt 

alkalomadtán külsőségeiben is megváltozik. Sorge drámájában a főszereplőnek még a 

megnevezései is változnak a szövegen belül: egyszer költőnek, másszor – például szüleivel 

szemben – fiúnak, vagy éppen – szeretője jelenlétében – legénynek hívják.
58

 Kétség sem 
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Schnietzler 
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 Johst, Hanns: Der Einsame: ein Menschenuntergang, München: Delphin-Verlag, 1917 
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 A kor irodalmában nem Sorge alkalmazza egyedül e különös írói megoldást: A koldussal csaknem teljesen egy 
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férhet hozzá, hogy ezek az eltérő megnevezések minden alkalommal a főszereplőre 

vonatkoznak. Csupán egyetlen név „viselőjének‖ kilétét fedi homály: a mű címében szereplő 

koldusét. Úgy ér véget a darab, hogy e titok nem kerül felfedésre; legfeljebb találgathatunk 

azt illetően, hogy a cím nem a Költő ama drámájára vonatkozik-e, melynek lapjait az ötödik 

felvonásban a kezében tartja
59

 (s amely Sorge alkotásának metadrámai jelleget is kölcsönöz), 

vagy bármely másik, feltehetően önéletrajzi ihletésű színdarabjára, melyben a művész 

nyomorát, egzisztenciális kiszolgáltatottságát kívánja megjeleníteni. 

Merthogy a nyomor és a szegénység kulcstényező Sorge színművében, ahogy Johst 

alkotásában is, a művész meg nem értettségével és félreértettségével, a szerelmi csalódással, a 

magánnyal és a társadalmi kirekesztettséggel egyetemben.  

 

Zenészek a színpadon. Muzsikusok művészdrámákban 

 

A három iménti példában foglalkozásukat tekintve festőművészek (képzőművészek) illetve 

költők (írók) voltak a főszereplők. Ezzel Hauptmann, Sorge és Johst a művészdráma-írás 

általános trendjeinek hódol: a szerzők többsége a kezdetektől fogva e két művésztípust 

preferálja, előbb többségében valós, majd inkább fiktív mesterek élete-sorsa köré szőve a 

cselekmény szálait.   

A kezdetekkor és a 19. század folyamán mindenképpen a költők kerültek reflektorfénybe – 

már a legtöbbek által elsőnek tekintett művészdráma, Goethe Tassója is egy nagy poéta sorsát 

tematizálja. Goethe művével egyidőben íródik Ludwig Tieck Nyáréjben (Im Sommernacht, 

1798) című töredéke, amely Shakespeare-nek állít emléket. Ugyancsak egy létező költő életét 

dolgozza fel később Franz Grillparzer Sapphója. 

A nagy festődrámák sorába sorolják Hebbel Michelangelóját és Adam Goetloeb 

Oehlenschlager Correggióját,
60

 vagy Bodman néhány évtizeddel későbbi Donatellóját (1907). 

Miközben a történelmi művészek sem tűnnek teljesen el a színpadról,
61

 valóban 

megfigyelhető egy olyan tendencia, amely a századfordulón már a fiktív művészek 

dominanciáját jelzi a művészdrámákban. Említsünk meg ilyen darabok közül is néhányat. A 

költő-író vonalon jelentősnek mondható – természetesen Sorge fentebb említett művei mellett 

                                                                                                                                                                                     
főhős a legkülönbözőbb jelmezekben jelenik meg a cselekmény során. Erről bővebben lásd a Schönberggel 

foglalkozó fejezetet 
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 Japp 2004, 217. 
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 E műben Pierluigi Palestrina alakja is feltűnik 
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 Említsük meg ismét, hogy Hanns Johst A magányos férfiban Grabbe szellemét idézi meg, még ha  nem is 
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példa lehet 
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– Franz Wedekindtől A cenzúra (Die Zänsur, 1907), illetve Arthur Schnitzler két műve: a 

Beatrice fátyla (Der Schleier der Beatrice, 1901), és A magányos út (Der einsame Weg, 

1903). Vagy, hogy ne csak kizárólag német példákat hozzunk: Alekszandr Blok 

Mutatvényosbódéja (Балагачник, 1906) illetve Vlagyimir Majakovszkij egy korábbi 

lábjegyzetben már emlegetett Vlagyimir Majakovszkij, tragédia (владимир маяковский 

трагедия) című egyfelvonásosa. Festők szerepelnek többek közt Sudermann Szodoma vége 

(Sodoms Ende, 1890) című drámájában, vagy egy másik Hauptmann-darabban, amely a 

Gabriel Schilling menekülése (Gabriel Schillings Flucht, 1907) címet viseli; Henrik Ibsen 

komor hangvételű utolsó drámájának (Ha mi holtak feltámadunk) pedig egy öreg szobrász a 

főszereplője. 

A példákat még hosszasan sorolhatnánk. Nem úgy a zenészdrámák esetében. Fred Zohner 

áldozatos gyűjtőmunkájának köszönhetően
62

 ugyan megtudhatjuk, hogy több zenészről és 

zeneszerzőről is készültek színpadi alkotások a 19. század folyamán, számuk és jelentőségük 

egyértelműen eltörpül az irodalmi és képzőművészeti vonatkozású kompozíciók mellett. 

Zohner, aki drámatörténeti munkájában a zenészeket és színészeket Kívülállók
63

 címmel 

egyazon fejezetben tárgyalja, ugyan Mozartról (Josef Hoffecker: Mozart [1823], Leonhard 

Wohlmut: Mozart [1856]), Haydnról (Schubar: Josef Haydn [1847]), Beethovenről 

(Sigismund Wiese: Beethoven [1836]), Pergolesiről (Friedrich Rassmann: Pergolesi, [1833]) 

és Paganiniről (Heinrich Laube: Niccolo Zaganini illetve Elise Schmidt: Paganini) szóló 

műveket is felsorol, egyértelműen a reneszánsz mestert, Hans Sachsot tartja a művészdrámák 

legkedveltebb és legtöbbet hivatkozott komponistájának. Wagner életrajzírói számára 

közismert, hogy a további fejtegetéseink kiindulópontjául szolgáló, s hatását a 20. század első 

évtizedeiben született csaknem valamennyi ilyen jellegű műre kiterjesztő Wagner-drámát, A 

nürnbergi mesterdalnokokat már szép számban megelőzték Sachs személyére fókuszáló 

alkotások. Deihardtstein és Lortzing Wagner által is ismert (zenés) drámája mellett Ludwig 

Halirsch (1825), Wilhelm Gubitz (1828), valamint daljáték formájában Adalbert Gyrowetz 

(1834) is figyelmet szentelt a legendás nürnbergi dalnoknak.  

Sachs neve mellett nem mellesleg éppen Palestrináé fordul elő művészdrámák lapjain a 

leggyakrabban – Oehlenschläger Coreggio-ja és Chsristian Samuel Schier 1825-ös 

Palestrina-ja a Pfitzner zenei legendája előtti két legfontosabb idevágó példa. 
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Zohner felsorolásából kimarad, ugyanakkor feltétlen említést érdemel még néhány olyan 

drámai alkotás, amely azt az iménti megállapításunkat erősíti, mely szerint az időben 

előrehaladván, különösen a századforduló időszakára, mindinkább előtérbe kerülnek a fiktív 

művészfigurák. Figyelemre méltó, hogy az alább megnevezett művek túlnyomórészt 

előadóművészeket állítanak a színpadra: A Herman Bahr által jegyzett Koncertben (Das 

Konzert, 1909) egy zongorista, míg Sudermann Haza (Heimat, 1893) illetve Schnitzler 

Közjáték (Zwischenspiel, 1904) című drámáiban énekesek vannak jelen, s ugyan 

mellékszereplőként egy zeneszerzőt is felvonultat, mint címe is jelzi, alapvetően Franz 

Wedekind Kamarénekese (Kammersänger, 1899) is egy előadóról íródott. Ezek alapján úgy 

tűnhet, mintha az írók tartózkodnának a produktív zenész (tehát a zeneszerző) 

megragadásától, s ha már muzsikusdrámát írnak, a művésszel illetve művészetekkel 

kapcsolatos általános kérdések megjelenítésére alkalmasabbnak találják a reproduktív 

művészeket. Az így keletkezett űr betöltését magukra a zeneszerzőkre hagyják. Komponista-

figurák, s főleg fiktív komponisták a modernitásban alig-alig jelennek meg tisztán irodalmi 

alkotásokban – ezt a feladatot egyfelől bizonyos metaoperák másfelől a kor művészoperái: 

Wagner, Szkrjabin, Schönberg, Pfitzner vagy Schreker kompozíciói fogják elvégezni.         

 

Művész + opera = művészopera? 

 

Most már csak az a kérdés, hogy milyen műveket tekinthetünk művészoperáknak. Felidézvén 

ismét a művészdráma fogalmával kapcsolatban fentebb mondottakat, a legegyszerűbben így 

válaszolhatunk: művészoperának tekinthető minden olyan zenés drámai alkotás, amely egy 

vagy több művészfigura sorsát állítja a középpontba, s amelyben a főhős többnyire olyan 

drámai konfliktusba keveredik, amely művész mivoltából adódik. 

Ezen a megfogalmazáson azonban, ahhoz, hogy képesek legyünk megindokolni azt, miért 

Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner (valamint Wagner és Schreker) úgynevezett művészoperáira 

esett akkor a választásunk, amikor a főcímben megjelölt vállalásnak – a zenés 

művészdrámákban szereplő zeneszerző-figurák bemutatásának-elemzésének – eleget akartunk 

tenni, némileg módosítanunk kell, helyesebben ki kell egészítenünk azt. Mégpedig annyival, 

hogy a továbbiakban olyan műveket tekintünk művészoperáknak, amelyekben a művész 

alakja voltaképpen eszközzé válik a szerző kezében ahhoz, hogy saját világnézetét
64

, illetve 

(művészet)filozófiáját egy műalkotáson keresztül közvetítse. Ennek alapfeltétele, hogy a zenét 
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és a szöveget egy és ugyanazon személy szerezze – hogy a két művészet egymástól 

elválaszthatatlanul, sajátos korrespondenciában egyetlen célt kövessen: a minél teljesebb és 

mélyebb megragadását annak, hogy a zeneszerzők mit gondolnak önmagukról és saját 

hivatásukról. Ezzel egyúttal vissza szeretnénk utalni egy fentebbi kérdésünkre, amely így 

hangzott: a médium sajátságaiból adódóan vajon nemcsak úgynevezett költő-drámák 

léteznek-e, azaz képes-e egy zeneszerző, egy szobrász, vagy egy festő hitelesen megjelenni a 

színpadon, úgymond a saját nyelvén szólani, s nemcsak a zenére vagy képzőművészetre 

vonatkoztatott költői-írói (illetve filozófiai) nyelven? Ugyanez a kérdés a művészoperára 

nézvést persze így hangzana: képes-e a művészopera adekvát módon egy (vagy: a) zeneszerző 

sorsán túl bárki másét is megjeleníteni? Illetve: nem valami más, a zenétől és 

művészetfilozófiától idegen instancia kerül-e azon nyomban a középpontba, ha a szerzői 

döntés következtében nem zenész (hanem más művész) egy opera főszereplője? A 

verizmusról írott könyvében joggal jegyzi meg Hans Joachim Wagner
65

 Ruggero Leoncavallo 

Chatteronjával kapcsolatban, hogy az valójában a tragikus szerelemről, s nem művészeti 

kérdésekről szól; de ugyanez a probléma Sebastian Stauss Charpentier Louise című operájáról 

írott elemzéseiben ugyancsak felmerül. Természetesen egy pillanatig sem állítjuk, hogy 

utóbbi két esetben kevésbé értékes, vagy a művészdráma fogalmának kevésbé eleget tevő 

darabokról lenne szó, pusztán amiatt, mert egy művész főszereplésével megvalósuló műben 

nem elsősorban művészetfilozófiai dilemmák kerülnek boncolgatásra. Ha így tennénk, például 

Szkrjabin operatöredékének és A szerencsés kéznek a megítélésével kapcsolatban is komoly 

gondban lehetnénk.  

Csupán azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy Leoncavallo és Charpentier említett operáival, 

valamint számos, fentebb már ugyancsak szóba hozott művészdrámával ellentétben a 

disszertációban megkülönböztetett figyelemmel vizsgált három (illetve öt)
66

 mű nem 

mindegyikében találkozhatunk a művész társadalommal szembeni konfliktusaival, vagy 

szociális elégedetlenségével. Ellenben különféle filozófiai, művészetelméleti gondolatokkal, s 

ami még fontosabb: olyan szituációkkal igen, amelyekben a művész a saját maga megértését 

(és megértetését) célozza meg. Ráadásul mindezt minden esetben egy zeneszerző szemüvegén 

keresztül.      

A Bevezetőben eddig elmondottakat követően alighanem felesleges ismételten kiemelnünk, 

hogy miféle jelentőséggel bír egy zenés színpadi műben, ha annak főszereplője egy 
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zeneszerző: a darabot író és a színpadon álló szerző akarva-akaratlanul is valamilyen erős 

kapcsolatba kerül egymással. E karakterek egytől egyig kulcsfontosságúak az egyes szerzők 

önábrázolásának, illetve önimázs-építésének folyamatában. Ugyanolyan konstrukciók, mint a 

műalkotásain, levelein, naplóin, nyilatkozatain, elméleti munkáin keresztül „megismert‖ 

„igazi‖ művészek. Messzemenően egyet kell értenünk Claire Taylor Jay-jel,
67

 aki a Pfitzner, 

Ḱrenek és Hindemith művészoperáiról írott disszertációjában azt állítja: mindig megvan a 

veszélye, hogy soha nem tudjuk meg, a komponista mit is gondol valójában. Így - Jay szerint - 

a művész-létről és a művészetről való bármilyen megnyilatkozás (például interjú vagy írás) 

már maga is egyfajta műalkotás, hiszen a nyilvánosságnak készül, és a művész 

személyiségének azt a szeletét mutatja, amely megalkotója szerint a művészi énhez tartozik.
68

 

Ehhez már csak annyit szeretnénk hozzátenni, hogy éppen emiatt válhat elsősorban az 

vizsgálhatóvá, hogy mik azok az attribútumok, amelyek az egyes mesterek szerint feltétlenül 

hozzátartoznak ehhez a nyilvánosságnak szánt képhez. Meggyőződésünk szerint ennek 

kiderítéséhez csak a művészoperák, a művészetelméleti írások, a levelek és interjúk együttes 

olvasata vihet közelebb.  
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Az előzmény 

 

Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok 

 

Vorwagnerisch-nachwagnerisch 

 

„A jelen zenéje az a zene, amely Richard Wagner hatása alatt áll. E hatás alól senki nem tudja 

kivonni magát‖
69

 – a karmesterként és befolyásos zenekritikusként egyaránt ismert Rudolf 

Louis 1909-ból származó eme szavai igen pontosan írják le egy meghatározó zenei korszak 

önképét, egy olyan képet, amely ráadásul a századfordulóról való közgondolkodást talán mind 

a mai napig befolyásolja. 

Ehhez az önképhez az is hozzátartozott, hogy a zenetörténeti jelenre krízisként tekintettek, 

amelyen a zeneművészetet csak egy Wagnerhez hasonló, nagy összefoglaló szellem, egy 

kivételes géniusz képes tovalendíteni. Természetesen már akkoriban megoszlottak a 

vélemények azt illetően, hogy e feladatra ki lesz a leginkább alkalmas. Egyesek (például 

Alekszandr Szkrjabin vagy bizonyos tekintetben Arnold Schönberg) önmagukat, mások Hans 

Pfitzert (például Paul Nicolaus Cossmann) vagy éppen Franz Schrekert (például Paul Bekker) 

tekintették Wagner legméltóbb utódjának. 

Wagner zenei, művészetfilozófiai és drámaírói szelleme valóban a teljes zenekultúrát 

behálózta. Mintha tényleg mindenki – legyen zeneszerző, esztéta vagy zeneíró – Wagner 

mellett vagy éppen ellenében akarta volna pozicionálni magát.  Mint az közismert, két olyan 

terület volt, ahol Wagner munkássága különösen meghatározónak, mondhatni 

kikerülhetetlennek bizonyult: az egyik a tonális zenei nyelv megújításának vagy 

meghaladásának a kérdése, a másik pedig az opera lehetőségeinek és egyáltalán: fogalmának 

az újragondolása, újraértelmezése.  

A mi szempontunkból különösen az utóbbi fontos, hiszen számos, Wagnert vállaltan 

előképeként elismerő és megnevező kompozíció - a következőkben vizsgált művészoperák 

közül is több
70

 - radikálisan szakít a hagyományos opera ismérveivel, mégis makacsul 

ragaszkodik a megnevezéshez, jelentősen hozzájárulván a műfaj „erjedéséhez‖ és 

átértelmezéséhez. Bizonyos művek pedig ugyan hagyományosabb keretek közt, de 
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monstruózus méreteikkel és különös műfaji megjelöléseikkel kapcsolódnak a 20. század első 

évtizedeiben megfigyelhető azon tendenciákhoz, amelyeknek gyökerei egyértelműen 

Wagnerre vezethetőek vissza. A Ring hatására az említett időszakban például számos 

nagyszabású ciklus születik. Ilyen Melchior Ernst Sachs hét részes műve, a Káin bűne és 

annak engesztelése (Kains Schuld und ihre Sühne), vagy Felix Weingartner három részes, 

végül be nem fejezett kompozíciója, A megváltás (Die Erlösung) is. Ami pedig az új, sokszor 

egyszeri műfaji megjelöléseket illeti, számos példa juthat eszünkbe. A legkézenfekvőbb példa 

e tekintetben nyilván a zenei legenda, ahogy Palestrina című operáját Pfitzner nevezte. De a 

századelőn találkozhatunk drámai szimfóniákkal (Friedrich Klose: Ilsebill), falusi idillel (Leo 

Blech: Das war ich), és zenés mesével is (Humpendrinck: Königslieder). 

E példák – melyek sorát hosszan folytathatnánk – egytől-egyig az opera Wagner utáni 

„krízisére‖ adott válaszok. A hogyan tovább kérdésére azonban a kortársak szerint csak igen 

kevesen tudtak kielégítő választ adni. Ennek oka Paul Bekker szerint elsősorban abban 

keresendő, hogy „a költő és zenész közti házasságot‖
71

 nem igazán találják meg a szerzők, 

magyarán alig-alig létezik olyan komponista, aki képes a zenéjével azonos minőségű 

költeményt (szövegkönyvet) zenedrámájához készíteni.
72

 Ha helyt adunk a neves zeneíró e 

kritikájának, akkor megállapíthatjuk, hogy kevesen nőttek fel annyira Wagner zenedrámai 

zsenijéhez, mint Szkrjabin, Schönberg, Pfitzner és Schreker, akik – művészoperáikban 

legalábbis – egyesítették önmagukban a költőt és zeneszerzőt. 

Más kérdés, hogy a művészdráma (az önéletrajzzal, naplóval, fejlődésregénnyel, stb. 

egyetemben) egyike lesz a Hans Mayer által emlegetett azon irodalmi műfajoknak, amelyek 

hatására az operaszerzők (így a művészoperák szerzői is) a legmesszebbre távolodtak Wagner 

társadalmi hatású, közösségi művészetről szőtt – s zenedrámái közül leginkább A nürnbergi 

mesterdalnokokban képviselt – álmaitól, és helyette teljességgel a szubjektivizmus 

kiszolgálóivá váltak.
73

 Való igaz: a következőkben vizsgált négy mester közül egyedül 

Alekszandr Szkrjabin az, aki nem számol le a teurgikus művészet utópiájával, sőt szószólója 

lesz az ahhoz szorosan kapcsolódó Gesamtkunstwerk-eszmének is. Az összművészeti alkotás 

problémájára érdemben szintén reagáló, ám ahhoz tisztán művészeti szempontok alapján 

közelítő három másik komponista azonban mintha elvesztené a (Wagner zenefilozófiájában 
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alapvető) közösségi gondolatba vetett hitét, s a századforduló művészdrámáiban jól ismert 

magány és kiszolgáltatottság hírnökévé válna. Ezzel együtt sem szabad azonban 

megfeledkeznünk arról, hogy Wagner műve e három szerző életében és munkásságában is 

maradandó nyomot hagyott, s mind írásaikban, mind zeneműveikben gyakran találkozhatunk 

a német óriásra való hivatkozásokkal. Ráadásul, mint majd látjuk, e hatás közvetlenül a 

művészoperákat is érinteni fogja. Ennek részletesebb tárgyalására azonban csak a disszertáció 

későbbi fejezeteiben fog sor kerülni. 

 

Wagner politikai művészete      

 

Wagner művészetéhez általában az összművészeti alkotás (Gesamtkunstwerk) eszméje felől 

szokás közelíteni, annak szinte kizárólag esztétikai vetületeire koncentrálva. Többnyire ez 

eredményezi a zenedráma és Gesamtkunstwerk fogalmainak egybemosását is. Wagner még 

ma is élő monográfusai közül az egyik legkiválóbb, Udo Bermbach azonban meggyőzően 

mutat rá arra, hogy a zenedráma ideájával ellentétben – amely tisztán esztétikai 

megfontolásokra építvén, az opera, mint művészeti forma (tehát hang és szó kapcsolatának) 

reformját célozza meg – a Gesamtkunstwerk eszméjét alapvetően társadalmi-politikai célok 

mozgatják. Az összművészeti alkotás maga mögött kívánja hagyni az öncélúságot, és egy 

olyan ideális jövőbeli társadalom megalkotásának motorjává kíván lenni, ahol az elszigetelt és 

elidegenedett egyének kibékülnek egymással, s egyetlen harmonikus közösségbe tömörülnek; 

a jövő művészete, amely kollektív művészet lesz tehát, olyan társadalomhoz segít majd hozzá, 

amelyben végül a nép gyakorolja a politikai és – az esztétikai hatalmat is.
74

 

Hogy miért is volt szükség röviden kitérni e, már Wagner zürichi évei alatt készült írásaiban 

jelen levő, a legalaposabban azonban a művészetfilozófiai főművei egyikének számító 1849-

es kiáltványában, A jövő műalkotásában (Kunstwerk der Zukunft) kidolgozott gondolatra, s 

utalni általa a politikai művész illetve népművész kategóriáira?  Csak részben amiatt, mert – 

mint azt Szkrjabin kapcsán jeleztük is – a dolgozatban vizsgált időszakban, tehát a 20. század 

első évtizedeiben, a wagneri örökség folyományaként, szintén nagy jelentőséget 

tulajdonítottak a művészet társadalmi szerepének, sőt világmegváltó erejének, s mert ugyanez 

a periódus volt a Gesamtkunstwerk-eszme újjáéledésének és kiteljesedésének időszaka is. 

Döntésünket sokkal inkább az indokolja, hogy Wagner voltaképpen e gondolatot teszi meg a 

19. század egyik legfontosabb művészdrámájaként tisztelt, művészoperaként pedig a műfaj 
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20. század eleji képviselőinek talán egyetlen igazi előképéül szolgáló mű, A nürnbergi 

mesterdalnokok központi gondolatává. 

 

A dalnokok és a nép. Nürnberg, mint esztétikai állam   

 

 A vonatkozó szakirodalom általános ítéletére támaszkodván az imént A nürnbergi 

mesterdalnokokat a 20. század eleji művészoperák egyetlen hiteles előképeként neveztük 

meg. Ez ugyanakkor egyáltalán nem jelenti azt, hogy az elmúlt évtizedek során más Wagner-

operákat ne hoztak volna kapcsolatba a művészdráma, illetve művészopera műfajaival. Már a 

fentebb az egyik első fontos, művészdrámákra koncentráló tudományos munkaként emlegetett 

írásban (Helene Goldschmidt: A német művészdráma Goethe-től R. Wagnerig) felmerül, hogy 

a Lohengrinre és a Tannhäuserre egyaránt lehet egyfajta művészdrámaként tekinteni, még ha 

azok témája inkább a zseni földi boldogsága illetve tragédiája is.
75

 Viszonylag friss 

munkákban is van példa e két alkotás művészdrámaként történő értelmezésére. 2003-as 

monográfiájában Ulrich Drüner például egyenesen odáig merészkedik, hogy Lohengrint 

istenhez hasonlatos, abszolút művésznek, prófétának nevezze, az opera második változatát 

pedig Wagner művészetvallásának kinyilatkoztatásaként.
76

 

Aligha kétséges, hogy az említett írások szerzői a mienkétől eltérő, annál általánosabb 

művészdráma/művészopera fogalommal dolgoztak, amikor ezekre a következtetésekre 

jutottak. Abban azonban ők is egyetértettek, hogy a Mesterdalnokok tekinthető Wagner 

legfontosabb, s egyúttal minden műfaji kritériumnak megfelelő művészdrámájának 

(művészoperájának).  

Zenetudományos körökben régóta közbeszéd tárgya, hogy Wagner e végső formáját 1868-ban 

elnyerő műve miképpen lóg ki több szempontból is a német mester operáinak sorából. S itt 

nemcsak a jól ismert zenei szempontokra gondolhatunk. Uwe Japp fontos felismerése például, 

hogy a darab már címében is elkülönböződik a többi Wagner-drámától. Míg a Wagner-művek 

többségének címe egyetlen személy, a főhős nevéből eredeztethető, addig a „mesterdalnokok‖ 

szó egy egész közösségre utal,
77

 már ezzel is előre jelezvén a darab eszmei mondanivalóját: a 

nép diadalát az egyén felett.  Ugyancsak fontos különbség, Robert Sollich találó 

megfogalmazásával élve, hogy a Mesterdalnokokban „a hősök normális méretűre 
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zsugorodtak‖, s nem a mitológiából származnak – létezésük történelmileg is igazolható.
78

 Mi 

több, e hősök sorsa nem tragikus – egyedülálló módon senki nem veszti életét a történet 

végén: a műben felvázolt drámai konfliktust a szerző pozitívan oldja meg. E pozitív megoldás 

egyértelműen az utópia irányába sodorja a művet; tulajdonképpen már a legelejétől fogva, de 

a harmadik felvonás végére egészen bizonyosan egy olyan, esztétikai alapokon megvalósuló 

világrendet láthatunk, amely messzemenően korrelál a Wagner jövő művészetéről szóló 

elméleti írásaiban felvetettekkel. 

Ez a világrend a történet szerint – Walther von Stolzing és Hans Sachs fellépésének 

köszönhetően – a 16. századi Nürnbergben valósul meg.  Wagner a várost sok tekintetben 

akkurátusan rekonstruálja, köszönhetően a komoly forráskutatásnak, a korabeli krónikák és 

útleírások hosszas tanulmányozásának. Nürnberg, amely 30000 lakójával Augsburg és Köln 

után sokáig a német polgárság harmadik legnagyobb fellegvárának számított, a romantikában, 

de tulajdonképpen már a 16. század vége óta igen nagy népszerűségnek örvendett irodalmi-

művészeti körökben. Wagner tehát sok tekintetben hű marad a történelmi tényekhez. De 

legalább két olyan dolog van, amelyben viszont jelentősen eltér a hiteles képtől. Ráadásul 

mindkét dolog döntő jelentőségű az opera cselekménye és üzenete szempontjából. Az egyik 

minden kétséget kizáróan a politikai struktúrákat érinti. Ami a későközépkor és a koraújkor 

német városait illeti, nos, ezekben az önkormányzati és önvédelmi szervek, tehát a 

polgármesteri intézmény, az őrség, vagy éppen a városi tanács mind-mind meghatározó 

szerepet játszottak. Az opera Nürnbergjében ezzel szemben nincs kormányzat, nincs 

polgármester, alkotmány, de még a közrend őrei is hiányoznak.
79

 Arról is csak egy 

jelentéktelen félmondatból tudunk, hogy az egyetlen hivatalos személy, a városi írnok 

Beckmesser a tanács tagja, tehát, hogy a tanács egyáltalán létezik, még ha végig a színfalak 

mögött marad is.
80

 A nürnbergiek mondhatni egyfajta átesztétizált természeti állapotban 

élnek, az állam önmagát regulázza anélkül, hogy a társadalom felügyeletére ehhez szüksége 

volna. A rendiből a demokratikus társadalomba történő átmenet egyik speciális helyszíne ez 

tehát, ahol a politikai elitet egy művészeti elit, a mesterdalnokok céhe, a polgármestert vagy a 

népkirályt pedig – az egyik dalnok – Hans Sachs helyettesíti. Wagner úgy emeli művész-

várossá Nürnberget, hogy annak nincs történelmi alapja. Jelenlegi történelmi ismereteink 

szerint a korabeli frank városban nemhogy nagy nem volt a költői-művészeti kultúra, hanem 
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lényegében semmilyen szerepet nem játszott.
81

 Wagner tehát e tekintetben ismét csak mélyen 

felforgatja a történelmi képet, mégpedig annak érdekében, hogy – akárcsak a jövő 

műalkotásáról szóló elméleti fejtegetéseiben – a művészetet tegye meg az emberek közötti 

legfőbb összekötő kapoccsá. A műben igen hamar fény derül arra, hogy minden a művészet 

körül forog, mindent a művészet és kultúra szabályoz. Idézzük ehhez elsőként az első 

felvonásból Veit Pogner szavait:
82

 

 

Hallják és értsék meg hát! 

Szép ünnepünk, Szent János nap  

Megvirrad holnap reggel, 

Nyíl új virág és zöld a rét,  

Hol dalra gyújt a táncos nép.  

Minden, mi él, oly boldog, 

Felejtve búk és gondok 

S az emberszív úgy fölvidul,  

A kórusról a mestercéh  

Kirándul majd a rétre 

És csengve bong sok hangszerünk,  

A várkapun át úgy megyünk,  

Hogy János reggelében, 

A népnek épülésre  

Fönnszóval zengjük énekünk.  

Lesz dalnokverseny s győztesét  

Jutalmunk dísze várja 

S örökre híres lesz a dal 

S mit nyújtunk érte, a pálma!  

S mert gazdaggá tett Istenem,  

Ki adjon díjat, ha mi nem?  

Eltöprengtem naphosszat,  

Hogy milyen kincset adjak, 

S ne szégyenüljek meg,  

Halljátok tervemet! 

Bejárva szép német hazánk,  

Már gyakorta bosszantott,  

Szidják a polgárt s úgy hiszik,  

Szűkkeblű és zárkózott, 

Sok várban s lenn a falvakon  

Terjed a súlyos rágalom,  

Hogy csak a haszon s a pénz, 

Mit polgárember néz. 

De hogy e földön nem őrzi más  

A szép művészet lángját,  

Vakságukban azt nem is látják.  

Nékünk a múzsa nyújt koszorút, 
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Mert oltárán a szépnek, jónak áldozunk,  

Most lássa mind a messzi föld, 

Hogy művészetre a polgár mit költ…
83

  

   

Az idézetben emlegetett dalnokverseny a város legfőbb eseménye, egyszersmind Wagner 

egyik legfőbb eszköze arra vonatkozóan, hogy megmutassa, szociális utópiájában miként 

kapcsolódnak, sőt mosódnak egybe az esztétikai és társadalmi kritériumok. 

A dalnokversenyen ugyanis nem indulhat akárki: a felvételi procedúrán egy olyan 

tabulatúrának kell megfelelni, amelyet elvileg a kollektív emlékezet és mimézis útján adnak 

egymásnak a generációk tovább. Ráadásul, amint azt az alábbi idézet is mutatja, a tabulatúra 

betanulása igen sok időt vesz igénybe: 

 

DÁVID 

Uram, míg mesterré ütik, 

Az eltart súlyos évekig! 

A legnagyobb dalnok Nürnbergben:  

A mesterem: Hans Sachs, 

Egy éve már, hogy ő tanít rá,  

Mint legyek tanonccá!  

Versfaragást meg cipővarrást  

Egybeveszem, mint minden mást.  

Ha ledobom a bőrt, lábszíjat, 

Vokált tanulok, konszonáncot gyúrok,  

S ha dratvámat* megszurkolom, 

Mi rímel jól, akkor tudom.  

A lábszíj és ár jól megtanít, 

Mi tompa, csengő, mi mérték, szám,  

A kapta mellett, mi sok, mi csöpp,  

Kemény, mi lágy fent vagy alant,  

Mi árva, mi csonka, mi felütés, 

Mi pauza, mi képes, mi ékes és tövis,  

Ah, mennyi gonddal magolám, az ám!  

S mit gondol, mire vittem talán? 

 

A tabulatúra ismerete azonban nem jelentheti egy korábbi dal puszta megismétlését, a 

szabálykövetésnek az egyéniség megfelelő mértékben történő kibontakoztatásával is társulnia 

kell:   

 

KOTHNER  

(Waltherhez) 

Mihez tartsa magát az úr,  

                                                           
83

 kiemelés tőlem (I.Á.) 



36 
 

Mutatja itt a tabulatur! 

(Az inasok Kothner elé tartják a ’Leges Tabulaturae’  

tábláját, Kothner pedig olvassa róla) 

„Mindegyik mesterdalos-versszak 

Álljon bizonyos mérték alatt  

Világos, tiszta méretekkel,  

Mit átallépni nem kell. 

Áll a méret két egész strófából,  

Amely az elsőnek dallamán szól,  

A strófa néhány sor-kötelék, 

S végén a vers rímes legyék.  

Ím erre jő a záradék,  

Néhány versből ha áll, elég,  

De dallama legyen már saját  

S eddig nem hallatott legalább.  

Az ilyes méret több szakából  

Álljon a mesterdal magából,  

S ki költeni fog új danát, 

S négynél többször nem vette át  

Más mesterek szavát, sorát,  

Mesterdalnak mondják dalát!" 

(Az inasok a táblát a helyére akasztják)  

 

Egy ilyesfajta – írott - szabálykönyv egyfelől mederbe tereli a költői fantáziát, de egyúttal az 

egyén és közösség viszonyát is szabályozza – amennyiben a dalnok nem tartja be a 

szabályokat, alkotását nem fogják művészeti terméknek, műalkotásnak tekinteni.
84

 A 

sokoldalú kontrollnak és a szabályok mentén történő komponálásnak persze megvannak a 

veszélyei, különösen az oralitástól messzire távoldott, immár írás által formált kultúrában, 

ahol tényleg félő, hogy a kismesterek könnyen „szabálykövetőkké‖, szolgai másolókká, tucat-

művészekké „züllenek‖.
85

 A mesterdalnokok Nürnbergjének emiatt szüksége van Waltherre, 

akinek művészete a tudatalattijából, illetve a természet érzéki szemléléséből táplálkozik, tehát 

semmilyen szabálynak nincs alávetve. Ő a tömeggel szembeni egyén, aki gazdasági és 

szellemi tekintetben is független, s emiatt szemben áll a város művészeti tradícióival. 

Persze a lovag képében ábrázolt magányos géniusz önmagában szintén nem lehet a jól 

működő esztétikai állam modelljévé – Wagner egyik legprogresszívebb, a romantikus és 

posztromantikus zseniesztétikák ellenében valós alternatívát kínáló gondolata, hogy 
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inspirációnak és megőrzésnek (vagy ha tetszik: racionalitásnak) egyszerre kell megvalósulnia 

az ideális műalkotáshoz, s a zabolátlan zseni ötleteinek csak akkor sikerülhet túlélnie, amikor 

a tudatalatti folyamatokat a szabályok tudatossá teszik, mikor az expresszivitáshoz ésszerűség 

társul. Nem különben figyelemreméltó elképzelés, hogy az inspiráció és racionalitás 

kibékítését Hans Sachs és a nép együttesen fogja megvalósítani: előbbi előkészíti Walther 

sikeréhez a terepet, viszont a nép dönt végül, hogy a lovag megnyeri-e a versenyt, s ezzel 

teljes jogú tagja lesz-e e közösségnek. Wagner a mű végén ezt illetően eléggé precízen 

fogalmaz, amikor Sachs szájába a következő szavakat adja: 

 

SACHS  

(Waltherhez) 

Becsüld a mesterdalnokot,  

Becsüld a műveit! 

Az, ami dicsőség nekik,  

Az haszon önnek is, 

A származása bár oly dicső,  

Nem címe, pajzsa a nyerő,  

Hisz tudja, költővé 

Önt egy mester tevé, 

Ö tette boldoggá szívét,  

Így hát dicsérje most nevét,  

Mely ily szép jutalmat osztogat!  

A kört megvetni nem szabad, 

Hisz azt a dalt ők ápolák  

Saját módjuk szerint.  

Gondosan adták ők tovább  

Való ereklyeként. 

Habár nem oly fennkölt, derék,  

Mint még fejedelmek művelék,  

A zord idők alatt 

Mégis igaz maradt 

S ha másként nem volt sikere,  

Elégedjünk meg így vele, 

Mert az becsülve tartaték,  

A mesterektől ez elég!  

Vigyázz! Jövend nehéz idő:  

A nép ha nem megegyező,  

S ha álcélokra küzdenek, 

Népét a fő nem érti meg, 

S mit kívülről nyer így a nép, 

Hamis káprázás, csalfa kép. 

S ami honi, való s igaz,  

Nem érti senki már, mi az.  

Mondom azért, 

Becsüld a mesternépet,  
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Jó szellemid ők néked!
86

 

S ha majdan porba sújt a sors  

És mint a szél; eloszlik majd  

A hős és szép birodalom, 

De a dal, az mindig él! 

 

A mesterdalnokok csak a nép döntését követően adják-adhatják áldásukat Walther 

győzelmére. A művészet így válik minden társadalmi különbséget eltüntető erővé és olyan 

kötelékké,
87

 amely a műben alapvetően a befogadói oldalon álló népet és az ugyancsak népi 

eredetű, ám az alkotói oldalt képviselő – s az opera Nürnbergjében egyfajta nyitott elitként 

működő – mesterdalnoki céhet egyesíti. 

 

A jövő művészei. Walther von Stolzing és Hans Sachs 

 

Wagner és az egész 19. század talán legjelentősebb művészoperájának egyik különlegessége, 

amely egyedülállóvá teszi a hasonló műfajú és törekvésű 20. század eleji zeneművekkel 

összehasonlítva, hogy két főhőse is van; két művész, akik ráadásul egyaránt pozitív 

szereplőként vannak jelen, s oroszlánrészt vállalnak a jövő ideális művészetének 

megteremtésében.  

Walther a romantikából jól ismert teremtő-destruktív zsenitípus megtestesítője, aki – mint arra 

hivatkoztunk is már – minden szempontból kívülállóként (s földrajzi szempontból is: 

vidékről) érkezik a városba. A szokás megtörésére való hajlama tulajdonképpen már legelső 

fellépésében megnyilatkozik, hiszen a templomi ünnepség alkalmával, miközben a közösség a 

keresztelő korált énekli, az ifjú légyottra csábítja Évát, a lányt tehát, kinek szerelméért majdan 

sikerrel száll harcba: 

 

Lányka, ó, kérlek, megbocsáss,  

Tudni kívánom, kérdezni vágyom, 

Hisz kívánj bármit, készen állok, 

Az élet vagy halál, áldás vagy átok vár?  

 

A megszólítás a német eredetiben így hangzik: Verzeiht der Sitte Bruch, azaz Bocsásd meg, 

hogy szakítok a szokással/megtöröm az illemet! Wagner a két legfőbb instancia, a művészet 

és a szerelem bevezetésével, tehát már a legelején félreérhetetlenül jelzi, hogy Walther a 

fennálló rendet érkezett megdönteni. S aligha véletlen, hogy mindez Krisztus keresztre 
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feszítésének dicsőítése alatt történik – Ernst Osterkamp nagyszerű felismerése, hogy Walther 

és Eva – a művészet megújhodása szempontjából kulcsfontosságú szerelme abban a 

pillanatban születik meg, amikor az ünnepélyen a spirituális újjászületés legfontosabb 

szimbóluma (ti. Krisztus halála) kerül ábrázolásra.
88

 S ne feledjük: a harmadik felvonásban 

mindent eldöntő dalverseny napja ugyancsak ünnepséggel kezdődik, amelyen a János-napi 

kórus hangjait halljuk – könnyen kínálkozik tehát a lehetőség, hogy az ünnepi menetet vezető 

Hans Sachsban az új keresztelő Jánost lássuk meg, s hogy Walthert a megváltó szerepében 

lássuk, aki nem mellesleg a szerelemben is sikeres.  

Miként lehetséges azonban, hogy Walther lovag nem válhatott ideális művészfigurává, s ezzel 

követendő példává a wagneri örökséggel küzdő 20. század eleji művészopera-szerzők 

szemében? Aligha adhatunk pontos választ abban akkor, ha csak a „hitelesség‖ kérdésére 

hivatkozunk, azaz arra a sokszor és sokféleképpen bemutatott folyamatra, hogy miként 

párolgott el néhány évtized alatt a (politikus) művészek – legtisztább formájában talán 

valóban a Mesterdalnokokban megmutatkozó – ujjongó optimizmusa, s vált emiatt 

képtelenséggé diadalmas és boldog művészeket ábrázolni a színpadon. Már csak az iménti 

kérdés cáfolatára tökéletesen alkalmas, rövidesen bemutatásra kerülő Szkrjabin-operatöredék 

miatt sem tehetjük meg, hogy ne inkább abban keressük a Walher-karakter 

„használhatatlanságának‖ az okát, hogy nem önálló karakterről van szó. Wagner talán 

bármelyik, tragikus sorsú hőse (Siegfried, Lohegrin vagy Tannhäuser) inkább lehetne (és lett 

is!) 20. századi művészfigurák mintaképe, mint e példátlanul sikeres, ám sikereiért nem 

önmagában felelős dalnok, akinek egyfelől köti a kezét a nép akarata, s jó művésszé csak 

annak jóváhagyásával válhat, másfelől művészi kiteljesedéséhez egy másik művész, Hans 

Sachs közbenjárása szükségeltetik. 

Sachs az opera során többféle viszonyban is áll Waltherral: előbb amolyan közvetítő a 

jövevény és a városiak között, majd az Éváért folytatott harcban a lovag és Beckmesser 

ellenlábasa, végül pedig egyfelől lemond saját érzelmeiről, s Éva és Walther között is 

amolyan közvetítővé válik, másfelől pedig ő regnál a dalversenyen, és ott egyfajta 

„néptribunusként‖
89

 jár el: az ő segédletével nyílik meg a közösség kapuja az ifjú előtt. 

Tapasztalt mesterdalnok lévén egyfelől a tabulatúra ismerője, tehát a megfagyott tradíció 

képviselője, de igazi nagysága abban rejlik, hogy ennek ellenére képes felismerni annak a 
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művészetnek az erejét, amely a szabályt önmagának adja.
90

 Sachs is kreatív dalnok, csak 

éppen kreativitása a befogadói oldalról mutatkozik meg: ő fedezi fel a zsenit, s nélküle a 

Waltherben megbúvó roppant tehetség minden bizonnyal rejtve maradna. Pontosan tudja, 

hogy közreműködés nélkül az új dalnok sem művészi, sem szociális szempontból nem képes 

érvényesülni. Emiatt egyfelől felhívja a többi mesterdalnok figyelmét Walther dalának 

szépségeire: 

 

Hej, mesterek! Vigyázzunk jól!  

Van tán, ki köztünk mást gondol.  

Mert dala nékem tetszik ám:  

Egészen új, de nem zavart,  

Szabályunk ellen vét talán 

De mégis szép, s mértéket tart!  

Ítélni hogy lehetne, 

Ha nincsen rája törvényetek?  

A régit elfelejtve, 

Újat abban keressetek! 

 

 

Megmérni a mérhetetlent?  

A szabály egyik se jó rá  

És mégse volt benn hiba. 

Oly ős, oly mély, oly üde, oly friss,  

Így zeng az édes május is! 

 

De mert szerinte a szabályok nélküli művészet a társadalmi konvenciók sérüléséhez vezethet, 

egyúttal fel is hívja Walther figyelmét a tradíció jelentőségére: 

 

De tudni kell a dal szabályit, 

Hozzájuk mérd, mit lelked áhít,  

Megtartani segítnek, 

Mit ifjú éveinknek  

A vágy, az élet ád, 

Az néked szívedbe szépet és jót adott,  

Hogy azt megtartsd örökre ott! 

 

Sachs végül eléri Walthernál, hogy az ne törje meg teljesen a hagyományt, ráadásul úgy, hogy 

ettől még a hagyomány továbbfejlesztésének lehetőségét sem kell feladnia – összekapcsolja a 

produktív és receptív oldalt, s talán éppen ettől lép elő a történet legfontosabb figurájává. 

Wagner művészoperájában ugyanis nem a géniusz, hanem a nép hangjára is érzékeny, a 
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művészeti és társadalmi szférában egyaránt járatos közvetítő az, aki értelmet ad a zseni 

eljövetelének, s biztosítja a – mesterdalnokok révén ábrázolt – politikai-művészeti elit 

nyitottságát a művészeti újdonság, valamint a társadalmi egyenrangúság irányába. 

Hogy Hans Sachs Richard Wagner egyfajta – vágyott – önarcképe lenne? A zenetudományt 

régóta foglalkoztató kérdés ez. Egyesek (például Peter Wapnewski)
91

 kimondottan markánsan 

képviselnek olyan álláspontot, hogy a darab komponálása idején a leveleit Hans Sachsként 

aláíró Wagner
92

 a Mathilde Wesendonkkal való sikertelen és boldogtalan szerelmét, illetve az 

ez által felszabaduló művészi-politikai energiákat komponálta bele operájába. Helyt adunk-e 

ilyesfajta magyarázatoknak, vagy sem – alighanem ez most kevéssé lényeges. Bizonyos 

későbbi művészoperákkal összehasonlítva A nürnbergi mesterdalnokokban gyaníthatóan 

kisebb szerepet játszanak az életrajzi elemek. S mégis: Wagnerhez, mint az elméleti 

műveiből, leveleiből, művészetről való megnyilatkozásaiból ismert művészhez mindkét 

figurának nagyon is sok köze van. Egy sajátos, az őt követő korokra nagy hatást gyakorló 

művészetfilozófia lenyomatai, s egyben talán az első olyan zenemű főszereplői ők, amely 

középpontjába a (zene)művészet mibenlétével, céljával kapcsolatos kérdéseket állít. Emiatt A 

nürnbergi mesterdalnokokra méltán tekinthetünk a disszertációban elemzett művészoperák 

legfőbb – ha nem egyetlen – előzményeként.         
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Első példa 

 

Alekszandr Szkrjabin operatöredéke 
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A témáról 

 

A most következő fejezeteknek nem céljuk, nem is lehet céljuk az, hogy egy átfogó képet 

adjanak Alekszandr Szkrjabin (1972-1915) különös életéről és művészetéről. Ehelyett, a 

disszertáció fő célkitűzéseinek megfelelően, mondanivalónkat igyekszünk egyetlen téma – 

Szkrjabin művészetszemléletének és a művész küldetéséről alkotott nézeteinek változásai – 

köré csoportosítani. Ez esetben különösen fontos hangsúlyoznunk a változás szót, ugyanis 

Szkrjabin világnézete, filozófiája, s így „művészetfilozófiája‖ is, rövid idő alatt több ízben 

vett radikális fordulatot; e fordulatok ismerete és megértése nélkül - megítélésünk szerint – 

Szkrjabin egyetlen művéhez sem lehet közelebb férkőzni, s elhelyezni azt a szerző életművén, 

illetve (általánosabb szinten), a 20. század eleji zenei modernitás vívmányain belül. Az iménti 

állítás fokozottan igaz lesz Szkrjabin operájára – voltaképpen csak „visszafelé‖, a szerző 

középső és még inkább a kései korszaka felől nézve válik érthetővé, a többévnyi komponálás 

ellenére miért is befejezetlen e darab, s miért csak egy erősen töredékes librettó, illetve 

néhány, az elemzők számára lényegében használhatatlan zenei vázlat maradt fenn belőle az 

utókor számára. 

A változás és változékonyság ugyanakkor egy másik kérdést is érint, nevezetesen a szkrjabini 

világnézet és filozófia, mint olyan kérdését. Aligha hallgathatjuk el, hogy rendkívül 

problematikus a szó hagyományos értelmében szkrjabini filozófiáról beszélnünk. A kutató, ha 

megkísérli rekonstruálni a komponista elméleti munkásságát, egyfelől komoly forráshiányba 

ütközik: néhány filozófiai indíttatású műalkotáson, nem nyilvánosságnak szánt napló- és 

levélrészleten túl ugyanis túlnyomórészt, sőt csaknem kizárólag barátok – elsősorban Leonyid 

Szabanyejev és Borisz Slocer – feljegyzései, visszaemlékezései állnak rendelkezésre. 

Másfelől igencsak nehéz rendet tenni e meglehetősen eklektikus, ellentmondásokkal teli 

forrásanyagban, amely éppúgy árulkodik a zeneszerző gondolatvilágának változékonyságáról, 

mint a befogadói-elemzői oldal bizonytalanságairól, illetve - az értelmezést, kiegészítést, 

hozzáköltést érintő - önkényességéről. Ezt a problémát természetesen már a mester kortársai 

és ismerői is érzékelték, köztük olyanok is, akiktől a legtöbbet tudunk Szkrjabin 

világnézetéről. Ezért is olyan figyelemreméltó, mikor a téma kimagaslóan legfontosabb 

munkái között számon tartott Visszaemélkezéseiben a fentebb említett barát és harcostárs 

Szabanyejev - miután elismeri, hogy Szkrjabin filozófiája tulajdonképpen nem más, mint 

néhány hozzá közel álló ember arra vonatkozó kísérlete, hogy rendszerezze és megformálja 

mindazt, amire ő maga saját erejéből nem volt képes - a következőket írja: „...azt gondolom, 
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hogy a szkrjabini világnézet fogalma nekem és Borisz Slocernek köszönhető, és nem a mi 

bűnünk, hogy Szkrjabin nézetei az egyikőnk vagy másikónk tollából folyton kissé másként 

hangzanak.‖
93

 

Mint említettük, a Szkrjabin filozófiájához és művészetszemléletéhez forrásul szolgáló 

munkák egyik csoportját zeneművek alkotják: olyan kompozíciók tehát, amelyek 

programjukban, szöveganyagukban, és kompozíciós eljárásaikban-problémafelvetéseikben 

egy sajátos gondolati tartalom (üzenet) kifejezői akarnak lenni. Hangsúlyozzuk, hogy 

verbalizálható gondolatokról van szó, tehát nem értünk egyet azokkal, akik azt állítják, hogy 

Szkrjabin valamennyi zenéje – 1904-től kezdve legalábbis – filozófiája szolgálatában állott. 

Véleményünk szerint a határ nem korszakok, alkotói időszakok, nem miniatűrök és 

nagyszabású művek, s még csak nem is feltétlen a szöveges és a tisztán instrumentális 

kompozíciók között húzódik (bár mottó vagy program híján a hangszeres műveket legfeljebb 

úgy hallgathatjuk, mintha azokban egy filozófiai gondolat tükröződne).  

Ha nem is nagy számban, de Szkrjabin valamennyi alkotói periódusában találunk olyan 

műveket (illetve töredékeket), amelyeknek a szerző gyaníthatóan a művészetin túl egyéb 

szerepet is szánt (például filozófiait vagy – a szintén befejezetlen Misztérium és annak 

Előkészítő aktusa (предварительное действо) esetében – társadalmit).  

Másfelől hiba lenne nem megemlíteni, hogy – két fiatalkori románcot és egy konzervatóriumi 

feladatként komponált ária-torzót nem számítva – a kórusfináléval záródó Első szimfónia 

(1900) a közel három évtizedes pályafutás egyetlen befejezett és publikált szöveges 

kompozíciója!
94

 Vajon e tényt elegendő-e a zeneszerző saját költői-prozódiai képességeivel 

kapcsolatos kételyeivel magyaráznunk, s nem arról van-e szó inkább, hogy Szkrjabin a 

filozófia világát (s metodológiáját) maga is nehezen látta a zene világával (s 

metodológiájával) összeegyeztethetőnek, még ha legfőbb törekvéseinek egyike e két terület 

összekapcsolása volt is?  

Természetesen nagyon nehéz egyértelmű válasszal szolgálni az iménti kérdésre. Hogy mégis 

gondolkodnunk kell Szkrjabinnal kapcsolatban ilyen kérdéseken, azt többek közt az 

operatöredék létezése indokolja. Az opera-projekt – még ha tényleg fenn is áll a lehetősége, 

hogy kivitelezhetetlenségét felismerve hagyta félbe – kulcsfontosságú mozzanat az önálló 

filozófiájának és zenei világának kidolgozását megkezdő Szkrjabin életművében, az Első 

szimfónia fináléja mellett egyike a legelső olyan műveknek (műtöredékeknek), amelyekből 
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valamilyen képet nyerhetünk a zeneszerző művészetszemléletének fejlődéséről, s amelyek 

emellett már bizonyítható szellemi-materiális rokonságban állanak a szintén soha el nem 

készülő grandiózus főművel, a Misztériummal. Ennek ellenére a Szkrjabin-recepció a 

kezdetektől fogva kevés figyelmet szentelt az operának (bár a fontosabb összefoglaló orosz, 

német és angol nyelvű munkák mindegyike említést tesz a létezéséről). Így annak 

végiggondolására sem született még kísérlet, hogy a zeneszerző egyik legismertebb és 

legnépszerűbb műve, Az eksztázis költeménye tekinthető-e az operával kapcsolatos 

munkálatok lezárásának, illetve sikeres továbbfejlesztésének, s a művel azonos című, 

ugyancsak Szkrjabin tollából származó nagyszabású költemény, a szokványos értelmezéstől 

eltérően (amely szerint a szöveg a zeneműhöz mellékelt program funkcióját tölti be) nem az 

operában elvarratlanul maradt történet újra- vagy továbbgondolását jelenti-e inkább.  

A Szkrjabin-fejezet lezárásaképpen ezért éppen e tézis bizonyítására teszünk kísérletet. Ezt 

megelőzően azonban magát az operatöredéket szeretnénk megvizsgálni, s összegyűjteni, majd 

rendszerbe foglalni mindazt, ami egyfelől annak behatóbb megismeréséhez és megértéséhez 

feltétlenül szükséges, majd pedig rá szeretnénk térni az opera hősének bemutatására, s így 

mindarra, ami a mű művészopera-státuszával kapcsolatos.  
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Az opera helye Szkrjabin zenei és írásos munkásságában 

 

 

A szakirodalom általában az 1900 és 1903 (esetleg 1904) közötti éveket említik az opera 

„komponálásának‖ időszakaként. E dátumok eredetét általában nem nevezik meg, de a librettó 

megírásának kezdeteit minden bizonnyal egy 1900. július 3-án keltezett levél utolsó 

mondatára alapozzák, amelyben a zeneszerző első feleségének, Vera Szkrjabinának arról 

számol be, hogy elkezdett néhány verssort lejegyezni egy operához.
95

 Csaknem négy 

hónappal később a komponista újabb tizenhat versszak megírásáról ír hitvesének, bár arról 

hallgat, hogy e versszakok ugyancsak az opera részét képeznék.
96

 Ezzel együtt ez a két levél 

elegendő bizonyítéknak tűnhet arra vonatkozóan, hogy Szkrjabin a munkát már az új század 

első esztendejében elkezdi. Ezzel szemben a zeneszerzőt és annak világnézetét személyesen is 

ismerő (sőt vele később rokoni kapcsolatban is álló) Borisz Slocer a komponálás kezdeteit 

1901-re datálja. Ezt a megállapítását a következő megjegyzéssel egészíti ki: „1902 őszén 

beszélgetéseink legfőbb tárgya az opera volt. Az volt a benyomásom, hogy két-három 

esztendeje dolgozik rajta, de valami megakadályozza abban, hogy befejezze azt. Pedig 

egyfolytában és nagy lelkesedéssel az operáról beszél…‖
97

 Ha hihetünk Slocernek, akkor 

Szkrjabint az opera megírása legintenzívebben 1902-ben foglalkoztatta, 1903-ban ugyanakkor 

bizonyosan csak keveset foglalkozott a művel, egyfelől nyilván a belső nehézségek miatt, 

másfelől pedig azért, mert már más feladatok foglalkoztatták: a Harmadik szimfónia 

befejezése, a kiadója felé való, leginkább kisebb zongoradarabok
98

 tisztázatát érintő 

kötelezettségei, és csaknem hat esztendeig tartó külföldi útjának előkészítése. Igaz, 1903 

decemberében Mitrofan Beljaevnek egy „nagy munka lezárásáról‖ ír,
99

 Slocer szerint azonban 

1904 (tehát Oroszországból való elutazása) előtt még biztosan nem mondott le a darab 

befejezéséről (legalábbis beszélgetéseikben Szkrjabin folyton felemlegette az operát, s 

állítólag mindig a következő évet jelölte meg az elkészülés időpontjául).
100

 Egy biztos: 1904-

ben, immár a Genfi-tó partjáról írott egyik levelében még mindig emleget „egy nagy művet‖, 

amelyen „egy zenekari költemény‖ mellett dolgozik.
101

 A nagy mű és a költemény kilétét 

ehelyütt teljes homály fedi; csak találgatni lehet, hogy az operáról van-e még szó az első 
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esetben, ugyanakkor legalább ily titokzatos a „zenekari költemény‖ említése is, hiszen az 

Isteni költemény alcímmel ellátott Harmadik szimfónia ekkor már készen volt, Az eksztázis 

költeménye pedig legfeljebb gondolati csíraként létezhetett. Mindenesetre figyelmeztető jel 

lehet mindez a projektek későbbi esetleges átfedéseire, illetve vélt rokonságára nézve, ahogy 

az az ugyancsak Slocertől származó információ is, mely szerint Szkrjabin csaknem három 

évvel az utolsó találkozójukat (1904) követően, tehát 1907-ben ismét – hangjában 

gyengédséggel – beszélt az operáról, igaz, ekkor már, mint félbehagyott próbálkozásról.
102

   

Bajos tehát az opera komponálásának pontos időhatárait megjelölni. Ezzel együtt kétség sem 

férhet hozzá, hogy a töredék az életműben inkább az op. 30-as Negyedik zongoraszonátával 

lezáruló első vagy más néven: romantikus alkotói korszak termékei közé tartozik. Minderre 

persze leginkább a librettó megmaradt részeiből következtethetünk, mert a műhöz készült 

zenei matéria néhány összefüggéstelen motívumon, és két dal-töredéken
103

 kívül nem maradt 

fenn.  

Ezért a kutatóknak csak sejtéseik lehetnek azt illetően, hogy Szkrjabin milyen zenét álmodott 

meg operájához. Szkrjabin legjelentősebb monográfusainak egyike, Sigfried Schibli szerint az 

opera vázlatai visszaköszönnek a komponálás idején keletkezett bizonyos 

zongoraminiatűrökben, de semmilyen felvilágosítást nem ad azt illetően, hogy megállapítását 

mire alapozza, illetve hogy pontosan melyek is ezek a darabok. Faubion Bowers ezzel 

szemben tudni véli, hogy az op. 32, no. 2-es D-dúr poémáról, valamint az op. 34-es Tragikus 

poémáról Szkrjabin azt mondta néhány barátjának, hogy azok az operájából valók.
104

 E 

barátok kilétét és ezen információkhoz felhasznált forrásait azonban nem fedi fel a szerző.  

Ha szemügyre vesszük Szkrjabin műjegyzékét, akkor éppenséggel azt találjuk, hogy az 1900 

és 1902 közötti időszakban mindössze két, zongorára írott opus került kiadásra: az op. 27-es 

Két prelűd illetve az op. 28-as Fantázia, egyaránt 1900-ból.    

Nem valószínű, hogy Schibli ezekre a művekre gondolt, hanem sokkal inkább az egyetlen 

esztendő (1903) alatt megszületett csaknem negyven kompozícióra, köztük olyan jelentős 

művekkel, mint az op. 30-as Negyedik zongoraszonáta, az első Poémák (op. 32 és op. 36), 

vagy az op. 42-es Nyolc etűd, amelyek azonban már egytől-egyig egy új alkotói korszakból 

származnak, s Szkrjabin lassanként megtalált, önálló stílusának a dokumentumai. Fontos 

ugyanakkor megjegyezni, hogy a szóban forgó időszak szimfóniák szempontjából az orosz 

komponista legaktívabb periódusa, hiszen az Első (op. 26, 1900), a Második (op. 29, 1901) és 
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az Isteni költemény (op. 43, 1903-4) alcímet viselő Harmadik szimfónia is ebből az 

időszakból származik, de ha még a néhány évvel korábban keletkezett Zongoraversenyt (op. 

20, 1896), az Ábrándok (op. 24, Мечты, 1898) című rövid zenekari darabot, valamint a 

poszthumusz közzéadott Szimfonikus költeményt (1897) is idevesszük, akkor nem nehéz arra a 

megállapításra jutnunk, hogy Szkrjabin zenekari életművének a zöme az operával 

párhuzamosan fogant.  

A tárgy szempontjából ugyancsak nem érdektelen, s immáron az operalibrettó Szkrjabin 

szövegei közt történő elhelyezéséhez is támpontot adhat az a rövid ária, amelyet a fiatal 

zeneszerző még konzervatóriumi évei alatt (1891-ben)
105

 készített, s amely egy Keisztut és 

Biruta (Кейстут и Бирута) című opera részét képezte volna. A középkori litván krónikákon 

alapuló történet a szerzői szándék szerint Keisztut lovagnak és Praurna (a föld és 

termékenység istennője) papnőjének, Birutának a találkozását, illetve szerelembe esését 

mesélte volna el. A vázlatok alapján végül Alekszandr Nemtin által 1974-ben megzenésített 

(befejezett), egyetlen fennmaradó szövegrész éppen a szerelmesek első találkozását jeleníti 

meg, éppúgy, ahogy azt később az opera első felvonása is teszi. Következzék most egy rövid, 

ám annál jellegzetesebb párbeszéd, amely kellőképp rámutat Szkrjabin írói stílusának 

dagályosságára és patetikusságára:
106

 

 

БИРУТА: Праурна, богиня земли и цветов, к тебе я пришла неутешная вновь. Я розу у 

синего моря сажала, ее я слезами тоски обливала, но роза увяла под лаской моей. 

Праурна, богиня земли и цветов, к тебе я пришла неутешная вновь. Я белую лилию в 

роще сажала, где Эгле (Ель) вершину печально качала, но цвет ее нежный поблекнул 

весной. Праурна, богиня земли и цветов, к тебе я пришла неутешная вновь. Ужели еще 

я не много рыдала! Ужели еще я не много страдала! Скажи, где отец мой и слышит ли 

онмой вопль неутешный, мой горестный стон…  

 

Издали слышится стук копыт, он все ближе. Бирута в смятении спешит к храму. Всадни 

останавливает ee. 

 

КЕЙСТУТ: Прелестная, кто ты? Скажи, скажи, кто ты? Ужель под небесами подобная 

краса смогла найти приют! Твой трон не здесь, а там, с бессмертными богами, где розы 

круглый год пленительно цветут, пленительно цветут…  
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Кейстут сходит с коня и преклоняет колено перед Бирутой.  

 

БИРУТА: Праурна, о пощади меня, прими мое моленье, мой робкий страх… Нет сил… 

душа немеет… мукой полна… Огонь преступных чар мечтой моей владеет…  

 

КЕЙСТУТ: Позволь, прелестная, красу твою почтить и выразить восторг души 

смущенной! Тебя не в силах я уж больше позабыть, твоею красотой навек 

порабощенный!
107

 

 

(BIRUTA: Praurna, a föld és a virágok istennője, vigasztalhatatlan hozzád jöttem ismét. 

Rózsát ültettem a mélykék tengernél, tövét bánatom könnyeivel öntöztem, ám a rózsa mégis 

elhervadt gondos kezem alatt. Praurna, a föld és a virágok istennője, vigasztalhatatlan hozzád 

jöttem ismét. Fehér virágot ültettem a ligetben, hol Egle (lucfenyő) a magasban búskomoran 

imbolyog, ám lágy virága elfonnyadt a kikelettel. Praurna, a föld és a virágok istennője, 

vigasztalhatatlan hozzád jöttem ismét. Hát nem zokogtam már épp eleget? Hát nem 

szenvedtem már épp eleget? Szólj hát, hol van atyám és vajon hallja-e vigasztalhatatlan 

jajveszékelésem, bánatos siralmam... 

A távolból egyre közeledő patadobogás hangzik fel. Biruta zavarában a szentély felé siet, a 

lovas azonban útját állja. 

KEJSZTUT: Szépségem, ki vagy? Szólj hát, mondd, ki vagy te? Csakugyan menedéket lelhet 

az ég alatt ilyen báj? Nem itt van a te trónusod, hanem ott, a halhatatlan istenekkel, ahol egész 

esztendőben bájosan virulnak a rózsák, virágzásuk magával ragadó. 

Kejsztut leszáll a lóról és térdre hull Biruta előtt. 

BIRUTA: Praurna, könyörülj rajtam, hallgasd meg imám, remegő rémületem... Elfogyott 

erőm... lelkem megdermed... iszonyatos a kín... Álmaim bűnös varázsának tüze hatalmába 

kerít... 
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KEJSZTUT: Engedd meg, kedvesem, hogy lerójam tiszteletemet szépséged előtt, és 

szabadjára engedjem nyugtalan lelkem elragadtatását! Arcod immár sosem leszek képes 

elfelejteni, örökre szépséged rabja maradok!)
108

 

 

Műfaját tekintve ugyan különbözik, végső soron azonban mégiscsak szorosabb rokonságot 

ápol az opera librettójával (és talán zenei koncepciójával) az Első szimfónia már többször 

emlegetett hatodik, záró tétele, amelyben a két szólista és a hatalmas kórus a zeneszerző 

művészethez címzett himnuszát szólaltatja meg. A vers, a zenéjében különben oly magabiztos 

Szkrjabin saját költői képességeivel kapcsolatos bizonytalanságaira is rámutatván, több 

szövegváltozatban is létezik.
109

 A komponista, csakúgy, mint a későbbiekben, a végsőnek hitt 

verzión is többször módosított. A partitúrában végül a következőket olvashatjuk:  

 

О дивный образ Божества, 

Гармоний чистое искусство! 

Тебе приносим дружно мы 

Хвалу восторженного чувства. 

Ты жизни светлая мечта, 

Ты праздник, ты отдохновенье, 

Как дар приносишь людям ты 

Свои волшебные виденья. 

В тот мрачный и холодный час, 

Когда душа полна смятенья, 

В тебе находит человек 

Живую радость утешенья. 

Ты силы, павшие в борьбе, 

Чудесно к жизни призываешь, 

В уме усталом и больном 

Ты мыслей новый строй рождаешь. 

Ты чувств безбрежный океан 

Рождаешь в сердце восхищѐнном, 

И лучших песней песнь поѐт, 

Твой жрец, тобою вдохновлѐнный. 

Царит всевластно на земле 

Твой дух, свободный и могучий, 

Тобой поднятый человек 

Свершает славно подвиг лучший. 

Придите, все народы мира, 

Искусству славу воспоѐм! 

Слава искусству, 

Вовеки слава! 
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(Ó, Isten tündöklő képe, 

a harmóniák tiszta művészete! 

Hálával hozzuk neked 

az elragadtatásunkat. 

Te vagy az élet fényes álma, 

ünnep vagy, megnyugvás, 

adományként hozod az embereknek 

csodás látomásaidat. 

Abban a sötét és hideg órában,  

amikor a lélek megtelik gyötrelemmel, 

benned találja meg az az ember 

a vígasz örömét. 

Ha feladom a küzdelmet, erőt lehelsz belém 

csodálatos módon, fáradt beteg agyamban 

új gondolatokat ébresztesz. 

Érzések végtelen óceánjával 

árasztod el megtört szívemet,  

a legszebb dalaival énekli dicsőségedet 

ihletett papod. 

Belebegi a földet szabad és hatalmas lelked,  

és az ember, akit felemelsz,  

tudja, merre kell mennie. 

Gyertek hát, világ népei 

zengjük a művészet dicsőségét! 

Dicsőség a művészetnek, 

dicsőség örökké!)
110

  

 

 

A szimfónia bemutatóját nagy érdeklődéssel váró zenei körökben Szkrjabin ama döntése, 

hogy művét hat tételesre hizlalja (a hagyományos felépítésű négy belső tételt a szóban forgó 

finálé mellett még egy lassú bevezető keretezi), egyáltalán nem váltott ki nagy tetszést, sőt. A 

partitúra kéziratát értő szemmel forgatók egyöntetű véleménye az volt, hogy a máskülönben 

figyelemreméltó szimfónia színvonalához a zárótétel sem a zene, sem a szöveg tekintetében 

nem képes felnőni, s amolyan idegen testként „élősködik‖ a művön. Szkrjabin akkori kiadója 

és patrónusa, Mitrofan Beljaev ennek megfelelően arra kérte támogatottját, hogy fontolja meg 

döntését, mert ebben a formában a szimfóniát nem lehet kiadni. A komponista legújabb orosz 

életrajzíróinak egyike, Andrej Bandura az eset kapcsán egy 1900 májusában lezajlott 

levélváltásra hivatkozik, amelyben Beljaev a kor befolyásos komponistáira, Nyikolaj 

Rimszkij-Korszakovra, Alekszandr Glazunovra és Anatolij Ljadovra hivatkozva a tétel 

visszavonását javasolja. Szkrjabin azonban, aki más források szerint
111

 maga is tisztában volt 
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a vokális letét gyengeségeivel és kivitelezésének nehézségeivel, rácáfolván az imént a 

bizonytalanságáról mondottakra, egy bizonyos Mazetti professzor
112

 véleményére 

támaszkodva, válaszában teljes mellszélességgel védelmére kelt a hattételes formának, és nem 

volt hajlandó változatni azon.
113

 

Az ősbemutatón vezénylő Ljadov 1900. november 11-én végül a finálé nélkül mutatta be a 

művet, igaz, ekkor még csak prózai okokból kifolyólag: a pétervári kórusegylet nem volt 

hajlandó ingyen elvállalni az előadást, s a koncert költségvetése nem tette lehetővé a 

kórustagok kifizetését. Ezek után azonban számos karmester tagadta meg a Művészet 

himnuszának előadását.
114

 

Azt a himnuszt, amelynek minőségénél a mi szempontunkból sokkal fontosabb a tartalma. A 

szöveg, noha a világ és társadalom művészet segítségével történő átalakításáról még nem 

beszél, de már hűen tükrözi a magát „ihletett papként‖ megnevező szerző művészettel 

szembeni csodálatát, s a sorok között talán a művészet általi egyéni megváltás – még nagyon 

is romantikus – gondolatát is megtalálni. Ez utóbbi gondolat, csakúgy, mint „a világ 

népeihez‖ intézett papi felhívás, mint látni fogjuk, az operában is megjelenik. A művész, mint 

a művészet hatalmát hirdető egyfajta vezető – Szkrjabin egész filozófiáját behálózó és 

meghatározó – eszméje, tehát már ekkor, a század legelején jelen van.  

Hogy miként fogja az orosz komponista „művészdrámájának‖ főhőse a vezető szerepét 

magára ölteni, illetve, hogy ez a szerep milyen új tulajdonságokkal bővül, s milyen 

átalakulásokon keresztül megy át a későbbiekben, nos, ennek bemutatása a következő 

fejezetek feladata.   

Mindezek előtt azonban az opera világképéről érdemes szót ejtenünk. Ehhez az erősen 

töredékes librettó tanulmányozása azonban önmagában semmiképpen nem elegendő. Sokkal 

fontosabb és célravezetőbb lehet mindannak összegyűjtése, amit Szkrjabin filozófiai 

fejlődésének és művészetszemléletének e korai szakaszáról tudhatunk. E szakasz - miután a 

szkrjabini filozófia egyik legfőbb forrásának számító, Prométheuszi képzelgések
115

 címen 

elhíresült napló (jóval) később született bejegyzéseket tartalmaz, és a barátok-ismerősök 

visszaemlékezései is e korszakkal kapcsolatban a legszűkösebbek - különösen nehezen 

rekonstruálható. Számos dokumentum rögzíti ugyanakkor Szkrjabin tudományos, művészeti 

és filozófiai érdeklődésének az irányait. Ildomos lehet tehát a zeneszerzőt ért különféle 
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szellemi hatások bemutatásával kezdeni, majd megkísérelni ezek nyomait kipuhatolni a 

librettó elkészült részeiben, valamint az operával kapcsolatos csekély számú egyéb 

megnyilatkozásban.    
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Szkrjabin „filozófiája” 

 

Szkrjabin könyvtára 

 

Miközben bizonyos körökben legendák szólnak arról, hogy Szrkjabin zenészként milyen nagy 

és széleskörű műveltséggel rendelkezett, a korabeli feljegyzések és a zeneszerző könyvtáráról 

való ismereteink ennek ellenkezőjére engednek következtetni. A Szkrjabinnal szoros baráti 

kapcsolatot csupán a 20. század első évtizedének végétől ápoló, s ezért a zeneszerző 

„századfordulós‖ műveltégében is kevéssé kompetens Leonyid Szabanyejev szerint például 

könyvei egy kis szekrényt töltöttek meg csupán: a szépirodalom legfontosabb remekművei 

mellett túlnyomórészt teozófiai könyvek, egy-két elemi tankönyv és bevezető a filozófia és 

pszichológia tárgykörében, fizikai tárgyú ismeretterjesztő kötetek, valamint szimbolista 

költők verseskötetei alkották a komponista magángyűjteményét.
116

 Szabanyejev eme 

felsorolásából nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket Szkrjabin érdeklődésére 

vonatkozóan, ám Borisz Slocer inkább filozófiai művekre koncentráló listájából már annál 

inkább; a mester későbbi sógora ráadásul két ízben is feljegyzést készített a Szkrjabin 

lakásában található könyvekről - először éppen 1903 környékén. A következő összeírás tehát 

immár abban is segíthet, hogy külön kezelhessük azokat az irodalmakat, amelyeket Szkrjabin 

már az opera írásának pillanatában ismert-ismerhetett, azoktól, amelyekkel bizonyosan csak 

később találkozott. Utóbbi munkák ebből kifolyólag sem a korai filozófiai gondolkodásában, 

sem az opera hősének megformálásában nem játszhattak szerepet, még ha egyesek bizonyos 

szerzőknek és irányzatoknak tévesen jelentőséget tulajdonítottak már a zeneszerző első alkotó 

időszakával kapcsolatban is. 

 

Szkrjabin filozófiai könyvtára 1902-3 környékén: 

 

Friedrich Paulsen: Bevezetés a filozófiába (oroszul) 

Platon-dialógusok (Vlagyimir Szolovjov orosz fordításában) 

Szergej Trubeckoj: A Logosz elmélete - története tükrében (Ученние о Логосе в его 

истории) 

Alfred Fourillée: A filozófia története 

Friedrich Nietzsche: Imígyen szólott Zarathustra (oroszul) 
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később
117

 ehhez a következő művek társultak még: 

 

Friedrich Überweg: A filozófia történetének alapvetései (oroszul) 

Chrisptoph von Sigwart: Logika (német eredetiben) 

Kuno Fischer: Az újabb filozófia története (oroszul) 

Windelband: A filozófia története (oroszul) 

 

Továbbá élete vége felé: 

 

Alekszandr Tanyejev 1909ben megjelenő műve, az Imitáló kontrapunkt szigorú stílusban 

(Подвижной контрапункт строгого письма) 

Beethoven, Liszt, Wagner életrajzok 

Gogol-, Tolsztoj- és Ivanov-művek 

Konsztantyin Balmont Összes művei 

Vlagyimir Szolovjov néhány műve 

Wilhelm Ostwald: Természetfilozófia (oroszul) 

Vlagyimir Brjuszov: Versek 

Thédore Flournoy: A gyerek teste és lelke  

Herbert Spencer – Nevelés 

Henri Bergson filozófiai írásai 

Wilhelm Wundt írásai 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prometheus 

Okkultizmussal, hipnózissal, buddhizmussal, jógával kapcsolatos könyvek  

 

Slocer felsorolása persze közel sem teljes. Hiányzik belőle például Arthur Schopenhauer 

főműve, A világ, mint akarat és képzet, amely egyesek források
118

 szerint a legelső könyv, 

amit Szkrjabin olvasott. Ez annak fényében kissé hihetetlenül hangzik, hogy Szkrjabin a mű 

1893-as orosz fordításának egyik példányát
119

 birtokolta, tehát legalább huszonegy 

esztendősnek kellett lennie az olvasás pillanatában.
120

 Ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy 

Schopenhauer emez írása valamilyen hatással volt Szkrjabin filozófiájának fejlődésére. Hogy 
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pontosan mekkorával, azt éppoly nehéz megállapítani, mint más könyvek esetében. Szkrjabin 

ugyanis, hogy Szabanyejevet idézzük, „nem szeretett olvasni és nem is értett az 

olvasáshoz‖,
121

 ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy – s kis mérete ellenére több 

diszciplínának helyt adó könyvtárából is erre következtethetnénk – látszólag minden 

érdekelte, és minden irányban tájékozódott, valójában azonban csak „belekapott‖az újabb és 

újabb témákba és szerzőkbe, s semmit sem olvasott rendesen végig. Kortársai és barátai, 

Szabanyejev, Slocer, vagy éppen Borisz Foht egyöntetűen rendkívül felületes, s türelmetlen 

olvasónak írják le Szkrjabint, akit lényegében csak a saját elméletei érdekeltek illetve kötöttek 

le, s akinek filozófiájában ennek ellenére számos szerző gondolatai visszaköszönnek, sokszor 

változtatás nélkül, s a rendszeresség legkisebb jelét sem mutatván fel.  

Jól példázza mindezt az a moszkvai Szkrjabin-emlékmúzeum által publikált dokumentum
122

 

is, amely Szkrjabin filozófiai tárgyú könyvekből vett saját aláhúzásait és kiemeléseit gyűjti 

egy csokorba. A gyűjtés érdekessége, hogy a Szkrjabin filozófiájával kapcsolatban két 

leggyakrabban emlegetett szerzőtől, Fichtétől és Nietzschétől semmit sem találunk benne, s 

Schopenhauertől is igen keveset.
123

 A legtöbb kiemelés jellemző módon nem is primer 

forrásokból, hanem „szekunder‖ munkákból – Kuno Fischer és Wilhelm von Windelband 

fentebb emlegetett átfogó filozófiatörténeti műveiből – származik.  

Hasonló irányba mutat egy, Szkrjabin mecénásával, Margarita Morozováral való levélváltás 

is. A levelek tanúsága szerint Morozova 1904 áprilisában a zeneszerzőtől kért tanácsot, hogy 

a filozófia iránt érdeklődő laikusként mely művekkel érdemes először foglalkoznia. 

Válaszként Szkrjabin – noha fontos szerzőként Kantot, Fichtét, Schellinget és Schlegelt is 

megnevezte – Überweg és Kuno Fischer egy-egy történeti összefoglalóját jelölte meg, sőt 

még értékítéletet is mondott róluk: előbbit nem túlzottan csillogó stílusúnak, ám alaposnak és 

átfogónak nevezte, míg az utóbbiról úgy nyilatkozott, hogy az mindent képes az embernek 

megtanítani, amit Kantról tudni érdemes. „Ha ezt mind elsajátította…a saját filozófiai 

doktrínáimat is könnyebb lesz megértenie‖ – tette végül hozzá.
124

 A levél tökéletesen 

megmutatja a szkrjabini filozófia forrásaira irányuló vizsgálatok nehézségeit, hiszen egyfelől 

Szkrjabin azok közül a szerzők (Schopenhauer, Nietzsche, vagy a szimbolisták) közül egyet 

sem ajánl Morozovának, akivel a recepció a leggyakrabban összehasonlítja gondolkodását, 
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másfelől – s ez legalább ugyanilyen fontos – megerősítheti a „kivágatok‖ alapján már sejthető 

tanulságot, mely szerint a rá elvileg hatást gyakorló filozófusok egyikét sem ismerte kellő 

alapossággal. Már amennyiben az alaposság elsősorban a primer források ismeretét jelenti. 
125

  

 

Szkrjabin beszélgetőpartnerei 

 

Olvasási szokásai ismeretében immár joggal vetődik fel a kérdés, hogy léteztek-e másmilyen 

utak-csatornák is, amelyeken keresztül a „kollégáinál‖ kétség kívül jóval nagyobb filozófiai, s 

tudományos aktivitást mutató Szkrjabin a különböző ismereteit szerezte, s azokról a 

szerzőkről is több információhoz jutott, akik a feltételezések - és persze a különféle 

motívumok – alapján a legnagyobb hatást gyakorolták rá. E kérdés mentén juthatunk el a 

beszélgetőpartnerek tárgyköréhez, akik a kezdetektől fogva szerepet játszottak az orosz 

mester fejlődésében, még ha ő idővel csaknem mindegyikőjükről lekezelően nyilatkozott is.
126

   

Az opera időszakára vonatkozóan három olyan, a filozófiában járatos tudós figurát kell 

megemlítenünk, aki rendszeresen beszélgetett filozófiai illetve tudományos kérdésekről az 

effajta eszmecserére kimondottan fogékony zeneszerzővel. Leonyid Szabanyejev szerint épp a 

már sokat emlegetett Borisz Slocer volt az első,
127

 aki tanácsaival, észrevételeivel igyekezett 

mederbe terelni a gondolkodásában mindinkább öntörvényű Szkrjabin eszméit, s 

elképzeléseit, valamint különböző olvasmányokat javasolt későbbi sógora számára, amelyek 

ismerete szerinte elengedhetetlen volt a filozófiai alapműveltség megszerzéséhez. E 

megállapítást Szabanyejev minden bizonnyal arra alapozza, hogy a két férfi már 1897 óta 

ismerte egymást.
128

 Mégis több minden szól amellett, hogy efféle beszélgetések kettejük közt 

csak 1902 májusától zajlottak, tehát mikortól Szrkjabint gyengéd szálak kezdték fűzni Slocer 

húgához, Tatjanához, és - feltehetően ennek apropóján - a báttyal is közelebbi barátságot 

kötött.  

Szkrjabin ugyanakkor Szergej Trubeckoj herceg révén már 1901 tájékán, tehát épp az opera 

komponálásának kezdeti fázisában közel került a filozófiához. Trubeckoj, aki a diszciplína 

korában rendkívül elismert művelője és oktatója volt, (egy Valerij Brjuszovtól származó 
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naplóbejegyzés szerint)
129

 már a századfordulón a legnagyobb zeneszerzők egyikeként 

tisztelte ifjú barátját és emiatt különös figyelemmel kísérte annak tudományos orientációját. A 

Vlagyimir Szolovjov feltétlen tisztelőjeként és követőjeként ismert, s ezért az univerzális 

tudat, illetve az úgynevezett szobornoszty - Szkrjabin későbbi gondolkodásában meghatározó 

- fogalmaival is behatóan foglalkozó herceg emiatt már 1902-ben javasolta a zeneszerzőnek, 

hogy látogassa a Moszkvai Vallás-filozófiai Társaság üléseit.
130

 Szkrjabin eleinte lelkesnek 

mutatkozott, s minden ülésen részt vett, de lelkesedése, miután az üléseken elhangzottak nem 

kötötték le, s elmondása szerint
131

 nem is illettek a saját gondolkodásmódjához, hamar 

alábbhagyott.   

Az eddig említetteknél talán kisebb a szerepük, de Szkrjabin Georgij Plehanovval, az egyik 

első jelentős marxista teoretikussal folytatott beszélgetései is említést érdemelnek, aki 

Szkrjabinnal nagyjából egy időben (1903-ban és 1904-ben) feleségével az olaszországi 

Bogliascóban illetve a Genfi-tó vonzáskörzetében tartózkodott.
132

 Beszélgetéseik fő tárgya 

Marx és kisebb mértékben Engels munkássága, valamint a történelmi materializmus volt. A 

zeneszerzőt rövid ideig minden bizonnyal érdekelte a Plehanov révén megismert új irányzat – 

erre lehet bizonyíték, hogy Plehanov Engels Ludwig Feuerbachról írott művének 1905-ben, 

Genfben készített fordítását, illetve annak Marxról szóló első függelékét
133

 is elkezdte 

olvasni.
134

  

 

Egy genfi filozófia konferencia 

 

S ha már szó esett Genfről, említessék meg egy fontos esemény, amely ugyan az opera 

komponálásának félbehagyása (1904 eleje) után zajlott, s emiatt kevéssé lehet a Szkrjabin 

századfordulós gondolkodásmódjára vonatkozó vizsgálódásainkban segítségünkre, mégis 

rövid kitérőt érdemel, hiszen az olvasás és a beszélgetőpartnerek mellett a zeneszerző 

filozófiai tájékozódásának, s inspirációjának egy harmadik fajtáját mutatja meg.   

A 1904. szeptember 4. és 8. között megtartott nemzetközi konferencia résztvevőinek listáján a 

zeneszerző neve is szerepel, bár az erősen kétséges, hogy elő is adott volna valamit. A 

programfüzetbe történő bejegyzései és aláhúzásai alapján azonban arra lehet következtetni, 
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hogy hallgatóként a beszédek többsége érdekelte, s a korszak nemzetközi filozófiai trendjei 

közül többet minden bizonnyal a saját szisztémájához is közel érzett.
135

   

Volt miből merítenie: a konferencia programja ma már alig-alig elképzelhető módon volt 

sokszínű és eklektikus, s az előadók nevét illetve az előadások címét elnézve megállapítható, 

hogy a rendezvény lényegében nem tett különbséget a mai értelemben vett filozófia, 

pszichológia és okkult tanok között.  

A szimpózium bevezető előadását az első jelentős Nietzsche-kutatók között számon tartott 

Ludwig Stein
136

jegyezte, Mi a filozófia? címmel, melyben Nietzsche, Hegel vagy Marx 

helyett Johann Gottlieb Fichtet méltatta hosszasan. Arról beszélt, hogy Fichte hatása a 

legnagyobb a kortárs filozófiára, gondolatmenetét pedig a német bölcselő emberi társadalom 

totális átalakításáról alkotott nézetei köré építette.
137

 

A további előadások témáit szemlélve több érdekességre bukkanhatunk. Egy svájci 

természettudós és pszichológus, Théodore Flournoy például Genfben fejtette ki először a 

pánpszichizmus elméletét, amelynek keretében amellett érvelt, hogy az egész univerzum 

működése tulajdonképpen különböző pszichés folyamatoknak az eredménye. A konferencia 

pszichológiai tárgyú előadásokból egyébként nem szenvedett hiányt: Gustav Fechner és 

Wilhelm Wundt elméleteire egyaránt gyakran hivatkoztak. Ez Szkrjabin számára feltétlenül 

önigazolást jelenthetett, hiszen éppen 1904 nyarán, a konferenciát megelőzően írt 

jegyzetfüzetébe Wundt Pszichológia (Psychologie) című művéből egy részletet az objektív és 

szubjektív észlelés közötti összefüggésekről.
138

 

Figyelmet érdemelhet egy bizonyos Pavel Kozlovszkij a természet energetikai erői és az 

érzéki benyomások közti összefüggésekről tartott előadása is, amelyben szó esett a genfi 

muzsikus, mozgásművész és elméletíró, Emile Jaques-Dalcroze kutatásairól is. Dalcroze 

elmélete, mely szerint lélek, test és zene a táncon keresztül együvé tartoznak, a kor 

zenetudományát is érdekelte, olyannyira, hogy Franz Bachmann professzor, a tekintélyes és 

befolyásos folyóirat, a Die Musik egyik számában hosszú cikket szentelt a témának.
139
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Dalcroze amellett érvelt, hogy az öröm és bánat érzéseikor lelki mozgásaink jól érzékelhetően 

megváltoznak, s ez testünk ritmikai folyamataira is kihatással van.
140

 

Nincsenek pontos információink arról, hogy a konferencián résztvevő és saját filozófiájához 

inspirációt gyűjtő Szkrjabin figyelemét mennyire keltette fel Kozlovszkij referátuma. De azt 

több beszámoló megerősíti, hogy az évekkel később Oroszországba érkező Dalcroze-zal 

Szergej Volkonszkij herceg közvetítésének köszönhetően a komponista személyesen is 

megismerkedett, sőt rövid ideig szokatlan érdeklődéssel viseltetett a svájci táncpedagógiai 

módszere iránt, még ha az a hangok és mozdulatok meglehetősen egyszerű, „gépszerű 

gimnasztikát‖ eredményező paralelizmusára épült is. Miután Misztériumában Szkrjabin a 

gesztusok és a zenei faktúra ennél sokkal finomabb egybehangolását tervezte, hamar 

kiábrándult a korban egyébként nagyon is modernnek tetsző dalcroze-i technikából.
141

  

Szkrjabin könyvtárának számba vételekor fentebb már lejegyeztük Henri Bergson nevét is, 

akivel Szkrjabin első ízben épp ezen a genfi konferencián találkozott. Andrej Bandura ennek 

az élménynek tulajdonítja, hogy a zeneszerző röviddel az esemény után vásárolta meg a híres 

francia filozófus írásait.
142

 Más kérdés, hogy a Bergsonnal való foglalatosság ezzel annyiban 

is maradt. 

 

Hatások-párhuzamok 

 

Szimbolizmus 

 

A következőkben azokra a szellemi irányzatokra és jelentős gondolkodókra igyekszünk 

kitérni, amelyek a Szkrjabinról szóló tudományos munkákban leggyakrabban, mondhatni 

kötelező jelleggel jelen vannak. Hangsúlyozzuk azonban, hogy válogatásunkat továbbra is az 

a cél vezérelte, hogy az opera mögött húzódó eszmei hátteret valamelyest rekonstruálhassuk. 

Így olyan, a zeneszerző filozófiájára kétségtelenül nagy hatást gyakorló, vagy legalábbis azzal 

határozott párhuzamokat felmutató jelenségekkel (például orosz szimbolizmus, teozófia) és 

gondolkodókkal (például Vlagyimir Szolovjov, Vjacseszlav Ivanov) csak érintőlegesen 

foglalkozunk, akiknek és amiknek nyomai csupán az operát követő időkben, tehát Szkrjabin 

későbbi alkotói korszakaiban tapinthatóak ki. Ugyanígy vonatkozik e „korlátozás‖ azokra, 
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akikről és amikről tudjuk, hogy a szerző 1903-ig bezárólag feltehetően nem ismerte őket, így 

az opera hősének megformálásában sem játszhatnak közre.     

Talán meglepő, de mindjárt az orosz szimbolizmus is ebbe a körbe tartozik. Noha az irányzat 

történetével foglalkozó irodalom egésze a legfőbb, ha nem az egyetlen
143

 zenei 

szimbolistaként tekint Szkrjabinra, ez korántsem jelenti azt, hogy a szimbolizmus stílusjegyei 

és célkitűzései a zeneszerző egész életművében fellelhetőek lennének.  

Sőt, zenei szempontból a komponista stílusa eleinte kimondottan a modernizmus ellenében 

hat: 1903 előtt a valamennyi szimbolista által oly nagyra tartott és tisztelt Richard Wagnerből 

is alig-alig merít – sokkal inkább Frederic Chopin, a vándorévek Lisztje, s általában véve a 

romantika zenei világa határozza meg azt. Minden, ami Szkrjabin darabjaiban a zenei 

szimbolizmus fogalmával összefüggésbe hozható (például a szinesztézia, a poéma műfaja, 

vagy a technikailag nem megvalósítható, poétikus színezetű, francia nyelvű feliratok és 

szerzői utasítások), későbbi.  De ugyanez igaz Szkrjabin művészetszemléletére is. Nem is 

csoda, mert még a legmerészebb feltételezések szerint
144

 is csak 1905-től kezdődően kezd el 

szimbolista körökben forogni, az pedig köztudomású – s erre majd még a megfelelő helyen 

visszatérünk – hogy a Vjacseszlav Ivanovval való rövid, ám intenzív barátsága is csak a 

század első évtizedének végén kibontakozik ki.  

S mégis, mintha Szkrjabin pályája pontosan követné azokat a változásokat, amelyek más 

szimbolista művészek életútjában, illetve gondolkodásmódjában is végbemennek, s amelyek 

miatt a téma egyik legnagyobb tekintélyű mai kutatója, Aage Hansen-Löwe különböző 

szimbolizmusokról, vagy legalábbis az irányzat egymástól élesen elválasztható szakaszairól 

beszél. Az orosz szimbolizmus története Löwe szerint legalább két szakaszra oszlik: a mi 

szempontunkból sem mellékes, hogy az idősebb szimbolizmus (старший синволизм) és az 

ifjabb szimbolizmus (младший синволизм)
145

 közötti határt éppen 1900-nál húzza meg.
146

       

E meglehetősen sematikus modellen belül persze a lényeg a részletekben, illetve az 

átmenetekben rejlik. Nem elég tehát úgy tekintenünk az idősebb szimbolizmusra, mint amely 

pusztán a művészi érzékenység kitágítására összpontosított, s ugyanígy pontatlan lenne a 

második szakaszt egységesen „mitopoetikus‖ vagy „tulajdonképpeni‖ szimbolizmusnak 

nevezni, még ha hellyel-közzel helyt állóak is ezek a megállapítások. Van azonban az első 

szakasznak egy olyan fordulata, amely nélkül minden bizonnyal az ifjabb szimbolisták 
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vallásos-filozófiai törekvései sem bontakozhattak volna ki. Ez az a – megítélésünk szerint már 

Szkrjabin operatöredékében is ott lappangó – fordulat, amelyet Löwe a pánesztétizmus 

megjelenésével jellemez.
147

 A pánesztétizmus lényege, hogy minden csak akkor létezik, ha 

esztétikai-művészeti szempontból képes jelen lenni és hatást gyakorolni. A világ és a 

műalkotás megalkotása közötti határok lassacskán elmosódnak, szubjektum és objektum, isten 

és ember kicserélhető pozíciókká lesznek. A pánesztétizmus szellemében alkotó művész „a 

saját maga imaginatív belső világának teremtő istenévé‖
148

 válik, de „isteni‖ hatalmát 

egyelőre még csak individuális célokra, egyéni „megváltásra‖ használja. A mitopoetikus vagy 

tulajdonképpeni szimbolizmusban oly fontos, s idővel Szkrjabin művészeti elképzeléseit is 

döntően befolyásoló közösségi mozzanat itt még nincsen jelen: az egyének még 

áthidalhatatlan szakadékokkal vannak egymással elválasztva, s csak a közös esztétikai-

művészeti tapasztalatban képesek egymással érintkezni, illetve rövid időre egyesülni.        

A művészet mindenhatóságát már szimfóniája utolsó tételében megéneklő Szkrjabin 

pánesztétista koncepciója éppen operájában bontakozhatott volna ki, de 1903-4 tájékán az 

egyéni megváltásnál már grandiózusabb célokban kezdett gondolkodni, s – kortársaihoz 

hasonlóan – innentől a művészet természetet és emberiséget átalakítani képes, teurgikus 

jellege, s kollektív megdicsőülést ígérő perspektívái kezdték el foglalkoztatni.  

A Szkrjabin és a szimbolisták művészetszemlélete között felfedezhető hasonlóságok persze 

csak részben magyarázhatóak holmi „korszellemmel‖, vagy olyan „szükségszerű 

konzekvenciákkal‖, amelyet egymástól függetlenül alkotó művészek az őket körülvevő világ 

változásaiból vontak le. Mint minden elit értelmiség, az orosz ezüstkori is túlságosan kicsi és 

zártkörű volt ahhoz, hogy elszigetelt, teljesen egyéni fejlődési utakról beszélhessünk.  

Eltérő érdeklődésük és műveltségük dacára a művészek és gondolkodók Oroszországban 

rendkívül hasonló trendeket követtek, és információs csatornáik is, hacsak külföldi 

tanulmányaik, utazásaik során új inspirációkat nem szereztek, közel ugyanazok voltak. E 

csatornák közül vezető szerepet játszottak az újonnan létesült művészeti lapok. Közülük is 

kiemelkedett az 1898 novemberében az Orosz Balett későbbi világhírű koreográfusa, Szergej 

Gyagilev által útjára indított folyóirat, A művészet világa (Мир искусства).
149

  

A lap több csoportosulást is egybefogott, többek között a szimbolisták ekkor Valerij Brjuszov 

és Dmitrij Merezskovszkij által vezetett első nagy nemzedékét, de számos más irodalmár, 

festő, muzsikus, filozófus és esztéta tartozott a lap köreihez, akik nemcsak olvasták 
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folyóiratot, hanem annak hasábjain folytattak eszmecseréket, s vitatták meg különféle 

filozófiai-esztétikai eszméiket.
150

 A fő célkitűzéséül a politikától való távolmaradást és a 

tisztán a művészet világára történő koncentrációt választó Művészet világához 1904 táján 

újabb orgánumok (Új út [Новий Путь], és Aranygyapjú [Золотое Руно]) is csatlakoztak, 

amelyek talán még idősebb testvérüknél is radikálisabban képviselték a modernista 

törekvéseket és az elsősorban a szimbolisták által hirdetett „új vallásos világértelmezést‖.   

Mivel e lapok, s különösen A művészet világa (de később az Új út is) az ezüstkori művészek 

és tudósok egyik fő szellemi táplálékául szolgáltak, különösképp alkalmasak arra, hogy a 

századfordulós orosz értelmiség érdeklődésének főbb irányait kiolvashassuk belőlük. A 

szimbolizmus valóban csak egy volt a korban egymás mellett létező és fejlődő mozgalmakból, 

amely igazi jelentőségre sokak szerint csak az 1905-ös forradalmat követően tett szert. De a 

szimbolisták kétségtelenül jelen voltak már A művészet világa indulásánál is, s a laphoz 

hasonlóan a vágyott új világ alapköveinek a két német óriást: Friedrich Nietzschét és Richard 

Wagnert tekintették. Éppen azt a két figurát, akik Alekszandr Szkrjabin egész művészetére 

talán a legnagyobb látható hatást gyakorolták, s akikről első ízben az új áramlatokkal 

előszeretettel sodródó harminc esztendős zeneszerző sok kortársához hasonlóan a 19. század 

legutolsó éveiben hallott. 

 

Friedrich Nietzsche 

 

Az ezüstkori Oroszországban Friedrich Nietzsche vitán felül egyike volt a legnépszerűbb, 

legtöbbet olvasott és idézett szellemi hatalmasságoknak. A Nietzsche oroszországi 

recepciójának nagyszabású gyűjteményes munkákat szentelő Bernice Glatzer Rosenthal 

szerint ugyanakkor ezt a széleskörű hatást igen nehéz dokumentálni.
151

 Pontos, egyértelmű 

hivatkozásokat Nietzschére és műveire csak keveseknél (például Merezskovszkijnál vagy 

Andrej Belijnél) találunk, a legtöbben csak témáiban, képeiben idézik meg a német filozófust, 

de e képek és témák forrását homály fedi. (Aligha kell mondanunk, hogy Szkrjabin is ez 

utóbbi csoportba fog tartozni). Sokszor az sem világos, hogy egyes szerzők találkoztak-e 

Nietzsche műveivel, vagy csak mások révén szereztek tudomást a Zarathustra és A tragédia 

születése szerzőjének tanairól. Egy biztos: a korabeli Pétervárott és Moszkvában számos kör 

alakult, ahol Nietzschét (is) tárgyalták, esetleg cikkeket, tanulmányokat is olvastak róla, de e 
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körökön belül kisebbségben voltak azok, akik Nietzsche-műveket ténylegesen a kezükbe 

vettek. 

A hozzáférést természetesen nagyban nehezítette az orosz nyelvű fordítások hiánya. Az 

oroszországi Nietzsche-mánia nagyjából 1890 körül kezdődhetett, franciául, angolul, németül 

olvasók és külföldön tanulók (például Vjacseszlav Ivanov, Valerij Brjuszov és 

Mereszkovszkij) mű-összefoglalóival. Az első teljes könyv, Az imígyen szólott Zarathustra 

csak 1898-ban került lefordításra, de az állami cenzúra ebből is letiltott részeket, így a művet 

megvásárlók – így többek közt maga Szkrjabin is – sokáig csak egy töredékes változatot 

birtokolhattak.
152

  

Kérdéses, hogy csupán az említett körülményeknek (ti. hogy először ezt fordították le oroszra) 

köszönhető-e, mindenesetre úgy tűnik – s különösen a kezdeti időkre igaz ez – hogy a   

Zarathustra szellemisége hatotta át talán leginkább az „ezüstkoriak‖ törekvéseit: rendkívüli 

jelentőségnek örvendett és számos változatban köszönt vissza az Übermensch figurája, amely 

mind többeknél valamilyen, a népnek prédikáló, a régi értékeket leromboló és új világot építő 

zseniális művész alakjával vált azonossá. Nagyjából 1905-től aztán – elsősorban Vjacseszlav 

Ivanov munkásságának köszönhetően – az új színházi törekvések és a dionüszoszi minőség 

került a figyelem középpontjába, s ennek megfelelően A tragédia születése vált az egyik 

legfontosabb hivatkozási ponttá. 

Amennyiben Szkrjabin munkásságában és írásos hagyatékában Nietzschére való utalások után 

kutatunk, úgy ugyancsak e két mű túlsúlyát fogjuk tudni kimutatni. Hogy ténylegesen milyen 

személyes kapcsolata volt Szkrjabinnak ezekkel a könyvekkel, nos, arról csupán sejtéseink 

vannak.  

A Zarathustrához fűződő viszony kétségtelenül jobban dokumentálható. Egyfelől tudvalevő – 

s ezt, mint fentebb láttuk, Slocer Szrkjabin könyvtáráról legkésőbb 1903-ban készített 

összeírása is megerősíti – hogy a zeneszerző a mű első orosz fordításából saját példánnyal 

rendelkezett. Másfelől a Nietzsche-mű monologizáló stílusa a Prométheuszi képzelgések 

egészét átszövi, sőt egy-két bejegyzés szóhasználatában, atmoszférájában olyannyira hasonlít 

az alapműre, hogy olybá tűnik, mintha egyenesen annak kivágata lenne. Lássunk néhány ilyen 

naplórészletet! 

Az első kettő a legkorábbi megmaradt szövegkorpuszból, 1900 tájékáról való: 
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„Nem az én vágyam volt, hogy e világra eljöjjek.‖
153

 

 

„Ki akarom hirdetni köztük (az emberek közt – I.Á.) a feletted és magam felett aratott 

győzelmemet, el akarom nekik mondani, hogy reményüket ne beléd fektessék, és hogy az 

élettől semmi egyebet nem várhatnak, mint amit maguk képesek teremteni. Köszönöm néked a 

megpróbáltatások minden szörnyűségét… Hagytad, hogy felismerhessem végtelen erőm, 

határtalan hatalmam, legyőzhetetlenségem. Diadallal ajándékoztál meg. El akarom nekik 

mondani, hogy erősek és hatalmasak, hogy nincs miért panaszkodniuk, hogy nincs semmi 

elveszve. Nem kell félniük a kételyektől, mert egyedül a kétely vezet az igazi diadalhoz. Csak 

ez erős és hatalmas, aki kételyt érez és legyőzi azt.‖
154

 

A következő idézetek valamivel későbbiek, az intenzív naplóírás első időszakának (1904-5) 

stílusát rögzítik:  

„Elkezdem a beszédem, a beszédem a világról, és a mindenségről.‖
155

 

 

„Keljetek fel mindannyian ellenem: Isten, próféták, elemek! Ahogy te, Sebaoth, szavad 

erejével megalkottál engem, ha Te nem hazudsz, úgy meg foglak téged semmisíteni a 

gondolataim és akaratom túlszárnyalhatatlan erejével. 

Te már nem vagy többé, s én szabad vagyok. A gyönyörtől ittas örömöm kacaja, e határtalan 

és szabad kacaj, csillogó fénnyel napod félelmetes sugarait elsötétíti. Félelmet akarsz bennem 

ébreszteni. Le akarod vágni a szárnyaim. Meg akarod ölni bennem a szeretetet, az életszeretet, 

tehát az emberek iránti szeretetem… De ezt nem fogom engedni.‖
156

 

 

Az Übermensch alakjával való azonosulás tehát – legalábbis a naplórészletek ezt mutatják – 

már 1900 környékén megfigyelhető, s a későbbiekben sem szorul háttérbe, sőt – sokáig a 

szkrjabini filozófia egyik legalapvetőbb motívuma marad. Megszületését többen is
157

 egy 

titokzatos kézbetegség legyőzésének tulajdonítják, amely Szkrjabin egész zenészi karrierjét 

komolyan fenyegette. Az Istennel való szakítás gondolatával már a betegség idején kacérkodó 

Szkrjabin számára állítólag a tünetek megszűnése jelentette a végső löketet saját képességei és 

küldetése túldimenzionálásához, és egy olyan szélsőségesen idealista gondolkodásmód 

megszületéséhez, amely döntően meghatározta már az opera komponálásának időszakát is, és 
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azt követően is jó darabig Szkrjabin legtöbb művészeti törekvéseinek egyik motorja volt. Ha 

ez így van, s ha helyt adunk Szkrjabin saját, op. 6-os Első zongoraszonátájának (1892) 

fináléjához fűzött utólagos kommentárjához, mely szerint a negyedik tétel gyászindulója Isten 

halálára íródott,
158

 akkor Szkrjabin „látens‖ nietzscheánizmusa már több évvel a Zarathustra 

megismerése előttre tehető.  

Ezt kevéssé tartjuk valószínűnek, ám azt annál inkább, hogy az opera gondolata részben a 

szóban forgó Nietzsche-alkotás hatására született meg. Sőt megkockáztatjuk, hogy egyetlen 

filozófiai és irodalmi mű sem volt akkora befolyással a készülő opera librettójára, és a mű 

főhősének alakjára, mint az Imígyen szólott Zarathustra és annak főszereplője.
159

   

Nem ilyen egyértelmű a helyzet A tragédia születésével kapcsolatban. Az orosz Nietzsche-

recepció fentebbiekben jelzett hangsúlyváltása, tehát a Zarathustráéból A tragédia születése 

szellemiségének és üzenetének irányába történő elmozdulás a zeneszerző életművében is 

megfigyelhető, hiszen 1904-től kezdődően egyértelműen a Misztérium, s vele a dionüszoszi 

életérzés illetve a közösségi alkotás feltámasztása került a mester figyelmének középpontjába. 

De miképpen egyeztethető mindez össze azzal, hogy minden jel arra utal: utóbbi írást 

Szkrjabin 1910 előtt nem, vagy csak hírből ismerte? Ha olyan fontos volt neki ez a könyv, 

miért nem maradt fenn Szkrjabin részéről egyetlen, reá történő hivatkozás korábbról, még 

barátok-kortársak visszaemlékezéseiben sem?  

A vonatkozó anekdota a következőképp hangzik: a karmester Szergej Kuszevickij, aki a 

Berlini Filharmonikusok élén már az első világháborút megelőzően nemzetközi hírnévre tett 

szert, 1910-ben nagyszabású Volga menti koncertkörutat szervezett, ahová Szkrjabin mellett 

néhány barátját, így a drezdai festőt, Robert Sterlt is meghívta, egy zeneíró hölgy, a szintén 

német Ellen von Tideböhl társaságában. Tideböhl az utazás fontosabb mozzanatairól írásos 

feljegyzéseket készített, különös tekintettel a Szkrjabinnal folytatott beszélgetéseire. A majd 

két évtizeddel később, angol nyelven, nyomtatásban is megjelent útinapló leginkább a most 

következő részlet okán vált a Szkrjabin-kutatók körében ismertté:  

„Midőn egy nap a könyvet a kezemben látta, beszélni kezdett az abban található csodákról, és 

a könyvre jellemző művészetszemléletről – különösen azokról a részekről esett szó, ahol a 

filozófus Dionüszoszról ír. Bevallotta, hogy e mű nagyban befolyásolta világszemléletét és 

művészetét, majd egy másik könyvet is megnevezett, amely hasonló hatást gyakorolt reá. A 
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következő reggelen kölcsönadta nekem e könyvet, hogy olvassam el – Vjacseszlav Ivanov A 

csillagok útján
160

 című műve volt az. A szerző személyesen küldte el neki.‖
161

 

A Tideböhl naplójából származó idézet – amellett persze, hogy kétségtelenné teszi: Szkrjabin 

ismerte A tragédia születését – legfeljebb egyfajta terminus ante quem-ként használható annak 

a kérdésnek a megválaszolására, hogy a komponista valójában mikor is találkozott az 1912 

előtt oroszul csak rossz minőségű és hiányos fordításokban létező művel. A tények 

ismeretében, tehát belegondolva abba, hogy az operát kimondva-kimondatlanul egy új cél, az 

egyéni megváltásnál lényegesen többet akaró, dimenzióiban csak egy szakrális színezetű 

népünnepélyhez (ha tetszik: dionüsziához) hasonlítható Misztérium megalkotásának gondolata 

állítja félre, akár egy 1904-5 körüli dátum is elképzelhetőnek tűnhetne. Ez egyúttal azt is 

jelentené, hogy az opera komponálásának kezdetét és végét egyaránt egy Nietzsche-műhöz 

köthetnénk. Ráadásul e dátum a Szkrjabin szimbolizmus iránti elköteleződése mellett 

érvelőknek is kedvezhetne, hiszen az orosz szimbolisták egyik vezéregyénisége, a Tideböhl-

idézetben Szkrjabin másik példaképeként emlegetett, magát Dionüszosz-kutatóként 

aposztrofáló Vjacseszlav Ivanov Nietzschéről, Dionüszoszról és a jövő színházáról szóló első 

fontosabb írásai
162

 is éppen ebben az időben látnak napvilágot. S mint korábban utaltunk is rá, 

egyes beszámolók szerint Szkrjabin már 1905-től látogatni kezdi a szimbolisták és 

vallásbölcselők egyik legfőbb találkozóhelyének-fórumának számító, Ivanov pétervári 

lakásán, a híres Toronyban megrendezett Szerdákat. 

 

Vjacseszlav Ivanov 

 

Ivanov neve tehát a szimbolisták és Nietzsche okán is felmerülhet, ha a szkrjabini filozófiát 

érő hatásokat és a vele párhuzamos tendenciákat keressük. A filozófus-író, aki már a 19. 

század végén Nietzsche legfontosabb oroszországi propagátorai közé számított, valóban 

számos olyan témát – például a dionüszoszi színház szükségességét, az istenember eljövetelét, 

a szobornoszty elvét – pendített meg írásaiban, amely Szkrjabinnál is mindennaposnak 

számítottak, ráadásul kitűnő szervezői képessége okán egyfajta spiritus rectorává és 

összekötőjévé vált a modern művészet és tudomány iránt érdeklődő értelmiségi köröknek. 

Nyugodtan kijelenhetjük, hogy az orosz ezüstkori szellemi elitben senki másnak a célkitűzései 

és eszméi nem hasonlítottak annyira a Szkrjabinéihoz, mint Ivanové.  Miután kettejüket 
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összehasonlítva, a felkészültség, műveltség, az érvelés tisztasága és a stílus tekintetében 

egyaránt egyértelműnek látszik Ivanov fölénye, kézenfekvőnek tűnne, hogy a Szkrjabin 1904 

utáni Nietzsche-recepciójának történetében tátongó lyukakat részben azzal tömjük be, hogy 

bizonyítjuk: a komponistát honfitársa írásai és (ha már élőben is hallhatta) szónoklatai is 

inspirálták az operától való el- és a dionüszoszi művészeteszményhez való odafordulásában.    

Csakhogy az Ivanov Szkrjabint is érintő tárgyú legjelentősebb írásai csupán a 20. század első 

évtizedének vége felé jutottak el a szélesebb nyilvánossághoz, a fentebb jelzett Csillagok 

útján (1909) címűhöz hasonlatos gyűjteményes kötetek formájában. A zeneszerzőnek tehát, 

amennyiben 1904-5 tájékán Ivanovtól akart volna meríteni, vagy hozzá kellett volna férnie 

Ivanov esszéihez, vagy - a Szerdák alkalmával – magához Ivanovhoz kellett volna fordulnia.  

Szkrjabin eddigi jellemrajzából egyértelműen az utóbbi verzió következne.  A kettejük 

barátságáról fennmaradt dokumentumok – Szabanenejev memoárjai – azonban mindkét 

lehetőséget cáfolják. Ha hihetünk a zenetudós barát visszaemlékezéseinek, 1909 előtt 

semmiféle kapcsolat nem volt közöttük.  Ez ugyanakkor nem volt akadálya a barátság gyors 

kialakulásának. „Micsoda érdekes ember! A gondolkodása, és ő maga is oly közel áll hozzám, 

mint senki más‖
163

 – mondta állítólag Szkrjabin sokat sejtetően már az első találkozásukat 

követően. Szavait úgy is értelmezhetjük, hogy ekkor találkozott legelőször Ivanov 

gondolatvilágával. 

Szabanyejev egy kötetről is tudni vél, amelyet Ivanov e beszélgetést követően Szkrjabinnak 

ajándékozott, csak azt felejti el (megemlíteni), melyik volt az.
164

 A Tideböhl-idézet ennek 

kiderítésében is segítségünkre lehet.  

Az érett szimbolizmus egyik teoretikus alapművének számító kötet alapos áttanulmányozását 

követően a zeneszerző Ivanov írásairól is úgy beszélt, ahogy ismeretlen művekről szokás. De 

ezzel együtt benyomásai pozitívak voltak, s tőle szokatlanul lelkesen nyilatkozott az íróról, 

illetve a szimbolizmusról általában, hozzátévén: „Ezek az emberek a legszorosabb barátaim 

lesznek‖.
165

 Szkrjabin két másik frissen megismert szimbolistára gondolt még ehelyütt: 

Konsztantyin Balmontra és a litván származású Jurgis Baltrusaitisra.  Jóslata beteljesedett: 

különösen Moszkvába történő hazaköltözését (1912) követően vált otthona orosz és 

nemzetközi értelmiségiek találkozóhelyévé, ahol e három jelentős szimbolista is sűrűn 

megfordult.    
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Tényleg véletlen egybeesésekről, s legfeljebb a források és inspirációk azonosságáról lenne 

szó ezúttal is tehát, amikor Ivanov és Szkrjabin gondolatvilágában már 1904-től kezdve 

messzemenő egyezésekre bukkanunk? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre mai napig nincs 

egyértelmű válasz, s mint azt igyekeztünk érzékeltetni, a rendelkezésre álló információk is 

ellentmondásosak ezzel kapcsolatban.  

Szembetűnő ugyanakkor, hogy míg ezek az információk egy „elszigetelt‖ Szkrjabin képét 

vetíthetik elénk, aki rendszeresen „rácsodálkozott‖ filozófiájának kor- és honfitársai 

eszméivel való hasonlóságaira, fordítva látszólag nem ugyanez volt a helyzet. Faubion 

Bowers és Sigfried Schibli szerint
166

 például aligha véletlen, hogy Emil Medtner, az 

Aranygyapjú című, szimbolista érdekeltségű lap főszerkesztője már 1906-ban zenei témájú 

cikkek megírására kérte fel Szkrjabint – a neves monográfusok ezt mindenképp az elismerés 

jelének, és az azonos művészeti célok felismerésének tekintik.
167

 De ugyanígy figyelmeztető 

lehet Ivanov és Szkrjabin Szabanyejev által „kihallgatott‖ első beszélgetése is, amelyben 

Beethovenről vitatkoztak, s melyben Ivanov úgy érvelt amellett, hogy „szimfonikus 

kantátájával‖
168

 Beethoven közelebb áll a közösségi művészet Szkrjabin által képviselt 

modelljéhez, mint zenedrámájával Wagner,
169

 hogy minden bizonnyal voltak Szkrjabin 

elképzeléseiről előismeretei.
170

  

Mindenesetre, Ivanov érvelése nem győzte meg a Beethovent különben sem szívlelő 

Szkrjabint. „Wagner összehasonlíthatatlanul közelebb áll hozzánk‖ – mondta.
171

 

 

Richard Wagner 

 

Az eddigi hatásokról és párhuzamokról írottak fényében feltűnhet, hogy muzsikusról annak 

ellenére nem volt szó, hogy egy zeneszerző filozófiájának rekonstrukcióját szeretnénk 

elvégezni. Ez egyáltalán nem véletlenül történt így. Szkrjabin, tetszés és rajongás tekintetében 

a zeneszerzők között, ha lehet, még önkényesebben válogatott, mint a filozófusok között. 

Olyan tendenciákat persze mint világszemléletével, zenetörténeti ismereteivel és 
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érdeklődésével kapcsolatban is megfigyelhetünk. Az idő előrehaladtával mind kevesebb 

szerző és mű kötötte le a figyelmét, a saját művészetén kívül mindent és mindenkit egyre több 

kritikával illetett, illetve mindenről becsmérlőleg beszélt. A kritika mértéke jellemzően egyre 

inkább attól függött, hogy az adott szerző művészete szerinte hasonlított-e a sajátjához, s ha 

igen, mennyiben.   

Szergej Fedjakin szerint ugyanakkor Szkrjabin számára már ifjabb korában sem léteztek 

nagyon más komponisták önmagán kívül. Ez alól talán a kezdetekkor csak Chopin és Liszt 

jelent kivételt, illetve Beethoven, akiről néha tiszteletteljes távolságtartással nyilatkozott.
172

 

De később ez is megváltozott, s Chopint már csak egy önmagához vezető láncszemnek 

tekintette, a Beethoven és saját zenéje közti hasonlóságok pedig kifejezetten bosszantani 

kezdték.
173

        

A múlt zenéje egyébként is halott volt számára, legyen az a régi zene, Bach, vagy a 

romantikus zeneirodalom.
174

 Az elsősorban a zongorairodalomban jártas zeneszerző persze 

kortársaival sem bánt kesztyűs kézzel. Csajkovszkijt és általában honfitársait ki nem állhatta, 

egyedül Nyikolaj Rimszkij-Korszakov és Anatolij Ljadov műveiben talált számára tetsző 

mozzanatokat. Nyikolaj Medtner szerinte túl sok hangot írt le,
175

 Rachmanyinov szépelgő 

romantikus volt, Igor Sztravinszkij pedig túlságosan az eszére, s nem az invencióira 

hallgatott.
176

 

Egyedül Richard Wagner volt az, akinek – mégha viszonya vele szemben is ambivalens volt – 

személyisége, művei és eszméi iránt vonzalmat érzett, s akinek alkotói zsenialitását nem 

vonta kétségbe.
177

 Elfogultsága persze a századfordulós Oroszországban egyáltalán nem 

számított különösnek. Rosamund Bartlettnek köszönhetően ma már igen sokat tudhatunk 

arról, Wagner lénye és munkássága milyen mértékben is volt meghatározó számos Szkrjabin-

kortárs számára.
178

 S nem csak a zeneszerzők körében. Mert tény, hogy Wagner zenei 

szempontból is a legnagyobb példaképnek számított, de művészetszemlélete, forradalmi 

törekvései, és szociális érzékenysége legfeljebb csak a Nietzschééhez hasonlatos 

magasságokba repítette reputációját Oroszországban. Az oroszországi Wagner-recepció egyik 

központi alakja 1904 után ugyanaz a Vjacseszlav Ivanov volt, aki, mint láttuk, a Nietzsche-

kultusz ápolásában is az élen járt. Ivanov még berlini évei alatt, 1886-ban találkozott először 
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Wagner nevével, s már egy évvel később a német mester legelső kiadott elméleti írásait 

tanulmányozta.
179

 A Wagnernek és a Gesamtkusntwerk-eszmének több esszét is szentelő 

Ivanov házi összejövetelein sem feledkezett meg a nagy zenedráma-szerzőről. De korántsem 

ő volt az első és egyetlen, akinek a lakásán Wagner-átiratokat lehetett zongorán hallgatni és az 

összegyűltek az operák partitúráit tanulmányozták.
180

  

Gyaníthatóan Szkrjabint is ilyesfajta összejöveteleken érték az első benyomások Wagner 

muzsikájával kapcsolatban. Bartlett már 1894-ből említ egy olyan estet, amelyen a házigazda, 

Szkrjabin akkori zeneszerzéstanára, Szergej Tanyejev – igaz, ekkor még lekicsinylő módon – 

az Istenek alkonyáról beszélt hosszasan.
181

  

Tanyejev a következő években is sűrűn rendezett tanítványai számára zenés összejöveteleket. 

E találkozókon Szkrjabin mellett olyan más jelentős zenészek is megfordultak, mint az 

oroszok közül a Wagner Társaságba elsőként belépő, francia származású Georgij Katuar 

(Catoire), a zongoraművész Alekszandr Goldenweizer vagy Szkrjabin konzervatóriumi 

osztálytársa, Szergej Rachmanyinov, aki a Trisztán és Izolda közös tanulmányozásakor a 

sarokban gubbasztván hol közönnyel viseltetett a német művészete iránt, hol szarkasztikus 

megjegyzéseket tett arra.
182

 Hogy Szkrjabin ezidőtájt mit gondolt Wagnerről, arról Bartlett 

nem közöl információkat. Szabanyejev viszont igen: épp az említett Trisztán-esten faggatta ki 

a vele akkor még csak távoli viszonyban álló Szkrjabint a Wagnerrel kapcsolatos 

véleményéről. A zeneszerző szűkszavúan és lekezelően válaszolt, s csak annyit mondott, hogy 

„formátlansága okán Wagner aligha fog bárkit is valaha elbűvölni‖.
183

  

Vajon a zeneszerző valós véleményét tükrözi-e ez a válasz? Illetve: behatóan ismerte-e ahhoz 

1900 tájékán Wagner zenéjét, hogy határozott véleménye legyen róla?  

Szkrjabin könyvében Jurij Engel az opera hősét az Übermensch és Siegrfried keverékének 

nevezi.
184

 A Siegfried-hatás elvben lehetséges volt, mert a művet a moszkvai Bolsoj 

színházban már 1894-ben műsorra tűzték.
185

 A műről való véleménye – igaz, az már egy 
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1904-es párizsi levélből származik – azonban nem éppen elragadtatottságát tükrözi. Második 

feleségének közvetlenül egy Valkűr-előadás után írja az alábbiakat: „Tegnap voltam a 

Valkűrön. A benyomásom ugyanaz, mint a Siegfriedről. A szándék nagyobb, mint ami 

megvalósul belőle. Akár a Siegfriedben, itt is van két vagy három varázslatos pillanat, a többi 

viszont szörnyen unalmas.‖
186

 A kép ezúttal is kettős: ugyan ezzel elvileg cáfolhatónak látszik 

Engel fentebb említett kijelentése, s mint a hatások tekintetében általában, ezúttal is az 

életművön belül megfigyelhető törésről, vagy fordulatokról számolhatunk be, tehát itt arról, 

hogy első alkotói időszakában Szkrjabin sem Wagnert, sem annak teoretikus munkáit nem 

szívlelte, s nem is ismerte. Egy ilyesfajta megállapításnak csak az mond ellent, hogy az 

elemzők egyöntetű véleménye alapján az Isteni költemény alcímet viselő Harmadik 

szimfóniájára (1903-4) zenei szempontból senki nem gyakorolt akkora hatást, mint Wagner.   

Egy valami tűnik dokumentumokkal alátámaszthatónak: a komponista élete vége felé 

megsokasodnak azok a dokumentumok, amelyekben pozitív kritikák fogalmazódnak meg, s 

Szkrjabin Wagner iránti vonzalmáról tanúskodnak. De hangsúlyozzuk, ezek egytől-egyig 

későbbiek annál, hogy az operával és az első alkotói korszakkal bármiféle összefüggésbe 

hozhassunk őket.
187

 Érdekes adalékkal szolgál Faubion Bowerstől az elméleti oldallal 

kapcsolatban: szerinte Szkrjabin először csak 1913-ban olvas Wagner életéről és teoretikus 

munkásságáról érdemben.
188

A Misztériumról és Szkrjabin Gesamtkunstwerk iránti 

elköteleződéséről való ismereteink ezzel szemben kétségtelenné teszik, hogy az orosz 

komponistát már jóval korábban foglalkoztatta Wagner műve. Ne vessük el annak lehetőségét 

sem, hogy már az opera idején is – lehet, hogy a műfajválasztást is a rajongás egyik sajátos 

formájának kell tekintetünk.   

 

Szrkjabin művész-fogalma 1900 körül 

 

Mit mondhatunk tehát összefoglalólag a zeneszerző művészetfelfogásáról, s nagyobb 

általánosságban egész filozófiájáról, illetve a művész Szkrjabin által 1900 körül kultivált 

alakjáról, annak tudatában, hogy a rendelkezésünkre álló források ily szegényesek és 

ellentmondásosak? Annak tudatában, hogy – mint azt ugyancsak jelezni igyekeztünk – az 
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opera időszakára a sokkal jobban dokumentált érett és kései alkotói periódus felől való 

„visszatekintések‖, „visszakövetkeztetések‖ problematikusak lehetnek?  

Természetesen az operát nem valamiféle elszigetelt jelenségként kívánjuk láttatni az 

életművön belül, amelynek félbemaradása egyszersmind a benne rejlő gondolatok és 

célkitűzések teljes eltűnését is jelentette. Sőt, épp ellenkezőleg: azt szeretnénk bebizonyítani, 

hogy Szkrjabin befejezetlen művészdrámája sok tekintetben bizonyos későbbi műveknek – 

így Az eksztázis költeményének és a Misztériumnak – a kiindulópontja.  

Ezzel együtt újfent hangsúlyozzuk, hogy az opera az 1904-től kezdődően 

naplóbejegyzésekből, és visszaemlékezésekből (jobban) megismerhetőtől eltérő világképpel 

operál. Számos, Szkrjabin későbbi gondolkodásmódját meghatározó, részben az orosz 

vallásbölcseletből (tehát Vlagyimir Szolovjovtól és Nyikolaj Fjodorovtól) származó, részben 

szimbolista (Wagnertől és Nietzschétől sem független), részben pedig okkultista (s azon belül 

is teozófiai) eredetű elem nincs még ebben a világképben jelen, de teurgikus (azaz a világot 

átalakítani képes) és a közösségi művészet képzete is csak csírájában.    

Vannak viszont olyan gyakran hivatkozott elemek, amelyekről ha az operalibrettó alapján 

kideríthető, hogy már a 19. század utolsó éveitől kezdve egybeforrtak Szkrjabin nevével. Ezek 

közül is a két legfontosabbnak az én és a világ viszonyának szolipszista magyarázatát, illetve 

az emberfeletti képességekkel megáldott, zseniális művész figurájának felmagasztalását 

tekinthetjük.  

A szolipszizmus fogalmát általában Johann Gottlieb Fichte filozófiájához szokás kötni. A 

zseni-gondolat nyugati kultúrában bekövetkező fejlődéséről írott kétkötetes alapművében 

Jochen Schmidt egyértelműen hangsúlyozza Fichte megkerülhetetlen szerepét a modernkori 

zseni-fogalom kialakulásában, kiemelvén, hogy a ramennaui születésű gondolkodó elsősorban 

filozofálása alapformáival, semmint kijelentéseivel van jelen a zsenialitás történetében.
189

 A 

Fichtét az újkori filozófiában a szubjektivizálódás és a befelé fordulás csúcspontjának nevező 

Schmidt a következőképp foglalja össze a szolipszizmus – később romantikus 

zseniesztétikákban is visszaköszönő – lényegét: az én eloldódik a világ és tapasztalat 

összefüggéseitől, és egy istenhez hasonlatos instanciává válik. Akárcsak a zseni: lemond az 

utánzásról, hogy önmagából hozzon létre egy egyéni, csak a maga alkotta szabályoktól függő 

világot. Az objektív világot mindeközben, mint nem-ént határozza meg, s végső soron az 
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egész világot saját magából vezeti le. Így az én univerzális teremtő instanciává, a világ pedig 

eközben az én egyfajta fikciójává válik.
190

     

Mindezt azért tartottuk fontosnak megemlíteni, mert e frappáns összefoglalás gyakorlatilag 

Szkrjabin filozófiájára is illik. Már az első filozófiai hangvételű naplóbejegyzések egyikében 

(1904-ben) azt olvashatjuk: „A világ olyan, amilyennek látni szeretném.‖
191

 Még ugyanebben 

a passzusban kétségbevonásra kerül a valóság létezése, s minden élmény eredőjének illetve a 

világ teremtőjének az én kiálttatik ki.
192

 „Mindent én teremtek‖ – hangzik a Prométheuszi 

képzelgések talán leggyakrabban előforduló kijelentése. Mint általában mindenben, a 

szolipszizmus szempontjából is fokozatos radikalizalódást figyelhetünk meg Szkrjabinnál, 

amely csúcspontját egyértelműen az „isten vagyok‖ gondolatban éri el. 1904-et megelőzően 

azonban ez a gondolat még gyaníthatóan nincs jelen. A zeneszerző sokkal inkább az énjén 

belül végbemenő küzdelmekről beszél, hol fichtei terminológiában,
193

 hol pedig – s ez a 

gyakoribb – a kis én (малое я) és a nagy én (большое я) harcáról.
194

 A realitástól mind 

messzebbre rugaszkodó komponista elmondása szerint földi-emberi kis énjét mind inkább 

felőrölte és magába olvasztotta a teremtésre-alkotásra hivatott, transzcendens erejű nagy énje. 

A végső egyesülés természetesen egyúttal a romantikus két világ-elv felfüggesztését, tehát a 

valóság és művészet közti határok eltörlését is jelentette. A világ és a műalkotás teremtése, 

vagy másképpen: élet és művészet lényegében azonossá vált egymással. 

Ennek a szélsőséges elképzelésnek, amely aztán az orosz szimbolizmus más képviselőinél is 

nagy szerepet játszott, már az operában is megtalálni a kezdeményeit, de itt még a művész 

minden földöntúli jellemvonása és tulajdonsága ellenére földi halandó, mégpedig a többi 

embertől független halandó marad, s sokkal inkább egy zászlóvivő, vezető, vagy próféta 

szerepét ölti magára, mintsem egy istenségét. Kitűntetett rangját ugyanakkor egyértelműen 

alkotói képességeinek köszönheti, tehát lényegében annak, hogy művész.  

„Milyen abnormális szituáció ez! – koncertfellépésekkel kell pénzt keresnem, és ezeket a régi 

prelűdöket játszanom, amikor azt tudnám írni és azt is kellene írnom, amire hivatva vagyok 

[…] az állam feladata, hogy a művész életfeltételeit biztosítsa, mivel az alkotók jelentik az 

emberiség elitjét. Értük és általuk létezik az egész emberi társadalom… 

A mai társadalmi szerkezetben a művészeknek kéne a népet vezetniük, a művészeknek és az 

értelmiségnek [...] Ez egy természetes és szükséges hierarchia. Az egyenlőség abszurd, idétlen 
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és szörnyű dolog. Mivel ha mindannyian egyelők vagyunk, nincs ellentét és nincs különbség 

se közöttünk: s minden monoton lesz!‖
195

 

Mint az iménti idézetből is kiderül, Szkrjabin számára a művészt illeti a legmagasabb 

társadalmi rang. Állítólag úgy gondolta, hogy a művész hatalma még a cárénál is 

magasabb.
196

 Nem minden művészettel foglalkozó, vagy magát művésznek nevező embert 

ismert el ugyanakkor művésznek, s nem csak a fentebbiekben már ismertetett roppant 

kritikussága miatt. A művész, főként a zseniális művész elé Szkrjabin szigorú 

követelményeket állított: egyfelől önálló személyiséggel kellett rendelkeznie, másfelől valódi 

alkotónak kellett lennie. A reproduktív művészeteket (az előadóművészetet) a zeneszerző nem 

tartotta igazi művészeteknek, emiatt művelőiket is alacsonyabb rendűnek ítélte a produktív 

embereknél, tehát mindenekelőtt a zeneszerzőknél, valamint a költőknél, s a festőknél. 

Szkrjabin már a századforduló tájékán meggyőződéssel vallotta, hogy „a művészeknek kéne a 

népet vezetniük‖, s hogy e vezetés egyszerre társadalmi, s spirituális természetű. Utóbbiról 

árulkodik az Első szimfónia korábban már szóba hozott fináléja is, ahol a Művészet 

himnuszában a komponista papnak (жрец) nevezi önmagát, aki dala végén a művészet 

imádatára szólítja fel a világ összes népét. Idézzük fel újra a himnusz vonatkozó sorait: 

 

Ты чувств безбрежный океан 

Рождаешь в сердце восхищѐнном, 

И лучших песней песнь поѐт, 

Твой жрец, тобою вдохновлѐнный. 

 

(Érzések végtelen óceánjával 

árasztod el megtört szívemet,  

a legszebb dalaival énekli dicsőségedet 

ihletett papod.) 

   

A művész szimfóniában kijelölt szerepe az operában is megmarad, sőt a papi mellett újabb 

„maszkokkal‖ is bővül – hogy pontosan milyenekkel, azt immár a következő fejezetben 

tárgyaljuk. Annyit fontos még ehelyütt előrevetítenünk, hogy – aktuális világszemléletének 

megfelelően – Szkrjabin zseniális művésze a szóban forgó időszakban egyfajta különös 

keveréke az öncélú és magányos, valamint a társadalomért tenni kész politikus művész 

alakjának: képes túllépni ugyan a saját, szerelem diktálta vágyain, s célja már ekkor az 

emberek felemelése, illetve jobb belátásra térítése, ám nem keresi a kollektív eksztázis 

lehetőségét. Tökéletesen megelégszik a pap, próféta vagy a bátorító szerepével, s nem érzi 
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úgy, hogy a tömeg csak a géniusz „meghosszabbítása, tükörszerű reflexiója‖
197

 lenne, tehát 

hogy a művész képes lenne valamennyi egyén lelkét és tudatát magába olvasztani. Márpedig 

valószínűleg csak ezeket a distanciákat meg- és betartva lehetett volna képes operahősének 

cselekedeteit történetbe foglalni, s alkotását reális keretek közt tartani (azaz itt: műalkotásnak 

megtartani). Az opera minden bizonnyal Szkrjabin nagyzolási hóbortjának esett áldozatul. És 

persze annak, hogy a hős fokozatosan túlértékelt szerepével minden más szereplő jelenléte, és 

így a drámai forma is fölöslegessé, illetve kivitelezhetetlenné vált. Épp azt tűnt el Szkrjabin 

művéből, ami igazán művészdrámává varázsolhatta volna: a külvilággal való konfliktus 

lehetősége.        
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Az operalibrettó 

 

A szövegről 

 

Szkrjabin 1900 és 1903 közötti filozófiájának és attól elválaszthatatlan 

művészetszemléletének rövid áttekintését, és a legfontosabb kérdések-problémák tisztázását 

követően immár az a feladatunk, hogy rátérjünk az operalibrettó elemzésére és a mű 

főhősének bemutatására, arra (is) keresvén a választ, hogy abban miképpen tükröződnek 

vissza a zeneszerző gondolkodásáról eddig elmondottak. 

A szöveg a Mihail Gersenzon által szerkesztett, Orosz Propülaia címet viselő sorozat hatodik, 

egyben utolsó kötetében (1919) jelent meg, Szkrjabin valamennyi ismert írásával 

egyetemben.
198

  

A mintegy kilenc oldal terjedelmű, külcsínre verses formájú alkotás alapvetően két részre 

oszlik. Az első részt a szerző bizonyosan a darab bevezetőjének szánta, és többé-kevésbé 

összefüggő, recitatív passzusok (versszakok) alkotják. Itt ismerjük meg a mű lehetséges 

szereplőit is: egy boldogtalan cárlányt, a megmentésére érkező filozófus-zenész-költőt, 

valamint a cselekmény díszletéül szolgáló lakoma néhány vendégét. Van azonban ezen kívül 

még egy szereplő, akinek státusza némiképp bizonytalan, s aki ennek ellenére – helyesebben 

valódi dialógusok híján – a legtöbbször ragadja magához a szót: e hangot a legtalálóbb a 

történet mesélőjének (narrátorának) nevezni. Az egész opera mindjárt az ő szavaival 

kezdődik, s már itt, az első sorokat olvasván megismerkedhetünk Szkrjabin költészetének 

stiláris sajátosságaival: 

 

Зажглиць болшебные огни 

Въ саду прекрасномъ какъ мечтанье 

И слшно пира ликованье 

Въ его мерцающей дали. 

 

Тамъ дивно все. Цветовъ бодатыхъ 

Тамь оцлепителный прють, 

Тамь хоры дружные пернатыхъ 

Хвалу Создателю Поютъ 

 

Зефиръ дыхамиемъ ласкаетъ  
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Листву стыдящихся мимозъ, 

А запахъ нежно страстныхъ розъ 

Къ любовной неге призываеть 

 

Въ струе прохладной и живой 

Роскошно бьющаго фонтана 

Купаеть лучь блестящий свой 

Съ небесъ смотрящая Диана 

 

Тамь звука нежная волна 

Сь волной ласкающаго света 

Играеть, прелести полна, 

Волшебной прелести привета 

 

Но все богатсва те лишь фонъ, 

Рисунка дивнаго достойный. 

Царицы юной образъ стройный 

Венчаль собою этоть сонъ 

 

Она всехъ смертныхъ упованье 

Она всехь подданныхъ кумиръ. 

То въ честь ея предъ разставаньемъ 

Отецъ даеть веселый пирь.
199

 

 

(Varázslatos tüzek gyúltak 

Az ábránd szépségű kertben, 

Egy lakoma ricsaja hallatszik 

s fényei a távolban pislákolnak. 

 

Ott minden csodálatos. Pompás virágmező 

Nyújt ott káprázatos menedéket. 

S madarak egyesült karai zengik 

A teremtőt dicsőítő énekük. 

 

Zefír dédelgeti fuvallatával 

Szemérmes mimóza lombozatát 

Míg gyengéd-szenvedéllyel teli rózsák 

Illatukkal szerelmi légyottra hívnak. 

 

Fényűzően csobogó szökőkutak 

Hűs s sebes vízsugarában 

Megmártózik a mennyekből alátekintő 

Diána csillogó fénysugara. 

 

A szelíd vízcsobogás 

S a fény dédelgető hulláma 

Játszanak ott, tele bájjal 

Tele a találkozás csodás bájával. 
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De mindez a pompa csak háttér, 

Vászonra érdemes szépség. 

Az ifjú cárkisasszony sudár alakja 

maga tetézi be ezt az álmot. 

 

Ő minden halandó reménysége, 

ő minden alattvaló bálványa, 

s édesapja a búcsú előtt 

vidám lakomát rendez tiszteletére.) 

 

 

A költői képek halmozása, a dagályosság, a hol túlcsordulóan szentimentális, hol pedig erősen 

patetikus hangvétel mellett e „költészet‖ legfőbb sajátossága – bár ez itt még nem tűnik fel, s 

inkább csak a későbbiekben válik nyilvánvalóvá – hogy nem is (lírai) költészet igazán. 

Legalábbis a hagyományos értelemben nem az. Nem véletlenül mondottuk az imént, hogy a 

verses forma csak látszólagos – valójában versekbe szedett próza ez (sőt olykor a versekre 

jellemző tagoltsága is eltűnik a szövegnek), vagy legalábbis (elsősorban líra és a prózai, s 

semmiképpen sem drámai) műfajok furcsa egyvelege, olyasvalami, ami leginkább a kor orosz 

irodalmának egyik kedvelt – úgynevezett epikolírikus – zsánerére, a poémára emlékeztet.
200

 A 

szöveg immár csak filozófiai hangvételű töredékeket, gondolatmorzsákat tartalmazó második 

felében e stiláris kavalkád aztán még inkább kidomborodik: itt bizonyos bejegyzéseknél a 

szöveg minden szépirodalmi jellegét levetkezi, s „tudományos‖ prózává alakul át:  

 

Неть того духовнаго, которое бы не имело выражемия въ матерьяльномъ, и неть того 

матерьяльнаго, которое не пораждало бы мысль. 

Все изменяется, все цовершенствуется. Я весь желанье, весь порывъ (весь вера), но для 

меня не (Томительно) – оно моя стихия – мое счастье, оно живеть во мне вместе съ 

полной уверенностью въ успехе
201

 

 

(Nem létezik olyan szellemiség, amelynek ne lenne anyagi megnyilvánulása, 

és nincs olyan anyagi, amely ne szülne gondolatot. 

                                                           
200
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Minden változik, minden tökéletesedik. Teljesen elönt a vágy, a hév (fölé írva: a hit), de a 

vágy számomra nem (gyötrő) – ez az én ösztönös erőm – a boldogságom, bennem él, együtt a 

teljes bizonyossággal a sikerben.) 

 

Általánosságban elmondható még, hogy a librettóban igazi akció, illetve a szereplők közti 

interakció nyomait nem igazán lehet felfedezni – mintha minden statikus és merev lenne, és a 

figurák valójában nem is találkoznak egymással. Párbeszédbe a mű két főszereplője, a cárlány 

és a zenész-költő sem bocsátkozik. Sőt, a lányt összesen két alkalommal szólaltatja meg a 

komponista. Mindjárt az első ilyen szöveghely – amely a lány vágyait hivatott összefoglalni – 

rendkívül problematikus, a szerző ugyanis az igék egyes szám első és harmadik személyű 

alakjai között maga sem képes választani, s e döntésképtelenség egyúttal a lány és a mesélő 

közötti választani nem tudást is élesen megmutatja. Lássuk a szóban forgó, környezetéből már 

rímjeivel, s szabályosságával is kiugró szöveghelyet, amely egyébiránt idézőjelek között, 

ámde átmenetek nélkül ékelődik a mesélő egyik monológjába: 

 

„Не тоть мечтой ея (моей) владееть, 

Кто передь ней (предо мной) благоговееть 

И речи льстивыя ведеть, 

Но тоть кто самъ ее (меня) возметь, 

Кто поразитъ воображенье 

Волшебной прелестью творенья, 

Кто очаруеть умъ пытливый, 

Кто жажду энанья утолить, 

Чей духь превыше всехъ парить – 

Носитель гения счастливый!‖
202

 

 

(„Nem arról ábrándozik (fölé írva: ábrándozom), 

aki áhítattal van iránta (fölé írva: irántam) 

és hízelgő szavakat suttog, 

hanem arról, aki maga ragadja el (fölé írva: engem), 

aki ámulatba ejti a képzeletet 

a teremtés varázslatos bájával; 

aki elbűvöli a fürkésző értelmet, 

aki csillapítja a tudásszomjat, 

akinek szelleme magasan mindenki felett lebeg –  

akiben megtestesül a boldog géniusz!‖) 

 

Ezen az eldönthetetlen státusú részleten, a cárkisasszony egy rövid táncdalán, és a lakoma 

néhány vendégének a lány elcsábítására irányuló jelentéktelen megjegyzésein túl ténylegesen 
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csak a főhőst, illetve a mindentudó narrátort hallhatjuk beszélni (énekelni): az opera egész 

világát kizárólag az ő kettejük szavai hozzák létre és határozzák meg.  

Hogy a mesélő és a hős milyen viszonyban is állnak egymással, nem igazán eldönthető, de 

beszédes, hogy a mű kizárólag egymástól elszigetelt megnyilatkozásokat tartalmazó, erősen 

töredékes második felében immár kizárólag az - első részben még néma - hős monológjait 

hallhatjuk, és a mesélő teljesen a háttérbe szorul. Már most szeretnénk jelezni, hogy feltűnően 

hasonló dramaturgiai megoldás ez, mint amit majd Az eksztázis költeményével kapcsolatban 

látni fogunk, ahol a mű kétharmadáig ugyancsak az elbeszélő van jelen, mígnem végül a 

költemény főszereplője, a Szellem (дух) „átveszi tőle‖ a szót, és ezt követően az ő világhoz 

intézett beszédét halljuk. Vajon nem az operában már felvázolt, ám még sikertelen építkezés 

újragondolását látjuk-e az opera félbehagyását követően alig egy-másfél évvel befejezett 

nagyszabású költeményben? Beszélhetünk formai tekintetben (is) a két mű közötti 

kontinuitásról? Így hangzik a disszertáció Szkrjabinról írott fejezeteiben megfogalmazott 

legfontosabb kérdések egyike, amelyet a későbbiekben igyekszünk behatóbban is 

megvizsgálni. 

A filozófiai-tartalmi okokon túl ugyanis kompozíciós-formai okai is vannak, annak, hogy az 

opera sosem készült el. Aligha csak a komponista ama belátásán múlott a mű félbehagyása, 

hogy nincs tehetsége az énekhanghoz, és általában véve a vokális zenéhez. A szerző magával 

a drámaisággal is hadilábon állhatott, vagy legalábbis nem igazán mutatott érdeklődést iránta. 

A töredékekből arra következtethetünk, hogy ha el is készült volna Szkrjabin operája, sokkal 

inkább oratorikus alkotás, nagyszabású zenekari dal vagy énekes részekkel kiegészített 

szimfonikus költemény formáját öltötte volna magára. A librettóban legalábbis semmi nem 

utal arra, hogy Szkrjabin fel kívánta volna függeszteni a teljességgel monologikus formát, 

hogy az opera műfaja által megkívánt dialógusoknak teremtsen ezáltal helyet. A későbbi 

írásműveknek, így Az eksztázis költeményének és az Előkészítő aktusnak az ismerete, valamint 

a Prométheuszi képzelgések tanulmányozása csak megerősítheti azt az állításunkat, mely 

szerint az „író‖ és a „zeneszerző‖ Szkrjabin is legkevésbé a drámai műfajokban mozgott 

otthonosan, s helyette inkább a verses próza volt kedvére.  

Ahogy a civil életben, úgy a művészetben sem tűrte meg, s ezért nem is volt képes láttatni 

illetve beszéltetni a saját figurájától bármiben is eltérő karaktereket. Amíg a kollektív 

eksztázis és a közösségi művészet igénye nem fogalmazódott meg benne, addig művei (s itt 

ismét csak elsősorban az operára illetve Az eksztázis költeményére gondolunk) egyetlenegy 

szereplőssé zsugorodtak, s aligha kétséges, hogy ez a szereplő nem más, mint a zeneszerző 

maga.  
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A művész alakja az operában 

 

Milyennek láttatja tehát önmagát, vagy helyesebben: idealizált önmagát Szkrjabin az 

operában? Milyen feladata van a művésznek a világban és milyen a viszonya a többi 

emberhez?  

Kezdjük az utóbbi kérdés második felének megválaszolásával. A színen először ugyanis nem 

a főhős, hanem a mellékszereplők, valamint a cárleány jelennek meg. A mellékszereplők – 

akik közül hárman szólalnak meg – egytől egyig az említett lakoma vendégseregéből valók, s 

a királylányhoz intéznek hízelgő szavakat, ám hiábavalóan udvarolnak neki: 

 

Гостей блестящая толпа 

Ее ревниво окружаетъ 

И нохвалы ей расточаеть, 

Но къ нимъ царица холодна. 

 

Речей ихь льстивыхъ ядъ опасный 

Головки умной не кружить. 

Она цъ улыбкою безстрастной 

Ихъ принимаеть...и царить.
203

 

 

(A vendégek pompás tömege 

Irigykedve veszi körbe a cárleányt, 

S bár elhalmozzák dícsérettel –   

A lány velük szemben fagyos marad. 

 

Hízelgő szavaik veszedelmes mérge 

Nem csavarja el eszes fejecskéjét. 

Száján közönyös nevetéssel 

Fogadja őket… és uralkodik.) 

 

Hogy a vendégek alacsonyabb rangúak a csak később színre lépő hősnél, azt a lány elutasítása 

teszi nyilvánvalóvá. Különös, hogy kikosarazott kérők között egy művész, egész pontosan 

egy költő is van. Alakja azt a Szkrjabin által messzemenően megvetett művészfigurát testesíti 

meg, aki csak földi célokra – a lány megszerzésére – kívánja használni képességeit: 

 

Предъ тобою меркнуть все Светила мирозданья. 

На твоемъ челе печать небесной крацоты, 

И чарамъ пагубнымъ подвластны все созданья. 

                                                           
203

 Гершензон 1919, 123-124. 
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Всемъ на земле, Богиня, овладела Ты! 

Лечу на Крылльяхъ вдохновенья 

Я въ мирь фантазии хивой 

Искать волшебнмыхь песнопений, 

Чтобъ славить дивный образъ твой.
204

 

 

(Melletted a világmindenség összes csillaga elhalványodik, 

Homlokodon a mennyei szépség lenyomata, 

S végzetes igézeted rabja az összes teremtmény. 

E föld mindene, istennő, a tiedé! 

Az ihlet szárnyain szállok 

Az élénk fantázia birodalmába, 

Hogy csodás költeményeket kutassak, 

S általuk dicsőítsem ragyogó orcádat.) 

 

A cárlány viszont vele és a többi vendéggel „szemben fagyos marad‖. Idegenek számára a 

lakoma külsőségei, unatkozik a vendégek társaságában, s „tudásszomjjal teli‖ szelleme másra 

vágyik: olyasvalakire, „aki elbűvöli a fürkésző értelmet, aki csillapítja a tudásszomjat, akinek 

szelleme magasan mindenki felett lebeg‖. 

Ő az egyetlen, aki felismerni képes és felismerni hivatott az először álmaiban megjelenő hős 

zsenialitását és felsőbbrendűségét. A hős érkezése tényleg rendkívüli, hiszen a semmiből – 

„mintha csak csodás erők küldenék‖ – a királylány álomvilágából „ereszkedik‖ a földre: 

 

И вотъ мечтамъ ея въ ответь 

Какъ будто силою чудесной 

Былъ посланъ юный неизвестний 

Филоцофъ-музикант
205

-поетъ. 

Къ нему душой она стремится, 

Имъ сердце гордое полно, 

И хочеть вольно насладится 

Любовью вольною оно.
206

 

 

(És egyszer csak a lány álmaira válaszként, 

Mintha csak csodás erők küldenék, 

Egy ifjú, ismeretlen 

Filozófus-zenész-költő termett ott. 

Hozzá törekszik a lány teljes lelkével, 

Tőle telik el büszke szíve, 

És kívánja a szabad szerelem gyönyörét.) 
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Az iménti részletből elsőként a hős sokoldalúsága tűnhet fel. Szkrjabin művésze nem pusztán 

muzsikus, hanem filozófus és költő is egy személyben. Ezzel kapcsolatban természetesen 

eszünkbe juthat az antik hagyomány, amely Wagner és Nietzsche, illetve közvetve Trubeckoj 

és később Ivanov közvetítésével Szrkjabinhoz is elért: „költő és zenész eredetileg egyek, s 

görög értelemben ezt az egységet nevezik költőnek, a „dalt‖ pedig költeménynek‖.
207

 Lehet 

azonban ennek a Szkrjabinnál is megjelenő egységnek egy profánabb olvasata is: Szkrjabin itt 

– amennyiben tényleg önmagát ábrázolja – egyfajta válasszal szolgál arra vonatkozóan, 

operájában miért egymaga vállalta magára a szövegkönyvíró és a zeneszerző szerepét; 

számára a költő és komponista küldetése elválaszthatatlan volt egymástól, így a műalkotás 

kizárólag a két szerep egybefoglalásakor jöhetett létre. 

Mit keres azonban e két szerep mellett egy harmadik, a filozófusé? Természetesen megint 

csak Nietzschével, illetve az opera hősének egyik példaképenként később nyíltan is felvállalt 

Zarathustrával való párhuzam adja egyből magát. Emellett azonban feltétlen említést érdemel 

az elsőként Vlagyimir Szolovjov által kidolgozott univerzális (vagy egyetemes) egység 

gondolata,
208

 amely már a századfordulón rendkívüli népszerűségnek örvendett 

Oroszországban. Az orosz ezüstkori gondolkodók közül sokan értettek azzal egyet, hogy 

vallás, tudomány, művészet és filozófia egymástól nem elválasztható jelenségek. Az orosz 

szimbolizmusról írott könyvében Irina Mineralova külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 

szintéziselvet az értelmiségiek nagy része foglalkozását-hivatását illetően is igyekezett 

kidomborítani; tulajdonképpen az orosz ezüstkor összes jelentős alakja több tudomány- és 

művészeti ágban volt egyszerre érdekelt.
209

 Bármennyire is meglepő és ritka tehát a 

filozofálás nyílt felvállalása egy zeneszerző számára a nyugati zene történetében, szűkebb 

szellemi környezetében Szkrjabin egyáltalán nem tűnt ki „univerzalitásával‖. Számos kortársa 

folytatott filozófiai tanulmányokat, vagy vallotta magát hozzá hasonlóan filozófusnak, 

művészeti vagy egyéb tudományos tevékenysége mellett. 

A filozófus-zenész-költő „bölcs és egyszerű beszédével‖ hamar elcsábítja a lányt, s megtanítja 

neki, miként lehet „mindent látni, tudni, érteni‖. Ám amilyen gyorsan érkezik, olyan gyorsan 

tova is tűnik – mintha tényleg csak egy ábrándkép, egy álom szereplője: a transzcendens 

szférából érkező lény lenne. Világ és ellenvilág ellentéte tehát ezen a ponton még nem 
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oldódik fel teljesen. Ehhez előbb a lány táncára,
210

 majd a hős újbóli eljövetelére van szükség, 

aki másodjára immár a szerelem ünnepére szólítja a lányt, és meg akarja mutatni neki, hogy a 

paradicsomi létezés, a boldogság gyönyöre nem üres képzelgés, s nem csak álmaiban létezik. 

De mily fontos, hogy a szöveg pontosan ezen a ponton szakad meg! Ami ezután következik, 

az már a librettó-töredék második feléhez tartozik. 

Mielőtt rátérnénk a Szkrjabin-recepciót régóta foglalkoztató azzal kapcsolatos találgatásokra, 

hogy miért éppen ez az a pont az, ahol az addig többé-kevésbé összefüggő részek véget érnek, 

folytassuk a szkrjabini művészfigura megrajzolásának szempontjából az elsőnél sokkalta 

jelentősebb második rész vizsgálatával. Mint azt jeleztük is, a narráció nagyjából a 

töréspontnál vált egyes szám harmadikból első személybe. A művész legelőször a librettó első 

felének utolsó soraiban beszél: 

 

Богния, приди, здесь тебя ожидаютъ 

Все радости жизни земной.
211

 

 

Istennő, jöjj, itt várnak reád 

a földi élet összes örömei. 

 

Ez ugyanakkor egyben a legutolsó olyan alkalom is, amikor a megszólítottjának kilétére 

ténylegesen fény derül – innentől kezdve Szkrjabin (azaz itt: a művész) vagy kijelentő-leíró 

jellegű megállapításokat tesz (általában magáról), vagy egy képzelt „másikhoz‖ beszél.  

Az bizonyos, hogy monológjainak címzettje nem a cárleány, hanem ha valaki, akkor már 

sokkal inkább аz ember általában. Immár magasztosabb célok foglalkoztatják a művészt: a 

                                                           
210

A tánc – tehát ismét csak egy Zarathustrához kapcsolható motívum - a szkrjabini filozófia egyik 

legmeghatározóbb, egész életművön végigvonuló motívuma, amely szöveges formában itt jelenik meg elsőként, 

és központi szerepét még a Misztérium bevezető felvonásául szánt Előkészítő aktus végleges formát 1914-ben 

öltő - szövegkönyvében is őrzi. A zenei ouvre ugyancsak a tánc folyamatos jelenlétéről tanúskodik. Szkrjabin 74 

opusát sajátos keretbe foglalja az op.1-es Keringő, és az op. 73-as Két tánc. E két (valójában három) mű 

hangvétele és rendeltetése közötti szédületes különbség azonban mintha két különböző személyiségről 

árulkodna; de legalábbis a szerző táncról való gondolkodásának erőteljes megváltozását sejteti. A 

messianisztikus önkép módosulásával, és a közösségi művészet irányába való elmozdulással jutott egyre 

nagyobb szerep a „végső tánc‖ gondolatának, amely mindinkább a nézők és befogadók közti különbség 

eltüntetésének eszközévé, s így a kollektív eksztázis egyik előkészítőjévé lépett elő. Olyan mozdulatsorrá, amely, 

ahogy a komponista egy beszélgetésben fogalmazott, egyszerre képes felkelteni egy erotikus aktus képzetét, de 

egyúttal kreatív, teremtő processzus is; amely Isten és a világ nászát, újbóli egyesülését szimbolizálja., 

Tulajdonképpen nagyon hasonló szerepe van a lány táncának az operában is, de ez egyfelől magányos aktus, 

másfelől itt nem Isten és a világ násza kerül megjelenítésre, hanem a lány célja a titokzatos műésszel való 

egybekelés. Részletesen ehhez ld: Ignácz Ádám: „Ez a tánc lesz a végső…‖. Szkrjabin és a tánc, Pannonhalmi 

Szemle, Pannonhalma, 2011/3, 105-115.  
211
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világ megmentőjének, jótevőjének képében tetszeleg.
212

 Ezért vált prédikáló hangnemre, és 

szól hol a „boldogtalan földi gyermekhez‖ és „szánalmas halandóhoz‖: 

 

Мне жаль тебя, земли дитя несчастное. 

Вся жизнь твоя страдние ужасное.
213

 

 

Зачемъ вручаешь Ты Богамъ 

Свою слудъбу, о жалкий смертный? 

Ты можешь и ты долженъ самъ
214

 

 

(Sajnállak téged, boldogtalan földi gyermek. 

Életed tele szörnyű szenvedéssel.) 

 

(Miért nyújtod át sorsod 

az isteneknek, ó szánalmas halandó? 

Hiszen magad is képes és köteles vagy) 

 

hol  - ahogy azt már az Első szimfónia himnuszában is tette - a „népekhez‖: 

 

Народы, радуйтесь, отъ века жданный 

Конецъ насталъ страданий (было: печалей) и скорбей
215

 

 

(Örvendjetek népek, beköszöntött az időtlen idők óta 

vágyott vége a szenvedésnek [eredetileg: gondnak] és bánatnak.) 

 

hol pedig a világhoz:  

 

Любинмый и прекрасный мирь! 

Я отдаюс тебе съ блаженствомъ 

Во всей душевной наготе 

Упейся мной
216

 

 

(Szeretett és csodaszép világ! 

Végtelen boldogsággal adom át magam neked. 

Teljes lelki meztelenségben 

Bódulj el tőlem) 

 

 

Már az iménti szövegrészekben is feltűnhet, de a librettó teljes második fele arról árulkodik, 

milyen központi szerepe is van Szkrjabinnál a szenvedés legyőzésének és a boldogság 

eljövetelének. Való igaz, itt nyoma sincs a művész ama nyomorúságának és 
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 „Я апофеозъ мирозданья, Я уелей цель, конецъ концовъ‖ (Én vagyok a világmindenség apoteózisa, a 
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kiszolgáltatottságának, amely a disszertációban tárgyalt többi kompozíció alapmotívuma lesz. 

Az egész második részből sugárzik az a művész és művészet iránti szentimentális 

elragadtatás, amit már a Művészet himnuszában megismerhettünk.  

A boldogságon és a jóléten túl a művész az operában még valaminek válik egyértelműen a 

propagátorává: a hagyományos vallásokkal való leszámolásnak, s ezzel párhuzamosan az 

emberi kreativitás felmagasztalásának. A következő sorok nemcsak Szkrjabin nyílt ateizmusát 

tükrözik, de egyúttal – az „Isten halott‖ gondolat jegyében – az embert magát jelölik meg a 

legfőbb teremtőként:  

 

Религий ласколвый обманъ 

Меня уже не усыпляеть 

И разумъ мой не затемняеть 

Ихъ нежно-блещущий туманъ. 

Разсудокъ мой, всегда свободный, 

Мне утерждаеть: ты одинъ 

Ты рабъ случайности холодной, 

Ты всей вселенной властелинъ.
217

 

 

(A vallások hízelgő csalfasága  

engem már nem szédít el 

és értelmem sem sötétíti el 

finoman csillámló homályuk.  

Mindig szabad ítélőerőm 

megerősít engem: egyedül vagy; 

a közömbös véletlen rabja és 

a világmindenség uralkodója vagy) 

  

Amit régen a vallás töltött be, azt most a művészet hivatott teljesíteni: bár a töredékekben ez 

nincs jelen, Borisz Slocer arra figyelmeztet, hogy már az opera világképében a műalkotások 

számítanak az emberek egyesítésére, egységbe kovácsolására alkalmas legfőbb eszköznek.
218

 

Szkrjabin későbbi sógora minderre egy, a zeneszerzővel a mű lehetséges befejezéséről 

folytatott beszélgetésből következtet.  

Szkrjabin állítólag szűk baráti körben többször is szóba hozta az opera fináléját, amelyben a 

hősnek a magányos megváltó szerepét szánta, aki egyedül felelős az emberek eksztázisáért. 

Záróképként egy hatalmas ünnepélyről álmodozott, ahol – mű a műben – a hős által készített 

zenedráma csendült volna fel és ahol a művész – a cárlánnyal való egyesülését követően – az 
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életét áldozta volna fel az őt ünneplő tömegekért.
219

 Azokért a tömegért, akiknek viszont 

mindvégig passzív szerep jutott volna az operában, akik sem az életben, sem a halálban nem 

voltak egyenrangúak az opera egyedül aktív szereplőjével, még csak nem is tükröződött 

bennük a zseni lelke, s szerepük arra korlátozódott, hogy eleget tegyenek a művész 

felhívásának, illetve feltétel nélkül kövessék az általa kijelölt utat. Nyoma sincs 

demokráciának – az opera társadalomképe még messzemenően arisztokratikus.
220

 

A Misztérium talán legfontosabb mozzanata hiányzik tehát: a mű végén a halál általi 

transzfiguráció és egy magasabb létállapotba való megérkezés egyedül a művésznek adatik 

meg, a többiek csak nézői, semmint résztvevői-közreműködői ennek a szakrális színezetű 

aktusnak. Ráadásul a művész halála itt még nincs igazi hatással a világ további menetére, 

mint ahogy az – itt még határozottan műalkotás státusú – opera célja sem a társadalom és 

természet átalakítása, hanem „csak‖ az, ami egy (romantikus) műalkotástól „elvárható‖: az 

emberek lelkiállapotának javítása.   

 

Az Übermenschen túl 

 

De ne felejtsük: az opera valamiért nem készült el – szerzője, ha nehezen is, de végérvényesen 

túllépett rajta. Szkrjabin-könyvében Vjacseszlav Ivanov misztikus okokat sejt emögött. 

Megítélése szerint a zeneszerzőnek ugyanazokat a stádiumokat kellett bejárnia a művészet 

útján, mint a beavatottaknak a misztériumok esetében. A megismeréshez az első állomás az 

imagináció, a második az inspiráció, s végül a legmagasabb: az intuíció. Az első fázisban az 

ember csak szemléli a természetfeletti erőket, az inspirációs fokon át is éli őket, legvégül 

pedig összeolvad ezekkel az erőkkel.
221

 Ivanov szerint az első stádium, amelyet az itt 

zenedrámának nevezett opera testesít meg, akkor ért véget, amikor Szkrjabin már nem 

elégedett meg az individuális eksztázissal, s hősének álmai célokká változtak át. Az 

inspirációs szinten aztán, amelyhez Az eksztázis költeménye és a komponista utolsó zenekari 

műve, a Prométheusz is tartozik, a természeti erők közelednek az emberhez, de a Misztérium 

csak a legmagasabb fokon következhet be, amikor az embert a magasabb létezési szintektől 

elválasztó földi énje végleg megsemmisül és így megkezdődhet a tökéletes szintézis. Amint a 
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szimbolista író fogalmaz: még a zseni teste is túl kevés ahhoz, hogy a legnagyobb erőket 

magába fogadja – erre gyaníthatóan csak az emberiség együttesen képes.
222

  

Ami ebből a ma már kissé cikornyásnak ható, de a korszellemhez stílusában és tartalmában is 

tökéletesen illeszkedő magyarázatból számunkra fontos lehet, az egyfelől az opera 

kezdetlegességének és átmeneti jellegének a hangsúlyozása, másfelől pedig az imaginációs 

fázis én-központúsággal történő jellemzése, amely akadálya a magasabb célok elérésének. 

Állítólag később maga Szkrjabin is túlzott szolipszizmusában és individualizmusában látta az 

opera félbehagyásának elsődleges okát. „Korábban, mikor nietzschei értelemben 

Übermenschnek tartottam magam, aki abban a helyzetben van, hogy ezt az egészet [ti. az 

emberiség megváltását és a Misztérium véghezvitelét – I.Á.] egyedül csinálja meg, azt 

gondoltam, hogy csak az én személyiségem lesz az, amely mindezt véghezviszi. De a 

személyiségem visszatükröződik millió másik ember személyiségében, akár a nap a 

vízcseppekben.‖
223

 Utóbbi hasonlattal Szabanyejev szerint Szkrjabin egyértelműen jelezte, 

hogy vissza akar venni szélsőséges individualizmusából, és a többi embernek is szerepet szán 

a Nagy Terv véghezvitelében. Mindez azonban igazából csak vágy maradt nála, kivitelezni 

sosem sikerült. Nem véletlen, hogy az opera csak az első, és nem az egyetlen a félbehagyott 

projektek közül.  

Az okok részben mindenképp abban keresendőek, hogy még jó darabig – például Az eksztázis 

költeményének megírásakor még egészen biztosan - a librettóban megismert művész-figura 

maradt a zeneszerző ideálja, s e hős karakterén és küldetésén ténylegesen változtatni 

legfeljebb csak élete utolsó éveiben tudott. Pedig a késztetés e változtatásra már akkor 

megvolt, mikor az operával foglalkozott.  
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Az opera „befejezése”  

 

Az eksztázis költeménye 

 

Szkrjabin művészeteszménye az opera utáni időszakban 

 

Közösségi művészet 

 

„Támogatásra van szükségem. Nem tudok mindent egyedül elvégezni. Fontos, hogy az 

emberek realizálják a misztérium univerzális jelentőségét. A Misztérium sikere az egész 

emberiséget érinti, s nem csak a saját örömömet szolgálja!‖
224

 

Az iménti idézet akár mottója is lehetne az opera félbehagyását követő szkrjabini művészeti 

törekvéseknek: immár a Misztérium áll figyelmének középpontjában, ám annak 

megvalósításához az emberek segítségére és közreműködésére is szükség van. Persze, s főleg 

az opera utáni első időszakban, ez egyáltalán nem jelentett egyenrangúságot a zeneszerző és a 

tömeg között. A művész sokkal inkább azt az „áldozópapi‖ szerepet tölti be, amelyről Az 

orosz filozófia történetében Aprisko a szimbolista művészekkel (elsősorban Ivanovval) 

kapcsolatban beszél: a művész egyfajta közvetítővé válik a nép és az isteni szféra (vagy az 

előbbi ivanovi hasonlattal élve: természetfeletti erők) között, aki e közvetítés során leveti 

személyes érdekeit, s „személyiség feletti, lelki közösségi művészetének gyümölcseit‖ hozza 

el az embereknek.
225

 

A „lelki közösségi művészet‖ (соборное искусство) az antik tragédia (és persze a wagneri 

Gesamtkunstwerk) elvein alapszik, s lényege szerint a műalkotás befogadójának 

passzivitásból való kiragadását, tevőleges résztvevővé való előléptetését célozza meg. „A 

nézők tömegének egységes kórus-testté kell összeolvadnia, hasonlóvá az „orgiákat‖ és 

„misztériumokat‖ kísérő misztikus közösségekhez.‖
226

 – olvashatjuk annál a Vjacseszlav 

Ivanovnál, aki Szkrjabin mellett talán a leginkább hitt a Misztérium megvalósulásának 

szükségességében. Ráadásul a századfordulón egyértelműen Wagner bűvöletében égő Ivanov 

– bár ekkor még aligha tudhatott Szkrjabin épphogy csak születőfélben lévő gondolatáról – 

már 1904-ben, A költő és a tömeg (Поэт и чернь) című írásában a költő közül a zeneköltőket 

(zenészeket) látta a legalkalmasabbnak arra, hogy a művészit a vallásossal egyesítsék, pappá 
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és prófétává lépjenek elő, s így hozzáférjenek ahhoz az antik vallásos érzéshez, amely a nép 

tudatalattijában él tovább, és hagyományozódik generációról generációra.
227

 

Az együvé tartozás - a közösségi művészet ideájában és a szkrjabini Misztériumban egyaránt 

megtalálható - gondolatának hátterében egyértelműen ott áll az egyetemes egységet, 

közösséget, gyülekezetet is jelentő szobornoszty fogalma. Az orosz vallásbölcseletben és 

filozófiában nagy hagyományokra visszatekintő szó eredetileg a 19. század első felében aktív 

Alekszej Homjakovtól származik, aki a világ szerkezetének alapelvét látta meg a 

szobornosztyban – ez az alapelv nála valamennyi ember szellemi közösségét, illetve a 

szerelem ereje által szabad és organikus egységbe rendeződő tömegeket jelentette.
228

 A 19. 

század folyamán elsősorban ebben az értelemben használták a fogalmat, valamint a hívők 

közösségére vonatkoztatva, egészen az ezüstkor egyik legmeghatározóbb gondolkodójáig, 

Vlagyimir Szolovjovig és a Szrkjabin egyik legfontosabb filozófiai beszélgetőpartnereként 

korábban már emlegetett, Szolovjovot mélyen tisztelő Szergej Trubeckojig – ők ketten 

igyekeztek az egység és közösség eszméjének még tágabb dimenziót kölcsönözni, s 

metafizikai, etikai, illetve társadalomfilozófiai koncepcióikba beépíteni azt. Nyikolaj 

Bergyajev szerint a szobornoszty századfordulón oly népszerű, Szolovjov és Trubeckoj 

nyomán kialakuló új fogalma egyértelműen különbözik a homjakovitól. Utóbbi sokkal inkább 

a wagneri művészetfilozófiával, a kollektív-népi kultúra Wagner által is felmagasztalt 

eszményével, valamint a művészet révén megvalósuló új orosz vallásos reneszánsszal függ 

össze,
229

 s – tegyük hozzá – a tudomány, vallás és filozófia szintézisét, illetve a valamennyi 

művészeti ág egyesülését követelő szólamoktól sem függetleníthető.  

 

A Misztérium 

 

 A Misztérium sokak szerint egyet jelent Szkrjabin 1904 utáni művészetével. Az így 

vélekedők ezzel lényegében azt is állítják, hogy élete utolsó tíz esztendejében mindenképp, de 

lényegében már az operától kezdődően a komponista minden műve és megnyilatkozása a 

Misztérium és annak alapelvei irányába mutatott. Ezek az alapelvek a fentebb hivatkozott 

szobornoszty-elv, egy minden érzékszervet megmozgató gigantikus összművészeti alkotás 

ideája, a természet és társadalom átalakítására képes teurgikus művészeteszmény, a művészet 

és élet közötti határok lerombolása, s végső soron a műalkotás szakrális eseménnyé történő 
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átalakítása volnának. Mint láthattuk azonban, az operában Szkrjabin még egyfelől se a darab 

műalkotás-státuszával, se az egyéni megváltó (magányos hős) ideájával nem számolt le, s a 

hagyományos színház intézményes és formai kereteit sem támadta, illetve számolta fel, mint 

ahogy azt a Misztériumban tervezte.  

De nem csak az opera és a Misztérium között vannak komoly különbségek az alapelvek 

tekintetében, hanem bizonyos, az opera után keletkezett művekkel összevetve is. Igaza van 

tehát Vjacseszlav Ivanovnak, mikor Szkrjabin életművében az opera és a Misztérium szintjei 

közé egy közbülső szakaszt iktat,
230

 amely olyan fontos műveket gyűjt majd egybe, mint Az 

eksztázis költeménye vagy a Prométheusz. A mi szempontunkból az előbbi nagyzenekari mű 

illetve a vele azonos című költemény Misztériumtól való efféle elhatárolása különös 

jelentőséggel bír, hiszen a továbbiakban amellett szeretnénk kiállni, hogy Az eksztázis 

költeménye voltaképpen a félbehagyott operaprojekt egyfajta rendhagyó folytatása, s mint 

ilyen, több szállal kapcsolódik a múlthoz, mint a vágyott jövőt szimbolizáló Misztériumhoz.  

Tagadhatatlanul vannak azonban olyan párhuzamok, állandó motívumok is, amelyek a 

szkrjabini filozófia és művészet homogenitását sejtetik, s amelyekre támaszkodva az egyes 

alkotások elvben elhehelyezhetővé válnak „egyetlen nagy fejlődési ív‖ mentén. A 

legfontosabb ezek közül talán egy hatalmas ünnepély víziója, amely már az operában két 

helyen is szerepet kapott: egyfelől a töredék első részének végén, amikor a költő a szerelem 

ünnepére hívja választottját, másfelől pedig a mű soha el nem készült fináléjában, ahol a 

főszereplő egy nagyszabású ünnepen áldozta volna föl magát az emberekért.    

A Misztérium – mintha valóban ott folytatódna, ahol az opera abbamaradt – teljes egészében 

egy több ezer résztvevőre írott, sőt a szerző legvadabb látomásaiban a teljes emberiséget 

megmozgató népünnepély lett volna.  Ennek az egyszeri eseménynek a célja többé nem a 

szórakoztatás lett volna, nem esztétikai öröm, hanem az embereket és az univerzumot 

megváltoztató tett, teremtő hatalom, így minden és mindenki ennek az ünnepnek a 

tökéletesebbé tételében működött volna közre. 

Szétfeszítené e dolgozat kereteit, ha ehelyütt a Misztériumról rendelkezésre álló, rendkívül 

hiányos és ellentmondásos információk összességének ismertetésére vállalkoznánk. Emiatt 

csak arra szeretnénk szorítkozni, ami az operát és a vele szoros kapcsolatot ápoló Eksztázis 

költeményét is érintheti, helyesebben: ami rámutathat arra, hogy művészetfelfogását tekintve 

az Az eksztázis költeményének Szkrjabinja még inkább az opera Szkrjabinjára emlékeztet, 

mintsem a Misztérium megálmodójára.  Így a következőkben nem lesz szó részletesen a 
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Misztérium egy hét hosszúságú cselekményéről, arról az ősi indiai templomról, amelyet a 

szerző az ünnepély helyszínéül jelölt meg, és a művészetek darabban elképzelt hierarchiájáról. 

De nem lesz szó a mű bevezető felvonásául szánt, szövegkönyvét tekintve befejezettnek 

tekinthető Előkészítő aktusról sem, amellyel Szrkjabin, bár e művében nagyszámú statiszta 

bevonásával számol, paradox módon háttérbe tolja a művészet megsemmisítésére vonatkozó 

gondolatait, kompromisszumot köt önmagával, és ismételten egy műalkotás keretei közé 

szorítja világmegváltó terveit. 
231

 

Helyette a Festspiel-gondolat és wagneri Gesamtkunstwerk – elsősorban szociális 

dimenzióinak – meghaladására tett kísérletekről kell röviden szót ejtenünk, hiszen ez az, 

amelyben a Misztérium oly nagyon különbözik emlegetett elődeitől: az operától és Az 

eksztázis költeményétől.  

A Misztérium célja nem kevesebb, minthogy eltűntesse a különbségeket befogadó és alkotó, 

néző és színész, valamint színpad és nézőtér között. A megosztottságra épülő hagyományos 

színházi keretek felszámolásának, és (a valóságba történő átfordításával) a művészet 

tulajdonképpeni megsemmisítésének gondolata fordulópontnak tekinthető Szkrjabin 

munkásságában, s e fordulópontra a mesternek vélhetően nem csak a Misztérium szakrális 

jellegének hangsúlyozása okán volt szüksége. Egy Wagnerrel szembeni erőteljes kritika 

megfogalmazásának a lehetősége, és a wagneri zenedrámai dimenziók meghaladásának a 

vágya ugyancsak e váltás indítékai között szerepelhetett, még ha ez szükségképpen a művész 

mibenlétéről és küldetéséről való gondolkodásmódján is változtatott. Élete vége felé már úgy 

gondolkodott, hogy Wagner soha nem tudta és nem is akarta feladni a teatralitás kereteit, nem 

ismerte fel, hogy a színház „eldologiasítja‖ a művészetet, és az alkotó illetve befogadó közti 

határok fenntartásával zsákutcába juttatta a művészetek - társadalmi következményekkel is 

bíró - egyesítésére tett kísérleteit.
232

 E véleményével Szkrjabin persze saját egyetlen színpadi 

művét, az operát is támadta, sőt, ha következetes, akkor a teljes addigi munkásságáról le 

kellett volna mondania.  

Miután a Misztériumban, a közösségi alkotás szellemiségének megfelelően minden résztvevő 

együttesen haladt volna a halál, a transzfiguráció és ezzel a magasabb létállapot felé,
233

 

Szkrjabin e „kozmikus aktusból‖ természetesen kihagyhatatlan saját karaktere is átdolgozásra, 
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újragondolásra várt, hiszen az opera hősének szerepe még az alkotó-befogadó hagyományos 

dichotómiájának mentén íródott.  Így előbb egyfajta karmesterként, illetve a beavatási 

szertartást levezénylő papként képzelte el önmagát, aki a Misztérium helyszínén felállított 

oltárról irányította volna a résztvevő művészeket és a különböző kasztokba rendelt népet, a 

„beavatottakat‖,
234

 de végül erről is képes lett volna lemondani, és bármi áron, akár 

„egyszerű‖ résztvevőként is hajlandó lett volna részesülni a Misztérium okozta lelki-szellemi 

örömökből. Néhány hónappal váratlan halálát megelőzően ezzel kapcsolatban így 

nyilatkozott: „Esküszöm, hogy ha most biztos lennék abban, hogy létezik valaki más, aki 

nagyobb mint én, valaki, aki képes lenne a Földön olyan boldogságot teremteni, amire én 

magam nem lennék képest, rögtön átadnám neki a helyem, de természetesen abba is hagynám 

az életem‖.
235

  

Talán kínálná magát ehelyütt egy, az „esztétikai néptribunussal‖,
236

 tehát Hans Sachs 

alakjával történő összehasonlítása e félig karmesteri, félig papi funkciókat betöltő 

művészfigurának. Nyilvánvaló azonban, hogy a Szkrjabinéhoz hasonlatos „elszántság‖ 

hiányzott Wagner művészetfilozófiájából, mint ahogy a művészet megsemmisítésére, illetve a 

valóságba történő totális átfordítására irányuló szándék is. Szkrjabinból pedig az az alázat 

hiányzott, amellyel Sachs képes volt a nálánál zseniálisabb Walther képességeit felismerni, és 

az a belátás, hogy Misztériuma minden dimenzióját tekintve kivitelezhetetlen.         

Álláspontjával, mely szerint Wagner művészetfilozófiája illetve Gesamtkunstwerk-eszméje 

tökéletlen és hiányos, korában Szkrjabin különben egyáltalán nem volt egyedül. Utaljunk e 

helyütt csak honfitársakra: például a Szkrjabinra, mint előfutárra és követendő példára 

előszeretettel hivatkozó Vaszilij Kandinszkijre, aki az általa szerkesztett híres expresszionista 

almanach, a Kék lovas (Der Blaue Reiter) lapjain megjelent egyik esszéjében (Über 

Bühnekomposition) azért marasztalja el Wagnert, mert a német komponista szerinte csupán 

„megkettőzte‖ a zenével a színpadi cselekvést, azaz: külsődleges jegyek alapján fűzte egybe a 

művészeteket, s nem a belső szükségszerűség által megkövetelt módszerrel.
237

 De 

hivatkozhatunk újfent Vjacseszlav Ivanovra is, aki Nietzschéből kiindulván azt kérte számon 
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Wagneren, hogy az a dionüszoszi életérzést a görög tragédiába egyedül átmentő ditürambikus 

kórust miért űzte a „szótlan és titkos‖ zenekarba, s szorította ki ezzel a mitikus átlényegülés 

két legfontosabb eszközét, a kar dalát és táncát a zenedrámából.
238

 Egyik alapvető színházi 

írásában pedig Ivanov a színház modern kori történetét egy olyan hanyatlás történeteként 

láttatja, amelyben a „zene szelleméből‖ születő dionüszoszi színház résztvevői fokozatosan 

nézőkké vedlenek át. A modern színház feladata Ivanov szerint egyértelműen a kezdeti 

állapotok visszaállítása:  

„Az előadás nem annyira esztétikai, mint inkább pszichológiai célkitűzésekkel bír; 

összesűríteni a mindenki által megélt belső történést – az életet… Fáklyát hajítani a sötét 

szakadékba, amely mindenki lába előtt ott tátong, és ezzel a röpke fénysugárral egy pillanatra 

megvilágítani a szakadék feneketlen mélyégét. De ez már szinte dionüszoszi izgalom és „a 

sötét mélység peremén érzett mámor‖… Ha már a színház újra dinamikus, legyen teljesen az. 

Az őrjöngőket eksztatikus zenével és a tánc izgató ritmusával gyógyító népek példáját 

követve… a színháznak véglegesen fel kell tárnia dinamikus lényegét…‖
239

 

A dionüszoszi izgalom, az eksztázis és a mámor – nos, olyan fogalmak ezek, amelyek köré az 

„inspirációs stádium‖ talán legérettebb, de mindenképp legnépszerűbb műve, Az eksztázis 

költeménye is épül. Egy olyan mű tehát, amely a Misztérium felé vezető út felénél helyezkedik 

el. Ráadásul nem is egy műről van szó, hanem rögtön kettőről: egy irodalmi alkotásról és egy 

zeneműről. Hogy ezek valójában összetartoznak? Igyekszünk ennek is az alábbiakban 

utánajárni. 

 

Költészet vagy zene – költészet és zene 

 

A poéma műfaja 

 

Amikor Az eksztázis költeményéről beszélünk, már a címmel – főleg annak második felével – 

kapcsolatban zavarban lehetünk. A mű végleges címe
240

 oroszul Поэма Екстаза, amelyet a 

köztudatban használatos formula mellett az Eksztázis poémájaként is fordíthatunk. A poéma 

szó ugyanis – akárcsak az orosz nyelvben – Szrkjabinnál nem minden esetben pusztán 

költeményt jelent,
241

 hanem annak egy speciális fajtáját, amely a zeneszerző munkásságában 
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főként attól nyeri el különleges státuszát, hogy zenei műfajként alkalmazza azt, tehát egy 

irodalmi zsánerből zenei zsánert csinál. A poéma valóban Szkrjabin életművének 

legjellegzetesebb műfaja, mondhatni tipikus szkrjabini műfaj. Az eksztázis költeményének 

azonban még a poémák között is kitüntetett helye van, éspedig amiatt, mert azonos címmel a 

komponista egy „valódi‖ poémát, tehát egy irodalmi művet is alkotott. Mielőtt azonban 

rátérnénk az eksztázis két költeményének összevetésére, térjünk néhány sor erejéig vissza a 

zenei poémához.       

Adódik ugyanis a kérdés: miért esik egy zeneszerző választása egy, a hagyományos zenei 

műfajok kánonján kívül eső, tisztán szépirodalmi műfajra? Költészet és zene rokonítása ezzel 

a célja, vagy más egyéb célok vezérlik e választásban?  

Futólagosan már korábban is említettük: a poéma már az irodalomban is átmeneti, 

úgynevezett epikolírikus műfaj, amelyben az alapvetően verses forma ellenére az elbeszélő 

jelleg dominál. A magyarra leggyakrabban elbeszélő költeményként fordított poéma többek 

közt Puskinnak és Lermontovnak köszönhetően az orosz kultúrában már a 19. század közepén 

meghonosodott. 

Az orosz szimbolizmus jó ismerője, Irina Mineralova szerint a különféle hibrid irodalmi 

műfajok már a 19. század negyvenes éveitől megjelentek az orosz kultúrában.
242

  Igazi 

virágkoruk azonban Szkrjabin jelenére, a 20. század elejére tehető, amikor is számtalan 

ritmikus vagy rímekkel tűzdelt prózai alkotás és prózában írott költemény, szabad vers látott 

napvilágot, s az akkori irodalmi élet több jelentős alakja – például Anderj Belij, Alekszandr 

Blok, Velemir Hlebnyikov – is komoly kísérleteket tett bizonyos műfajok összebékítésére, s 

ennek eredményeképpen a poéma is ismételten kedvelt műfajjá vált.  

Ha helyt adunk Marina Cvetajeva alig egy évtizeddel Szkrjabin halálát követően 

megfogalmazott tézisének, lényegét tekintve a poéma a versciklushoz hasonlatos, hiszen 

ugyanarra a témára, vagy motívumra készült kis egységek láncolata, amely azonban a 

ciklussal ellentétben az egységesség – egy önmagában zárt kompozíció – benyomását akarja 

kelteni.
243

 Így míg – Cvetajeva szerint – a versciklust alapvetően centrifugális erők irányítják, 

addig a poémában a centripetális erők és mozgások hatnak: minden egy előre kijelölt 

középpont felé irányul. 

De mit jelent a poéma a zenében, már amennyiben nem dalokra, megzenésített versekre 

alkalmazzák? A kifejezés instrumentális (a versenyműtől a karakterdarabig számos formában 
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testet öltő) zeneművek címeként, vagy műfaji megjelöléseként a francia későromantikában 

jelenik meg – többek közt Ernest Chausson, Albert Roussel, vagy Gabriel Dupont 

műjegyzékében találunk hangszeres poémákat. A francia poéme szó azonban éppúgy 

megtévesztő, mint orosz megfelelője, hiszen az „egyszerű‖ költeményt is jelenthet. E tény 

nyomban kételyeket ébreszthet az értelmezőben: vajon egy speciális irodalmi műfaj valóban 

átgondolt, reflektált zenei felhasználásáról van szó, vagy pusztán a művek költőiségének, 

illetve „lírai hangvételének‖ hangsúlyozásáról?  

Függetlenül attól, hogy a névválasztást az előbbi vagy utóbbi cél motiválta, a zenetörténeti 

szálak bizonyosan a 19. század egyik legjellegzetesebb zsáneréhez, a zenei költészet 

kérdéskörével megannyi ponton érintkező lírai karakterdarabhoz vezetnek vissza. A 

karakterdarabok rendkívül sokféle, részben a szépirodalomból kölcsönvett műfajt 

egyesítenek, s ennek megfelelően egységes formai, vagy más strukturális jellemzőkkel nem 

rendelkeznek. Mendelssohn szöveg nélküli dalai, Schumann fantáziacímekkel ellátott ciklusai 

éppúgy idetartoznak, mint például a lírai, epikai és drámai „hangok‖ változásaira építő, s a 

műfaj eredeti jelentéséhez, rendeltetéséhez ennyiben tényleg hű Chopin-balladák.  

A zeneszerzők minden azzal kapcsolatos igyekezete ellenére, hogy hangulatokat, pillanatnyi 

benyomásokat rögzítő karakterdarabjaikat a „tisztán zenein‖ innen tartsák, e művek nem 

egyszer a programzenével is átfedésbe kerültek. A „zenei líra‖ e megnyilvánulásait bizonyos 

tulajdonságaik alapján olykor valóban nehéz a tőlük – sokáig kitartóan – elhatárolt 

programzenei alkotásoktól megkülönböztetni. Mindenesetre e megkülönböztetésre többen 

kísérletet tettek. A zenetörténet kézikönyve (Handbuch der Musikgeschichte, 1913) lapjain 

Hugo Riemann a karakterdarabot például a komponista egyetlen hangulatnál történő elmélyült 

elidőzésének a dokumentumaként jellemzi, míg programzene alatt teljes cselekménnyel 

rendelkező műveket ért. Hasonló álláspontot képvisel néhány évtizeddel később Hans 

Joachim Moser is, aki a folyamatokat megjelenítő programzenével szemben a lírai 

karakterdarabok állókép-jellegéről beszél.   

Poémáinak hovatartozása egy 1907-ben keltezett levél alapján Szkrjabin számára is problémát 

jelenthetett. Mint egy levelében írja: „poémáim nagy része rendelkezik pszichológiai 

tartalommal, de nem mindegyik igényel programot‖ (kiemelés tőlem – I.Á.).
244

 Hogy 

műveihez maga nem mellékelt programokat, azt sejtetné: elsődlegesen a kifejezendő eszmék 

fogalmi segítség nélküli, csak zenei eszközökkel történő kifejezése foglalkoztatta. Más 

kérdés, hogy műveinek egy jelentős részét, köztük poémáinak többségét beszédes címekkel 
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látta el, s középső alkotói korszakától kezdődően a hagyományos olasz nyelvű szerzői 

utasítások mellett vagy helyett munkáiban mind gyakrabban felbukkannak kétes értelmű, 

technikailag nem megvalósítható, a zenei folyamatba látszólag programatikus céllal ékelt 

francia nyelvű bejegyzések (feliratok).
245

 

További bizonytalanságra adhat okot, hogy Szkrjabin nem zárkózott el következetesen a 

műveihez idegen kezek által, utólagosan gyártott programok közzétételétől sem, sőt egyes 

esetekben (például Rosa Newmarch Prométheusz című utolsó nagyzenekari poémájához írott 

programja esetében) egyenesen üdvözölte az ilyesfajta beavatkozásokat. Mégsem 

gondolhatjuk, hogy ettől Szkrjabin szóban forgó darabjai nyomban programzenévé 

minősülnének át (a Prométheusz esetében például a program inkább a fényszólamok 

egyikével áll összefüggésben).
246

 Az utólagos programalkotást végtére is már maga Liszt 

Ferenc „gyermekesen hiábavalónak‖ minősítette, s kitartott ama elképzelése mellett, hogy 

egyedül csak a zeneszerző tudhatja, milyen képzetek vezették komponálás közben, s ő dönt 

arról is, munkáját végül programzenének minősíti-e.
247

 

Különösen kényes programzenéről beszélnünk Az eksztázis költeménye kapcsán, még ha 

sokan ezt is teszik, a zeneművel azonos című költeményt nemes egyszerűséggel az op. 54 

programjának minősítvén. Beszédes, hogy maga Szkrjabin csodálkozott a leginkább azokon 

az „összefüggéseken‖, amelyeket Slocer a zene és a szöveg között felfedezett.
248

 Ráadásul 

egy 1907 decemberében keltezett levélben a komponista a következőket írja: „a szöveget nem 

a partitúrával együtt szeretném kinyomtatni. Azon karmesterekkel, akik a Poéme de 

l’Extase
249

 előadására vállalkoznak, mindig közölni kell, hogy a műnek létezik szöveges 

változata is, de azt szeretném, ha először a tiszta zenével foglalkoznának‖
250

 Efféle 

elhatárolódást a szerző részéről sem a korábbi, „programokkal‖, kommentárokkal ellátott 

művek (például a Harmadik és Negyedik zongoraszonáta), sem a Prométheusz esetében nem 

figyelhetünk meg. Azt feltételezzük tehát, hogy ebben az esetben a komponista szöveg és 

zene egy újfajta kapcsolatát képzelte el, s a költemény illetve a zenemű saját megfogalmazása 

szerint „egy és ugyanazon elv kétféle megvalósulását‖ jelentette számára.   

                                                           
245
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De nem csak a programzene kérdése vetődik fel Az eksztázis költeménye, és általában a 

poémák kapcsán. Ha számba vesszük Szkrjabin valamennyi (összesen huszonegy) poémának 

nevezett alkotását, minden tekintetben hatalmas különbségekre bukkanunk: a 16 ütem 

hosszúságú miniatűrtől (op. 45, no. 2) a többtételes szimfóniáig (Harmadik szimfónia, op. 43) 

a szerző a legkülönfélébb műfajú és formájú műveit illeti ezzel az elnevezéssel. Vizsgáljuk 

bármilyen paraméter alapján is e zenéket, közös nevezőik felállítása rendre komoly 

nehézséget jelent. Ezek alapján aligha gondolhatjuk, hogy Szkrjabin választása tudatosan esett 

volna erre az irodalmi műfajra, s hangzatos elnevezésén túl a poémából, pontosabban annak 

sajátságaiból bármit is meg akart volna tartani. Az eksztázis költeménye esetében sem tudható 

pontosan, hogy pusztán csak az irodalmi testvérmű motiválta-e a címválasztást, vagy 

értelmes-e inkább egy irodalmi poéma (akár Az eksztázis költeménye, mint írásmű) és a 

szóban forgó zenemű formai építkezése közötti összefüggésekkel érdemben foglalkozni. 

Talán egy kivételt leszámítva,
251

 mégis relevánsabb zenei poémáról beszélni ehelyütt, mint 

bármely másik Szkrjabin-mű esetében. Ennek csak az egyik oka, hogy Eksztázis költeménye 

címen írásmű és zenemű is létezik, ráadásul ugyanazon szerző tollából. A másik ok, hogy e 

két mű sajátos módon egymásba is játszik, vagy legalábbis kiegészíti egymást: végső soron az 

op. 54 nem függetleníthető teljesen a szkrjabini költeményben megfogalmazottaktól, és 

ennyiben is az opera lehetséges folytatásának tekinthető, amely ha elkészült volna, egyike lett 

volna Szkrjabin verbális „forgatókönyvet‖ követő alkotásainak. 

 

Az eksztázis fogalma 

 

Amennyiben Az eksztázis költeményével kapcsolatban azt mondottuk, hogy a cím második 

fele magyarázatra szorul, úgy ugyanezt a cím első feléről is elmondhatjuk. Itt azonban nem 

fordítási, vagy értelmezési problémával van dolgunk, hanem a mű részletesebb elemzését 

megelőzően az eksztázis fogalmának tisztázása várat magára. Azé a fogalomé, amely többek 

közt ennek a műnek köszönhetően különleges rangra tett szert Szkrjabin életművében, 

mondhatni, 1905 után, a legfontosabb szkrjabini fogalommá vált, amely a szerző csaknem 

minden elméleti, irodalmi és zenei megnyilvánulásában éreztette a hatását. 

Az eksztázis definíciója tulajdonképpen már egy 1905 környékén keletkezett 

naplóbejegyzésben készen állt: 
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„Gondolat formájában az eksztázis a legmagasabb szintézis. Érzés formájában az eksztázis a 

legnagyobb gyönyör. Tér formájában az eksztázis a végső kibomlás és megsemmisülés. Az 

eksztázis általában egy csúcs, egy végső pillanat, ami […] az emberiség egész történetét 

magában foglalja.  

Idő és tér e törekvés objektivációja. A legmélyebb örökkévalóság és a végtelen tér az isteni 

eksztázis konstrukciói, annak kisugárzásai.‖
252

 

Már ebből a néhány mondatból is jól látható, hogy az eksztázis elsősorban az ember 

(helyesebben itt: a művész) Istenhez való törekvésével, sőt istenivé válásával, valamint 

teremtőerejének és alkotói képességének a végsőkig való fokozásával áll szoros 

összefüggésben. Az alábbi, szintén a Prométheuszi képzelgésekből származó idézet csak 

megerősíti mindezt: 

 „Ha egy személyiség elnyeri a képességet, hogy úgy képes hatást gyakorolni a külvilágra, 

hogy minden adott pillanatban képes a kapcsolatok rendszerét önkényesen megváltoztatni, 

úgy isteni hatalomra tesz szert. Egy ilyen személyiség képessé válik a világmindenség isteni 

organizmusban történő átalakítására. Így a világ a tökéletes harmónia állapotába jut, ami 

azonos a teremtőerő végső fokozásával, az eksztázissal.‖
253

       

Egy másik helyen, rímelve az előbbiekre pedig a következőket olvashatjuk:  

„Ha egy isteni személyiség a fokozás képességének végső határait elérte – és e pillanat már 

nincs messze – úgy teljes lesz győzelme az egész organizmus felett. Hasonlóan ahhoz, mikor 

az ember a nemi aktus közben, az eksztázis közepette eszméletét veszti és egész organizmusa 

minden porcikájával győzelmi mámorban ég, az istenember, mikor átéli az eksztázist, a 

világmindenséget boldogsággal tölti meg, s lángra lobbantja az érzelmeket.‖
254

 

Utóbbi szöveghely arra is rávilágíthat, miként forrott egybe az isteni teremtő - és a szerelmi 

aktus képzete Szkrjabin gondolkodásában. Ez az egyenlőségtétel lehet a magyarázat arra 

vonatkozóan is, hogy Az eksztázis költeménye eredetileg miért az Orgiasztikus költemény 

(Poéme orgiaque) címet viselte. S természetesen azt se feledjük, hogy az operában éppen egy 

„eksztatikus‖ ponton szakad meg a cselekmény, nevezetesen akkor, amikor a hős szerelmi 

ünnepre hívja a cárlányt. Ez a törés, ami az opera librettójában megfigyelhető, tulajdonképpen 

az életmű opera utáni folytatására, és végső soron az eksztázis fogalmára is rávetül, bár sokkal 

inkább egyfajta döntésképtelenség formájában jelentkezik. Szkrjabin folyamatosan két pólus 

között hezitál. Az egyik a földi, emberi, mondhatni egyéni oldal, amelyhez a nővel való 
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egyesülés, az egyéni örömszerzés és megváltás tartozik, a másik pedig a kozmikus: a világgal 

való egyesülés, az alkotás okozta szellemi gyönyör és kielégülés, az isteni alkotás és kollektív 

megváltás oldala.        

Az opera félbehagyása egyáltalán nem oldja meg ezt a dilemmát, s dönti el a kérdéseket az 

egyik irányba. A két oldal az Orgiasztikus költemény első tervezetében is jelen van, 

mondhatni harcban áll egymással, igaz, egyfajta folyamatjelleg (az egyénitől az általánosig), 

amely az operában a két rész alapján inkább csak sejthető volt, talán itt már jobban 

megfigyelhető. A lényegében csak tartalmi kérdésekre, s formai elrendezésre szorítkozó, 

erősen vázlatos anyag arra is fényt derít, hogy a szerző legújabb nagy művét eredetileg 

négytételesre tervezte: 

 

Poeme orgiaque 

 

I. 

1. Téma – az ábránd édessége, amely a szellemet ösztönzi; az alkotás vágya, gyötrelem és 

szomj az ismeretlen után 

2. felemelkedni a tevékeny tagadás magaslataira, teremtés 

3. a kételkedésből származó szorongás alapelemei 

4. a győzedelmes akarat erőfeszítései 

5. Az ember Isten 

6. megnyugvás a tevékenységben 

 

II. 

1. a szellem átadja magát a szerelmi vágyaknak 

2.   

3. hirtelen kétség ébred, amely elnyomja a szellemet 

4. feltámad a tiltakozás 

5. harc 

6. felszabadulás a szerelemben és az egység felismerésében 

7. a felszabadító törekvés kiteljesedik 

8. az ember mint Isten 

 

III. 

1.     

2. 

3. 

4.   

5. a tiltakozás érzésének és az ábránd édességének egyesülése 

6. a harc végső szakasza újból felszabadít a szerelembe 

 

IV. 

1. az ember mint Isten. A céltalanság és a szabad játék felismerése; a szabadság mámora; az 

egység felismerése 

2. a jelenségek viszonylagosságának felismerése 
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3. ami korábban nyomasztott, most cselekvésre sarkal.
255

 

 

A vázlat töredékessége ellenére is felvillantja a készülő mű legfontosabb motívumait, melyek 

minden tervezett tételben visszatérnek: a vágyat, a harcot, a szerelmet és az ember istenné 

történő transzformációját. E négy motívum mentén bontakozott ki végül Az eksztázis 

költeményének szövege is, amely bár teljesen nem számolt le az erotikus képzetekkel, mégis 

háttérbe szorította azokat a mű fő eszmei mondanivalója javára - itt már minden egyes sor a 

világon diadalmaskodó kreatív szellemről szól. 

 

Az írásmű 

 

Bár a keletkezés pontos dátumában nem lehetünk biztosak, a Mihail Gersenzon féle 

szöveggyűjteményből egyértelműen kiderül, hogy az iménti vázlatok abban az 1905 és 1906 

között keletkezett füzetben találhatóak, amelyek Az eksztázis költeményének első változatát is 

tartalmazzák.
256

 A költemény gondolata azonban bizonyíthatóan már egy évvel korábban is 

foglalkoztatta. Erre utalhat egyfelől egy 1904. júliusi levélrészlet, amelyben Szkrjabin saját 

tanainak egy önálló könyvecskében való összefoglalását fontolgatja,
257

 de 

visszaemlékezéseiben Borisz Slocer is arról számol be, hogy barátja már 1904-ben nekilátott a 

szöveg megírásának, míg a zenekari költeményt csak 1905-ben kezdte el komponálni.
258

 A 

két alkotás időben tehát egymástól függetlenül keletkezett, s Szkrjabin eleinte egyáltalán 

semmiféle korrespondenciát nem tervezett szöveg és zene között. Alighanem ezért futott a 

kompozíció nagyon sokáig Negyedik szimfónia címen
259

 és a „könyvecske‖ karmesterektől 

való „eltiltása‖
260

 sem a két mű azonosságáról, vagy elválaszthatatlanságáról árulkodik.
261

 

Persze mindez Szkrjabin saját költői képességeit illető kételyeivel is kapcsolatban állhat. Igor 

Belza szerint már röviddel az írásmű 1906-os kiadását
262

 követően kommentárokat tervezett 
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fűzni egyes részletekhez
263

 és – mint írásai esetében mindig, ezúttal is – a költemény 

átdolgozásán gondolkodott.
264

 

A kételyeken azonban minden bizonnyal sikerült úrrá lenni, hiszen a szöveg kiadásra került, 

sőt Szkrjabin írásos hagyatékának legfontosabb és legértékesebb darabjává vált. Bizonyosan 

nem egy zeneművet kiegészítő vagy magyarázó programról van itt szó, hanem annál sokkal 

többről: egyetérthetünk Faubion Bowers tetszetős álláspontjával, aki szerint a mű inkább a 

zeneszerző ars poeticájának tekinthető - a világról és művészetről vallott nézeteit összefoglaló 

egyfajta kiáltványnak.
265

   

A négytételesség gondolatát végül elvető Szkrjabin egyetlen, 370 soros monumentális 

strófába sűrítette össze hitvallását. A műfaját tekintve megint csak a poémákhoz legközelebb 

álló, verses formájú elbeszélő költemény egyetlenegy szereplőt vonultat fel, akit már az első 

sorban megismerünk: 

 

Дихъ, 

Жаждой жизни окрыленный, 

Увлекается въ полетъ 

На высоты орицанья. 

Тамъ въ лучахъ его мечты 

Бозинкаеть миръ волшебный 

Дивныхъ образовъ и чувствъ.
266

 

 

(A Szellem, 

élet-szomjtól megtáltosodva 

merész szárnyalásba kezd,  

fel egészen a tagadás magaslataira. 

Ott, álmainak fényében 

csodás alakokkal és érzésekkel teli  

varázsvilág ölt formát.) 

 

E főszereplő tehát a Szellem, aki álmaival egy varázsvilágot hoz létre. E kép mögött aligha 

nehéz megpillantanunk a romantikus művész figuráját, akit átszellemült állapotban, alkotás, 

sőt egész pontosan az inspiráció pillanatában láthatunk. A szellem történetét ugyanaz a 

narrátor hivatott elmesélni, aki már az operában is „közreműködött‖: ő lesz az, aki a mű 

kétharmadáig és a költemény utolsó soraiban a szellem sorsát követi és kommentálja. Tőle 
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tudjuk meg azt is, hogy a főszereplő önfeledt játszadozását, és az általa teremtett törékeny 

ellenvilágot kívülről érkező komor árnyak, a valóság sziluettjei zavarják meg:   

 

Но внезапно... 

Предчувствия мрачнаго 

Ритмы тревожние 

Въ миръ очарованний 

Грубо врываются, 

Но лишь на мигъ. 

Легкимъ усилиемъ 

Воли божественной 

Онъ изгоняеть 

Призраки страшные. 

И лишъ достигъ 

Желанной победы 

Онъ надъ собой, 

Духъ игающий, 

Духъ ласкающий, 

Духъ, надеждою радость зовущий, 

Отдается блаженству любви.
267

   

 

(De hirtelen… 

Komor sejtések, 

zaklatott ritmusok 

nyomulnak be a varázsvilágba. 

De csak egy pillanatra. 

Az isteni akarat 

könnyed erőfeszítésével 

elűzi a szörnyű rémképeket. 

És alighogy kivívja 

a saját maga felett aratott, 

hőn áhított győzelmet, 

a játszadozó szellem, 

a dédelgető szellem, 

a reménnyel eltelve örömre hívó szellem 

ismét a szerelem gyönyörébe merül.) 

 

A Szellem könnyedén elhessegeti a betolakodókat, legyűri önnön kételyeit is, és újra 

visszamerül az álomvilágba. Szkrjabin e ponton az eddigi folyamat csaknem változtatás 

nélküli megismétlését látja indokoltnak. Nyomban kiderül azonban, hogy nem puszta helyben 

járásról, körkörösségről, hanem egyfajta spirális mozgásról van szó, hiszen a zavaró tényezők 

másodszori megjelenése komoly felismerésekkel, nevezetesen a művész isteni természetének 

és a külvilággal folytatott harc akarásának belátásával jár:   
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Въ дибномъ величий 

Чистой бесцельности 

И въ сочетании 

Противустремлений 

Въ единомъ сознаний, 

Въ единой любви 

Духъ познаетъ 

Природу божественной 

Своей сущности. 

Онъ понимаеть, 

Что хочетъ боръбы.
268

 

 

(A célnélküliség fenségességében, 

és az ellentétes törekvések találkozásában, 

egyetlen tudatban, 

egyetlen szerelemben, 

a szellem felismeri 

saját létezésének isteni természetét. 

Megérti, hogy harcolni akar.) 

 

E belátások után a másodszori diadal sem maradhat következmények nélkül. A szkrjabini 

filozófia jellegzetes, egyszersmind nagyon is romantikus pillanata lesz ez, hiszen az örökké 

nyugtalan, kielégülést soha nem lelő alkotói lélek ismerszik meg benne, akinek lételeme a 

folyamatos vágyakozás és küzdelem. Enélkül minden üres és értelmetlen számára.  

 

Онъ победилъ, 

Онъ торжествуетъ! 

И  можеть онъ радостный 

Вь миръ свой излюбленный 

Тотчасъ вернуться. 

Но чемъ омраченъ 

Этотъ радостныкъй мигъ? 

Именно темъ, 

Что онъ цели достилъ. 

Онъ сождалеть 

О прошлой борьбе, 

И на мгновение 

Чувствуеть онъ 

Скуку, уныние и пустоту.
269

 

 

(Győzött, s diadalérzés tölti el! 

Így vidáman térhet vissza 

saját szeretett világába.  

De mi felhőzi be 

ezt az örömteli pillantot? 

Éppen az, hogy célját elérte.    
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Sajnálja az elmúlt harcot 

és egy pillanatra unalom,  

csüggedés és sivárság tölti el.) 

 

A művész legnagyobb ellensége az „egyformaság‖ és „jóllakottság‖. Sőt Szkrjabin esetében 

ennél is többről van szó: a pusztán öncélú művészet, a mű-alkotás többé már nem elégíti ki, 

ezért ennél többre, valami igazán újra vágyik. A költemény szelleme így harmadjára is a 

„tagadás‖ útjára lép, de előtte a világba kiáltja új hívószavát: „mást! újat!‖ 

 

Но о чемъ же, чемъ, о духъ мятежнуй, 

Опять нарушенъ твой покой? 

Не ртимы тревожные 

тебя омрачаютъ, 

Не призраки страшные 

Тебе угрожають, 

То ядъ разлагающий 

Однообразия, 

Червь пресыщения 

Чувство съедаетъ. 

И крикомъ больнымъ 

Огласилась вселенная: 

Иного! 

Новаго!
270

 

 

(De mi az, mi újfent megzavarja 

a te nyugalmadat, ó, lázadó szellem? 

Semmilyen zaklatott ritmus 

nem homályosít el téged, 

semmilyen szörnyű látomás  

nem fenyeget, 

hanem az egyformaság bomlasztó mérge, 

a jóllakottság férge emészti fel az érzést. 

És egy fájó kiáltás  

visszhangzott a világmindenségben: 

Mást! 

Újat!) 

 

„Az új útkeresés hatalmas szárnyain‖, mind vadabb táncot lejtve, a szellem ismét leküzdi a 

külvilági árnyakat, s spirális haladásának megfelelően még feljebb: immár az eksztázis 

birodalmába jut. Feltűnő, hogy a költemény e ponton – éppen a mű aranymetszési 

pontjában
271

 – pozíciót vált. E váltás, mint azt korábban jeleztük is, kísértetiesen hasonlatos az 

operában látottakhoz: a mesélő elhallgat, s innentől kezdve a Szellemet magát halljuk 
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beszélni. Az első mondatok további pikantériája, hogy azok immár Szkrjabin egy másik 

zeneművéhez tartoznak: az Ötödik zongoraszonáta (op. 53) mottójaként tűnnek fel:  

 

Я къ жизни призываю васъ, 

Скрытыя стремленья! 

вы, утонувшия 

Въ темнысъ глубинахъ 

Духа творящаго, 

вы боязливые 

Жизни зародыши, 

Вамъ дерзновенье 

Я приношу!
272

 

 

(Életre hívlak benneteket 

titkolt törekvések! 

Ti, akik a teremtő szellem 

sötét mélységeibe süllyedtetek, 

ti félénk csírái az életnek, 

merészséggel ruházlak fel benneteket!) 

 

 

Aligha igényel különösebb magyarázatot, miért is olyan fontos e váltás, tehát az, hogy a mű 

mesélője azonossá válik hősével, mikor az eléri az eksztázis állapotát. A költővel így egyesülő 

Szellem innentől valóban a teremtő képében tetszeleg, az egész világra saját énjének 

kivetüléseként tekint, s célja immár nem a világgal való harc, hanem a teljes szabadsághoz, az 

eksztázishoz, az isteni teremtőerő megtalálásához vezető út megmutatása lesz. Akárcsak az 

operában, beszédének megszólítottjai hol az „elemek‖(стихии) és a „népek‖ (народы), hol 

pedig – s ez a gyakoribb – az egész világ: 

 

О миръ ожидающий, 

Миръ истомлаенный! 

Ты жаждешь быть созданнымъ, 

Ты ищешь творца.
273

      

 

 (Ó, várakozó világ, 

teremtett világ! 

Arra szomjazol, hogy megteremtsenek, 

keresed a teremtőd.) 

 

A következő sorok pedig stilárisan és tartalmilag már-már megszólalásig hasonlítanak az 

opera egyik, korábban már idézett részletére:  
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Ты мой возлюбленний миръ! 

Я прихожу 

Тебя ослепить 

Великолепиемъ 

Сновъ очарованныхъ, 

Я приношу тебе 

Прелесть Волшебную 

Жгучей любви, 

И ласкъ неизведанныхъ 

Отдавайся доверчиво мне!
274

 

 

(Te számomra kedves világ! 

Azért jövök, 

hogy elvakítsalak 

a varázslás újabb pompájával; 

elhozom neked a lángoló szerelem 

varázslatos izgalmát 

és a rejtett csábításokat. 

Add magad nekem bizalommal!) 

 

Emlékeztetőül idézzük most föl a szóban forgó részletet a librettóból: 

 

Любинмый и прекрасный мирь! 

Я отдаюс тебе съ блаженствомъ 

Во всей душевной наготе 

Упейся мной
275

 

 

(Szeretett és csodaszép világ! 

Végtelen boldogsággal adom át magam neked. 

Teljes lelki meztelenségben 

Bódulj el tőlem) 

 

 

A nyilvánvaló hasonlóságok ellenére Szkrjabin azonban nem hagy kétséget felőle, hogy Az 

eksztázis költeményének Szelleme magasabb rendű az opera művészénél, s hogy ez a karakter 

már inkább megfelel az önmagával, mint zeneszerzővel szemben támasztott elvárásoknak. A 

Szellem ugyanis egyfelől levetkőzi az opera hősére még oly jellemző emberi tulajdonságait, s 

a többi emberrel szembeni distanciáját is megszünteti, ezzel pedig felszámolja a romantikában 

oly jellegzetes két világ-elvet: mindenki és minden csupán saját énjének kivetülésévé, 

képzeletének szülöttjévé válik. A szellem és a filozófus-zenész-költő egyaránt azért jön, hogy 

az embereknek boldogságot hozzon, de míg ezt az opera hőse kizárólag a saját mártírhalálával 

és átlényegülésével kívánja elérni, addig az eksztázis Szelleme minden teremtményét isteni 
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képességekkel igyekszik felruházni. Az eksztázis költeménye, mint szöveg emiatt jelent sajátos 

átmenetet az opera és a Misztérium között, hiszen a közösségi művész ideája még jól 

láthatóan nem létezik Szkrjabin számára, de „isteni gondoskodása‖ itt már valamennyi 

létezőre kiterjed és célja egyértelműen az egész világ új magasságokba emelése. Hangsúlyos 

azonban, hogy Az eksztázis (mindkét) költeménye az operához hasonlatosan műalkotás, vagy – 

említsük meg ismét Bowers javaslatát – kiáltvány, s mint ilyen, minden látszólag ezzel 

ellentétes igyekezete ellenére az alkotó művészt az átlagemberekhez képest kitűntetett 

szereppel és képességekkel ruházza fel. Ha az opera hősében voltak is kételyek, amelyek 

többek közt a mű befejezetlenségében csúcsosodtak ki, azok itt szinte teljesen eltűnnek: a 

Szellem Szkrjabin művészeteszményének és a művész társadalmi szerepéről már az operában 

megalkotott gondolatainak talán legpontosabb manifesztációja. 

 

A zenemű 

 

Bármi volt is Szkrjabin motivációja azzal kapcsolatban, hogy azonos című zeneművét és 

írását ne említsék egy lapon, annyit bizonyosan sikerült elérnie, hogy miközben zenekari 

darabja már ősbemutatójától kezdve hatalmas népszerűségnek örvendett, a költemény 

kilétéről alig szerzett valaki tudomást. Jelenlegi ismereteink szerint az írásművet, amelynek 

létezését Szkrjabin jobbára igyekezett a külvilág elől titkolni, még koncertek alkalmával sem 

tárták a közönség elé.
276

 Jellemző módon Szabanyejev is arról számol be, hogy miközben az 

op. 54-et előszeretettel vezénylő Szergej Kuszevickij külön programfüzetet rendelt tőle mind 

Az eksztázis költeményének, mind pedig a későbbi Prométheusznak az előadásához, s a művek 

tartalmával kapcsolatban segítségért magához a zeneszerzőhöz forduló zenetudós ugyan 

kapott ajándékba egy, a költeményt tartalmazó kis kötetet barátjától, ám a műismertetőt 

(programot) Szkrjabin instrukciói alapján, a költeményt csak segédeszközként használva 

készítette el.
277

  

Hogy mindezek ellenére Az eksztázis költeményének későbbi elemzői miért tekintenek 

javarészt programzeneként, vagyis verbális tartalmakat „elbeszélő‖ szimfonikus 

költeményként Szkrjabin emez 1905 és 1907 között komponált, alig több mint húsz perc 

hosszúságú opuszára, annak alighanem jól megragadható zenei, s azon belül is elsősorban a 

tematikus-motivikus munkát érintő okai vannak.  

                                                           
276

 Egy 1908 februári levélben ugyanakkor, mint azt említettük is, azt olvashatjuk, hogy Szkrjabin a mű pétervári 

bemutatójánál üdvözölte volna, ha könyvét a koncertterem bejáratánál meg lehetett volna vásárolni, Skrjabin 

1988, 218. levél, 292 
277
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A kutatók mindegyike egyetért abban, hogy Az eksztázis költeményének formája sematikus 

szinten egy teljesen hagyományos, expozíció-kidolgozás-repríz-kóda felépítésű szonáta-

allegro tételnek felel meg. Köszönhetően azonban már az expozícióban megjelenő, előbb 

önmagukban, majd különböző kombinációkban megmutatkozó önálló témák nagy számának, 

a Költemény architektúrája oly bonyolulttá válik, hogy az elemzőnek egyáltalán nem egyszerű 

megmutatnia, hol is vannak az egyes formarészek határai. Szergej Fedjakin szerint ez a 

komplexitás egyértelműen azt sugallja, hogy e zenét nemcsak zenei szabályok mozgatják, és a 

formai elrendezés szempontjából a témák elnevezései (valamint a hozzájuk kapcsolódó 

technikai-kifejezésbeli utasítások), illetve egymáshoz való viszonya legalább ilyen fontos.
278

 

Szergej Pavcsinszkijre hivatkozva Valentyina Rubcova ezért is beszél a szonátaformába nem 

beépíthető témákról és egy, az elsődleges formai terv mögött megbúvó második tervről, 

amely részint az azonos című költeményből építkezik, és a szimfónián belül végbemenő 

dráma legfontosabb állomásait tartalmazza.
279

 Hasonlóan vélekedik Igor Belza is, aki szerint a 

mű dramaturgiáját a felvonultatott témák változásai, metamorfózisai adják ki, és e 

dramaturgia lényegében azonos a költemény fő mondanivalójával: a témák akképpen 

alakulnak át, hogy mind intenzívebbé tegyék „a fenyegető ritmusok‖ elleni harcot, legyőzzék 

a művész passzív kontemplációját, és végül szárnyalva a győzelem, az eksztázis felé tereljék 

az embert.
280

  

Nem hagyhatjuk szó nélkül ugyanakkor, hogy a Belza által említett „szüzsé‖ nem egyedülálló 

és egyszeri, s még csak nem is pusztán az írásműből következtethető ki, hanem az egész 

életmű legjellegzetesebb és leggyakrabban felbukkanó „története‖.  

Jól kiszámítható keretek között a művész (Szkrjabin) minduntalan a káoszból a végső 

eksztázisig tartó útjáról „mesél‖, s ezen útját rendszerint hasonló „epizódok‖ – a vágy, a harc, 

a szárnyalás, az őrjöngő tánc és az anyagtalanságba oldódás – fűszerezik. Maga Szkrjabin is 

gyakorta hangoztatta a műveiben felbukkanó témák szimbolikus, „beszédes‖ jellegét, 

mondván, azok a zenein túl egyéb, misztikus tartalmakat is közvetítenek, és e tartalmaknak 

megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek.
281

 Szergej Fedjakin szerint a komponista mindig 

„látható zenében‖ gondolkodott, s emiatt sajátos hangközlépésekkel, az ábrázolást szerinte 

elősegítő eszközökkel látta el műveinek legkisebb építőelemeit is.
282
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Könnyen kimutatható, hogy Az eksztázis költeményében található témák többsége is ilyen, 

ráadásul a szerző vagy az utókor révén önálló, verbalizált jelentéssel is rendelkezik. 

Említettük, hogy egy hagyományos szonáta-tételhez képest a témák száma szokatlanul nagy. 

Lev Gyanyilevics például nyolc különböző témát számol össze, s részint Szrkjabinra 

támaszkodván különféle elnevezésekkel illeti őket: bágyadtság, álom, kreativitás, repülés, 

aggodalom, akarat és magabiztosság témái közt tesz különbséget. A Szkrjabin szimfonikus 

műveinek mindmáig legrészletesebb analízisét elvégző Clemens Christoph von Gleich pedig 

ennél is több (összesen tíz) témát említ (ebből az expozícióban kilencet), igaz, ő elzárkózik a 

témák nevesítésétől, s ismertetőjegyükként legfeljebb csak a partitúrákban olvasható olasz és 

francia nyelvű feliratokat illetve szerzői utasításokat közli.
283

 

E témák közül az egyik legismertebb értelemszerűen a művet nyitó fuvolatéma, amely 

mindjárt a darab második ütemében felcsendül: 

  

          

 

Mintha tényleg Szkrjabin versének első sorait látnánk megelevenedni: ahogy a kottapéldán 

látható felirat (con voglia languido) is megerősíti, e téma az „élet-szomj‖, a valami utáni 

vágyakozás zenei szimbóluma (тема «томления»).
284

 Jellegzetes, a komponista által két 

szimmetrikus sóhajtáshoz hasonlított
285

 ingamozgásán túl trochaikus lüktetésére figyelhetünk 

fel. Talán utóbbi tulajdonsága okán is, valamint az emelkedő és ereszkedő gesztusok együttes 

alkalmazása miatt Michael Schmidt egyenesen a Trisztán és Izolda kezdőmotívumához 

hasonlítja Szkrjabin e leleményét.
286

 Van még valami, ami e Wagner-párhuzamot tovább 

erősítheti: a téma alatt egy Esz-G-H-Desz-F összetételű, megemelt kvintű, elsőre tonikai 

színezetű nónakkord szól, amely azonban kétértelművé válik azzal, hogy a mű ötödik 

ütemében egy C-dúr hármashangzatra oldódik, s így, visszafelé tekintve inkább egy G-alapú 

domináns harmóniává értelmeződik át (G-H-Desz-Disz(Esz)-F).  

A vágy, akárcsak a költeményben láthattuk, a zeneműben is az egyik legmeghatározóbb 

minőségnek bizonyul. Emiatt az első téma jellegzetességei további, később megjelenő 
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témákban is visszaköszönnek. Jó példa erre az általunk használt kiadás
287

 második próbajele 

után 17 ütemmel kezdődő carezzando hegedűtéma (Lento rész legeleje), amelyben szintén a 

fellépő és lehajló szextek, valamint a kromatikus lépések a meghatározóak: 

 

          

 

A vágy témája mellett ugyancsak könnyen beazonosítható, és a költeménnyel is 

„összeolvasható‖ a klarinéton megszólaló álom-téma
288

 (тема «мечты»),
289

  

 

 

 

amely sorrendben a harmadik az expozíció témái közül (1. próbajel előtt nyolc ütemmel). Az 

álom e jellegzetes, a Negyedik zongoraszonáta első ütemeit is eszünkbe juttató témáját rögtön 

első elhangzása után egy variánsa követi, amelyet egy, ugyancsak a vágytematikához 

kapcsolódó fuvolatéma ellenpontoz:  

 

 

 

Nem minden építőelem szöveg általi beazonosítása ilyen sikeres azonban – feltéve, hogy 

egyáltalán követi, a zenemű csak nagyon kevés helyen követi szorosan az események 

írásműből ismert fonalát. A darabban szereplő valamennyi téma és motívum felsorolása 

helyett ezért inkább egyetlen olyan témának, helyesebben témakomplexumnak a jelentőségét 

igyekszünk még kiemelni, amelynek mondanivalónk szempontjából kétszeresen is helye van e 

fejezetben, hiszen a programmal kapcsolatos kérdéseket és problémákat is érinti, de tisztán 
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zenei szempontból is nagy jelentőségű: az expozíció legvégén (a zárótéma-területen) való 

megjelenésétől kezdődően dramaturgiai és formai szempontból is döntően befolyásolja a 

darab további menetét, sőt már a kidolgozásban Az eksztázis költeményének legfontosabb 

anyagává lép elő.  

A komplexum három különböző elemből áll. A sorban elsőként a nyugtalanság (inquieto) 

hangjait, „zaklatott ritmusokat‖ hallunk
290

 (3. próbajel után kilenc ütemmel): 

 

 

 

Még véget sem ér ez a mindössze két ütem hosszúságú anyag, és (a második ütem harmadik 

negyedétől) a trombitákon máris felharsan az imperioso téma, amely mintha az álom-téma 

meghosszabbítása lenne – ugyanazokkal a hangközlépésekkel kezdődik, mint amelyekkel 

amaz véget ér (szekund-szekund-kvart): 

 

 

 

Ezek után hallhatjuk a mű során először a Fedjakin által az érvényesülés témájának (тема 

самоутверждения) nevezett trombitafanfárt, a szárnyalás és diadal hangját, amely 

szignálokra emlékeztető fellépő kvartjairól és e kvartokat követő ereszkedő szekundjairól 

ismerszik meg: 
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E téma, amelyet Andrej Bandura a szimfónia-irodalom egyik leghíresebb trombita-szólójának 

nevezett,
291

 kitüntetettségét csak részben köszönheti annak, hogy a végső eksztázis felé vezető 

zenei utat elsődlegesen az ő fejlődése, metamorfózisa, mind újabb és újabb hangkörnyezetben 

való megjelenése fogja kijelölni. Legalább ilyen lényeges, hogy a partitúra e részlete (tehát az 

említett három téma együttese) messzemenő egyezéseket mutat az írásmű korábban már 

idézett soraival, s emiatt táptalajául szolgál minden, a szöveget a zenemű programjának 

tekintő teóriának, remek hivatkozási alapként tehát azok számára, akik szerint Szkrjabin 

költeménye - segédeszközként - minden további nélkül felhasználható a zenei összefüggések 

megértéséhez. 

Idézzük fel a szóban forgó sorokat:  

 

Komor sejtések, 

zaklatott ritmusok 

nyomulnak be a varázsvilágba. 

De csak egy pillanatra. 

Az isteni akarat 

könnyed erőfeszítésével 

elűzi a szörnyű rémképeket. 

És alighogy kivívja 

a saját maga felett aratott, 

hőn áhított győzelmet, 

a játszadozó szellem, 

a dédelgető szellem, 

a reménnyel eltelve örömre hívó szellem 

ismét a szerelem gyönyörébe merül.
292

 

 

Az ilyen és ehhez hasonló egyezések (például bizonyos témák Szkrjabin által is akceptált 

nevei) alapján sokan magyarázzák a zenemű formai építkezését a költemény alapján, s 

teljesen nem is zárható ki a (szoros) tartalmi összefüggés megléte a két mű között. Az is igaz, 

hogy ezen összefüggések megkeresését követően a két kidolgozási szakasz, amelyeknek a 

középpontjában egyaránt a diadal trombitatémája áll, egyaránt értelmezhető egy magasabb 

szintről történő újrakezdésként – az újbóli vágyakozástól és álmodozástól a külvilág baljós 

árnyaival folytatott küzdelmén át az ismételten feltörő örömig és diadalérzésig megtett utat 

(némi képzelővel) a zenemű témái is minduntalan bejárják a kidolgozás során, a spirális 

haladás irányát sem tévesztve szem elől. Sőt a kései zongoraszonátákban elmaradhatatlan 

eksztatikus táncnak, amely a Szellemnek az eksztázis birodalmába történő megérkezését 

készíti elő a költeményben, az op. 54 partitúrájában szintén vannak lenyomatai, ahogy e 
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 Бандура 2004, 207. 
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 Ld. fentebb 
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birodalomba történő megérkezésnek is: legkésőbb a 34. próbajeltől kezdve minden a végső 

fokozás előkészítéséről, valamint annak bekövetkezéséről, és a megdicsőülésről szól. Az 

utóbbi szakasz a szonátaformában a repríz illetve a kóda helyét hivatott betölteni, ám abban 

valamennyi elemző egyetért, hogy nem hagyományos visszatéréséről van szó, hiszen az addig 

hallottak egy új (magasabb) minőségben, a teleologikus fejlődés nyomait magukon viselve 

térnek vissza. Mintha húsz percben egy többtételes szimfónia sűrűsödne össze, amelyet egy 

gigantikusra duzzasztott finálé koronáz meg.  

Számos érv sorakoztatható tehát amellett fel, hogy Szkrjabin negyedik zenekari műve a 

költeményben felvázolt történéseket „viszi színre‖. Igen ám, de a Szellem már a 370 soros 

írásmű 224. sorára eléri az eksztázis birodalmát! Arról pedig nemigen szólnak az elemzések, 

hogy zenei szempontból mi a sorsa a maradék csaknem 150 sornak! A költeményt a zenemű 

puszta programjává fokozóknak pedig további nehézséget jelent, hogy a Szellem első 

felszólalása: 

 

(Életre hívlak benneteket 

titkolt törekvések! 

Ti, akik a teremtő szellem 

sötét mélységeibe süllyedtetek, 

ti félénk csírái az életnek, 

merészséggel ruházlak fel benneteket!) 

 

ahogy említettük is, immár egy másik zenemű, Az eksztázis költeményének testvérműveként 

emlegetett, s azzal egy időben keletkezett op. 53-as Ötödik zongoraszonáta mottója! Miféle 

program az, amely egyszerre két kompozícióhoz is tartozik? – tehetnénk fel a kérdést. Ahogy 

az is megválaszolásra várhat, hogy valóban összetartozhat-e két zenedarab egy szöveg által? 

Továbbá: nem lehet-e, hogy a költeményben megfogalmazottak túlmutatnak e 

kompozíciókon, s a művész ott körvonalazott figurája, valamint a lelkében végbemenő dráma 

voltaképpen az időszak bármelyik Szkrjabin-művére – részben vagy egészben – 

„ráolvasható‖?
293

  

E kényes kérdések közül válaszolni talán csak egyvalamire könnyű: ha nem is feltétlenül a 

szöveg a legfőbb összetartó erejük, de a zongoraszonáta és a zenekari mű vitathatatlanul 

valamilyen rokonságban állnak egymással. E rokonság mikéntjére különböző alternatívák 

léteznek. Az egyik legradikálisabb álláspontot az a Dietrich Mast képviseli, aki doktori 

disszertációjában Szkrjabin zongoraszonátáinak fejlődését vizsgálja nagy alapossággal. A 

                                                           
293

 A nagy művekre mindenképp, nagyjából a Negyedik zongoraszonátától kezdődően a Prométheuszig 

bezárólag, de még olyan kései alkotásokra is, mint az 1914-es Vers la flamme 
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mottóra hivatkozván Mast egyenesen az egymásba érő művek gondolatával játszik el, 

mondván, az Ötödik szonáta gyors bevezetője (első 12 üteme) egyfajta összekötő anyag az op. 

54 hatalmas C-dúr záróakkordja és a szonáta „valódi‖ kezdetének tekinthető, Fisz-központú 

lassú languido rész között.
294

 A mindezek mellett a forma és a témák sorrendjének 

hasonlóságát is hangsúlyozó Mast e gondolatának igazolására azonban nincs elegendő 

bizonyíték. Még akkor sem, ha a zongoramű első ütemeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

egy tudatosan megkomponált káosszal állunk szemben: a tiszta dallamíveket tremolók, trillák 

és arpeggiók kendőzik el, míg harmóniai szempontból, ha beszélhetünk egyáltalán ilyenről, 

egy rendkívül labilis, nehezen definiálható A-alapú tredecim akkordot hallhatunk. Az első 

„értelmes‖ harmónia csak a darab 13. ütemében jelenik meg, egy, funkcióját tekintve 

ugyancsak kétértelmű, kvinthiányos Fisz-nónakkord (Fisz-Aisz-E-Gisz) formájában.
295

  

Ezzel együtt a tematikus-motivikus hasonlóságra a két mű között már a szonáta első 

ütemeiben felfigyelhetünk. Ráadásul a szonátát nyitó gesztusnak a Költemény egyik olyan, a 

második kidolgozásban (31. próbajel) szerephez jutó fuvolamotívumához van köze, amely 

aztán a reprízben az eksztatikus táncot felvezető szakasz egyik vezérmotívumává válik (előbb 

a 34. próbajel után két ütemmel az első hegedűben, majd ismét csak a fuvolán), s így 

tartalmilag az „újrakezdések‖ egyikével (sőt: legfontosabbikával) rokonítható: 

 

  

 

Az Ötödik szonátában a motívum ugyan levetkezi „sármos‖ karakterét, de a strukturális 

hasonlóság ezzel együtt szembetűnő:
296

 

 

 

                                                           
294

 Mast, Dietrich: Struktur und Form bei Alexander Skrjabin, München: Wollenweber, 1981, 133. 
295

 Mast a Költeményt záró C-dúr és a szonátában a 13. ütemtől körvonalazódó Fisz-dúr poláris 

szembenállásából indul ki és a „közöttük‖ (mindkettőtől kisterc távolságra)  elhelyezkedő  A-alapú akkordot 

nápolyi hangzatként definiálja, de a zenekari művet záró és a szonátát nyitó tremolók rokonságára is felhívja a 

figyelmet, in: Mast 1981, 133 sk. 
296

 Itt a Scriabin, Alexander: Complete Piano Sonatas, Dover Music, 1989 kiadást használtuk 
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Ugyancsak a műjegyzékben két egymást követő opus rokonságára utal, hogy az álom és a 

vágy témái a szonátában is központi szerepet kapnak, mi több, ha a – formatani szempontból 

bizonytalan státuszú - első 12 ütemet nem (ahhoz) számítjuk, a zongoramű expozíciója is a 

vágy zenei szimbólumaival indul (13-20. ütemek). E lassú szakaszban egyfelől találkozhatunk 

a sóhaj-motívummal (14. és 16. ütem), de a nyolc ütem hosszúságú frázis második részében – 

kombinálva – a fentebb ismertetett álom-téma és az azt ellenpontozó fuvoladallam is 

megidézésre kerül: 

 

 

 

 

A frázis variált ismétlésébe pedig a fentebb ugyancsak kottapéldával illusztrált carezzando 

hegedűtémát „hallhatjuk bele‖: 
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Igen fontos különbség azonban a két indítás között, hogy míg a zenekari műben, ahogy arra 

utaltunk is, a vágy-témát kísérő nónakkord egy C-dúr hármasra oldódik, addig a szonátában 

nincsen ilyesfajta feloldás – a kvinthiányos Fisz-dúr nónakkordnak a hangzat szextjével 

történő kiegészítése semmiképp nem jár együtt a funkció megváltozásával, a frázist záró Fisz-

Aisz-Hisz-D-E-Gisz hangzat pedig azzal, hogy a kvintet mindkét irányba „eltorzítja‖ egy 

kisszekunddal, csak még tovább fokozza a feszültséget. A diminuálva ismételgetett magányos 

Gisz hang tovább erősíti ezt a megoldás nélküli állapotot, illetve ezzel a vágy 

csillapíthatatlanságának érzését.  

E lényeges különbség nem magyarázható csupán a harmóniai nyelv látványos 

gazdagodásával, amely Szkrjabin gondolkodásában viszonylagos hirtelenséggel végbemegy, s 

amelynek következtében az Ötödik szonátát általában az utolsó Szrkjabin-művek egyik 

legfontosabb előfutáraként emlegetik. E feloldatlan feszültség a zenekari műhöz képest 

bekövetkező komoly tartalmi változásokról is tudósít. Olyan, mintha az eksztázishoz vezető út 

itt lerövidülne, vagy teljesen el is tűnne – a hagyományos feszültség-feloldás viszonyok 

nemcsak az egyes harmóniák között szűnnek meg, de sok esetben az egyes formarészek 

között is.
297

 Mintha a szerzőnek többé nem sikerülne kitörnie (és talán nem is akarna kitörni) 

abból a ciklikusságból, amely a vers első kétharmadát is jellemzi, de ami az eksztázis 

birodalmába való megérkezéssel akkor még képes „megszűnni‖.  
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 Carl Dahlhaus emiatt beszél a formai kríziséről, amely az Ötödik szonátától kezdődően elhatalmasodik 

Szkrjabin művein: nincs egyértelmű kezdet és vég, az egyes részek „egymásra dobálva‖ követik egymást, in: 

Schmidt 63.   
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A szonáta ezzel szemben ugyanazzal az impetuoso-val ér véget, amellyel kezdődött (451-455. 

ütemek), amit értelmezhetünk úgy is, hogy az apoteózis csak pillanatnyi lehet, s a világ a 

felemelkedést követően a káoszba hullik vissza, vagy úgy is, hogy már az írásműben 

megismert spirális mozgás és folyamatos újrakezdés soha nem ér véget: mindig van feljebb és 

feljebb.  

További fontos változásra utalhat, hogy a testvérműre még leginkább emlékeztető - formai 

szempontból átvezető - szakaszokat, amelyek a jól ismert „fenyegető ritmusok‖ és a trombita-

szerű hangzást megkövetelő imperioso váltakozásából állnak (például a 94. ütemtől; 

példánkban a 110-115. ütemeket láthatjuk),  

 

 

 

nem a „diadal‖ fanfárja követi, hanem egy, a vágy- és álom-tematikához visszatérő 

melléktéma, jóval csendesebb, lírai hangvétellel, de egyúttal annak hangsúlyozásával, hogy 

ezúttal minden a vágyakozással van összefüggésben.  

Sőt, a szárnyalás és diadal fanfárja (önálló témaként) később sem csendül fel. Az Ötödik 

szonáta egyike az első olyan nagyszabású Szkrjabin-műveknek, ahol a szerző a témákkal Az 

eksztázis költeményében megismertnél (mennyiségileg) jóval takarékosabban bánik, a 

metamorfózis-elvre ugyanakkor annál nagyobb hangsúlyt fektet. Ennek következtében nem 

alkalmaz külön témát az eksztázisra, hanem a szonáta főtémájaként funkcionáló vágy-témát 

alakítja át a rá oly jellemző akkord-repetíciók és a háromszoros fortissimo segítéségével 

(433.ütemtől): 
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Nagyon hasonlóan jár el tehát, mint a Negyedik zongoraszonátában (és később a Hatodik 

illetve Hetedik szonátában), ahol szintén a művet nyitó (vágy-)téma az alapja a (második 

tétel) végére exponált apoteózisnak. A most következő példa az op. 30-as mű 1-4., illetve 

144-145. ütemeit mutatja:  

            

  

 

Mindezek tükrében immár azt kérdezhetjük: e szonáta lenne a szkrjabini költemény utolsó 

150 sorának hiteles zenei mása? Igaza lenne a két mű zenei rokonságát határozottan tagadó 

Igor Belzának, aki a „felhívás‖ teljesen sajátos művészi formájának tekinti a szonátát, tehát 

egy olyan műnek, amellyel a művész felszólítja az embereket a bennük szunnyadó erők 
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felébresztésére, ahogy azt monológjában a Szellem is teszi?
298

 Illetve illesszük ide ismét a 

már egyszer feltett kérdést: nem lehet-e, hogy az írásműben megfogalmazottak túlmutatnak e 

kompozíciókon, s a művész ott körvonalazott figurája, valamint a lelkében végbemenő dráma 

voltaképpen az időszak bármelyik nagyobb szabású Szkrjabin-művére - részben vagy 

egészben - „ráolvasható‖?  

Kérdésünk természetesen az operát is érinti, mert ha a jelzett dilemmára igenlő a válaszunk, 

valamint ezzel elfogadjuk, hogy Az eksztázis költeménye, mint írásmű legalább kettő zenei 

kompozícióhoz kapcsolódik valamilyen formában, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 

félbehagyott projekt „befejezésére‖ tett kísérlet kétes eredménnyel zárult: se a zenés színház, 

se a vokális műfajok, sem pedig a programzene nem mutatkozott minden szempontból 

kielégítő felületnek Szkrjabin számára, hogy szöveg és zene kapcsolatát „rendezze‖ 

művészetében.  

Egyvalami azonban biztos: Az eksztázis költeménye két szempontból is lezárásnak, 

befejezésnek tekinthető Szkrjabin életművében. Egyfelől itt ért véget az az útkeresés, amely 

az opera időszakát minden tekintetben jellemezte. Akár az írásművet, akár a kompozíciót 

nézzük, egy önértékelésében és céljaiban biztos művész képe bontakozik ki előttünk, aki 

ráadásul a világban betöltendő szerepére nézvést is kész válaszokkal rendelkezik és 

beszédének címzettjeire is rátalál. Ennyiben mindenképpen a művészopera folytatásával 

állunk szemben. De – ahogy arra több helyütt is utaltunk – a komponista szélsőségesen 

individualista-szolipszista korszakának is e művel szakad vége. Az itt megfogalmazott kitörő 

optimizmusnál és isteni pozíciónál egyéni művész (magányos zseni) aligha akarhat és tudhat 

többet.      
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Kitekintés: Intuíció és racionalitás 

 

Amennyiben a művészi önábrázolással kapcsolatban a zsenialitás, az inspiráció és isteni 

képességek meglehetősen kényes témaköreit szeretnénk körbejárni, Szkrjabin esetében 

mindenféleképpen ki kell térnünk az intuíció és racionalitás kettősségére, a komponista 

ugyanis, mint oly sok mással, ezzel kapcsolatban is meglehetősen radikális – s ebben az 

esetben messze a 20. századba mutató – álláspontot képviselt. Szkrjabin, aki bár hitt a kanti 

alaptételben, mely szerint a zseni az, aki a természetnek (esetében: a világnak) a szabályt adja, 

alapvetően szakított a romantikus zseniesztétikák által felépített hagyományos művészképpel, 

amely többnyire az isteni sugallatra, az öntudatlan alkotói folyamatokra vagy éppen az 

improvizáció gyakorlatára épült, s amely különbséget tett normális és ihletett állapot között. 

Ez a szakítás nemcsak a művész isteni mivoltának-pozíciójának túlhangsúlyozásában 

mutatkozott meg, hanem a racionalitás alkotásban betöltött jelentőségének felértékelésében is. 

„Mindig felismerem, hogy a matematika a komponálásnál nagy szerepet játszik. Néha kiadós 

számításokat végzek komponálásnál, kiszámítom a formát, és a modulációk tervét elkészítem. 

Semmiféle véletlennek nem szabad lennie.‖
299

 – aligha tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy 

a századfordulón és a 20. század első évtizedeiben igen kevesen vállalták ilyen nyíltsággal a 

racionális mozzanatot, noha a tonalitás kibővítésére-revíziójára tett kísérletek mind inkább 

teret engedtek a spekulatív zeneszerzői módszereknek, s egyre több szerző jelentkezett önálló 

hangrendszerekkel, előzetes kalkulációkra és elemzésekre építő technikákkal. Egy olyan 

korban, amelyben – mint Pfitznerrel kapcsolatban látni fogjuk – az inspiráció kérdése az 

egyik legjelentősebb és legparázsabb zeneesztétikai vita tárgyává válhatott, s amelyben még 

egy Arnold Schönberg is tudattalanról, sugallatról és ösztönösségről beszélt, Szrkjabin az 

ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseivel igencsak modernnek, mondhatni üde kivételnek 

számított, egyszersmind alapot szolgáltatott a tízes évek konzervatívjai számára, hogy 

művészetét „a zenei impotencia‖
300

 egyik mintapéldájaként emlegessék. 

Szkrjabin a komponálás minden részletében szerette hangsúlyozni a logika és ésszerűség 

jelentőségét, a műegésztől a formai felépítésen át egészen a legapróbb ritmikai és motivikai 

részletekig elmenően. Alkotói módszereivel kapcsolatban gyakorta hivatkozott egy alapelvre, 

amely nélkül el se tudta képzelni a komponálást:  
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 Сабанеев 2000, 123. 
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 Hans Pfitzner kifejezése 
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„Mindennek logikusnak kell lennie, s mindennek egy meghatározott elvet kell követnie. Hogy 

melyik elv ez, az teljesen mindegy, de lennie kell egy elvnek! Különben nincs alkotás, csak 

káosz!‖ – mondotta Szabanyejevnek ezzel kapcsolatban.
301

 

Emiatt tartotta az improvizálást is megvetendő dolognak: szerinte a jó improvizációs készség 

egyáltalán nem lehetett mérője a tehetségnek, s végképp nem a zsenialitásnak, sőt egyáltalán 

nem is számolta a művészeti formák közé, mondván, az improvizációból mindig hiányzik a 

tudatos megformálás, márpedig szerinte a formaadáshoz minden műalkotás esetében 

szükséges egy bizonyos „konstruktív‖ lépés megtétele.
302

 

Említettük, hogy még az olyan nagyobb műveknél is, mint Az eksztázis költeménye vagy a 

Prométheusz, a szonátaforma adja a művek formai vázát, még ha az építőelemek belsejében 

zajló játékok olykor az akusztikus percepció számára annak követését meg is nehezítik. A 

talán csak tankönyvekből ismert hagyományos formák, tökéletes szimmetriák, ismétlések, 

szabályos (jobbára 2+2 ütemes) periódusok iránti erőteljes vonzalom, a már-már túlontúl 

egyszerű és sematikus képletekhez való makacs ragaszkodás, az egyes gondolatok 

transzparenciája, tisztasága lényegében Szkrjabin valamennyi művében megfigyelhető. Ez 

persze a puszta tehetségtelenség, a kismesterség, a formával bánni nem tudás jele is lehetne. 

Racionálissá e formai megoldásokat a mögéjük állított esztétika teszi: a folyamatos hivatkozás 

a zeneművek grafikus ábrázolhatóságára, s a tökéletes zenei forma gömbhöz illetve 

kristályhoz történő hasonlítása. Gyakorta idézik ezzel kapcsolatban például Szkrjabin azon 

mondatait, amelyeket Leonyid Szabanyejevhez a Hetedik zongoraszonáta befejezését 

megelőzően intézett, s amely arra is rámutat, hogy a kalkuláció sokszor az ütemek számát is 

érintette: „A formához itt pont két ütemre van szükségem – pont kettőre. Egy forma legyen 

olyan, mint a gömb, s oly tökéletes, akár egy kristály. Csak akkor tudom abbahagyni, mikor 

azt érzem, hogy ez a gömb előállt. Most még két ütem hiányzik.‖
303

 Szabanyejevtől, aki 

szerint Szkrjabin amúgy túl is hangsúlyozta a racionalitás jelentőségét, és sokszor utólagosan 

is valamiféle elméletet aggatott az amúgy intuíció útján kitalált konstrukcióira, azt is 

megtudhatjuk, hogy a komponista valóban sokszor végzett számításokat, hogy mennyi 

ütemre, sőt hangra van szüksége egyes epizódokhoz, és aztán hellyel-közzel igyekezett is 

ezekhez az „előírásokhoz‖ tartani magát.
304

  

Bár Szkrjabin a tervszerűséggel és a formai tökéletességre való törekvéssel kapcsolatban sem 

ismert el soha semmiféle hatást vagy előképet, okkal merülhet fel, hogy a konstruktivista 
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gondolkodás előzményeire találunk példát Szrkjabint megelőzően is az orosz zenetörténetben, 

sőt akár a zeneszerző közvetlen környezetében is. Nos, a szálak ahhoz a Georgij Konjuszhoz 

vezetnek, aki előbb zeneszerzés-növendékként, majd oktatóként a Moszkvai Konzervatórium 

alkalmazásában állt, s többek közt a gyermek Szkrjabint is tanította (zongorára). Konjusz volt 

az, aki már a 19. század legvégétől kezdődően önálló elméletet (és elemzési módszert) 

dolgozott ki metrotektonizmus
305

 néven, amely a zene idő legkisebb proporciókra való 

felosztására, és ezen egységek „magasabb rendbe‖ (nagyobb geometrikus formákba) történő 

újrarendezésére épült. Konjusz meggyőződése volt, hogy az intuíció és az alkotói folyamat 

titokban különféle mechanikai szabályokhoz igazodik, a zenei kreativitás és tehetség pedig 

abban mutatkozik meg, ha az egyes művek mögött precíz és tökéletes matematikai tervek 

meglétét lehet kimutatni.
306

 Természetesen semmit sem tudni arról, hogy Szkrjabin ismert e 

valamit egykori tanára módszeréről, akinek összefoglaló fő műve (Miként vizsgálható a zenei 

organizmus formája a metrotektonizmus módszerével)
307

 csak halála után, 1933 jelent meg 

nyomtatásban. A hasonlóság mindenesetre szembetűnő a zenei formát ugyancsak a kristály 

geometriai tökéletességéhez hasonlító Konjusz és a műveihez szabályos, akár grafikusan 

ábrázolható formákat kereső zeneszerző gondolkodása között. A legjelentősebb Szrkjabin-

monográfusok egyike, a francia Manfred Kelkel olyannyira hitt ebben a hasonlóságban, hogy 

könyvében több, metrotektonikus módszerrel készített ábrát közölt Szrkjabin műveiről, 

amelyekkel azok szimmetrikus építkezését, s a szerző formára és ütemszámokra vonatkozó 

előzetes kalkulációit igyekezett igazolni.
308

  

Most már csak az a kérdés, hogy ez a racionalitás miként egyeztethető össze a Szkrjabin 

műveit jellemző tökéletesen irracionális tartalmakkal: a mámorral, eksztázissal, a zseniális 

művész apoteózisával. Ez az egyik olyan ellentmondás, amelynek feloldása a recepcióban 

mindmáig nem történt meg. Mégis felfedezhető némi konzekvencia a mind grandiózusabb és 

kivitelezhetetlenebb célok illetve a kompozíciós átgondoltság és a mindenre kiterjedő 

konstruktivizmus között.  

Mindkét lehetséges forgatókönyv a zsenifogalom átalakulásával, s a művész isteni szócsőből 

istenemberré történő előrelépésével van összefüggésben. Szkrjabin olyannyira azonosult 

ugyanis a műveiben megalkotott, korlátlan hatalmú művész figurájával, hogy az önkolátozást 

látta az egyetlen lehetőségnek, hogy merész fantáziáinak határt szabjon. „Az alkotás az anyag 

                                                           
305

 Tehát a mérni és építkezni szavak görög megfelelőjéből 
306

 Részletesen ld. Конюс, Георгий: Метротектоническое разрешение проблемы музикалной форми, in: uő: 

Статы, материалы, воспоминания, Москва: Музика, 1965, 87-92. 
307

 Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод 
308

 Ld. Kelkel, Manfred: Alexandre Scriabine, Paris: Fayard, 1999 



125 
 

megformálása a szellem révén, s mint ilyen, csak bizonyos áldozat árán lehetséges, mégpedig 

önmagunk korlátok közé szorítása révén‖
309

 – mondta. De az „isteni képességek‖ egyúttal a 

hagyományos kompozíciós technikáktól való eltávolodást is lehetővé tették Szkrjabin 

számára, aki még a leginkább a jövőbe mutató Misztikus akkordjával, illetve kései 

zongoradarabjaival, és az azokban felfedezhető preszerialista technikákkal kapcsolatban is 

előszeretettel hivatkozott a világ átalakításának, valamint egy új világ megalkotásának a 

vágyára, sőt tudvalevőleg utolsó opusai mindegyikét előtanulmányként szánta a Misztérium 

zenéjéhez. 

Logika és irracionаlitás, racionalitás és zsenialitás tehát együttesen hozzátartoznak ahhoz a 

művészképhez, amelyet Szkrjabin az operától kezdve építgetett, s amelyet nem csak 

műalkotásaiban, de megnyilatkozásaiban is konzekvensen képviselt.   
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Arnold Schönberg művészdrámája:  

A szerencsés kéz 
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A mű keletkezéstörténete és helye Schönberg munkásságában  

 

A szerencsés kéz (Die Glückliche Hand, op. 18) című Schönberg-mű nemcsak műfaji, tartalmi 

és stiláris szempontból számít a szerző egyik legkülönlegesebb és legtöbbet vitatott 

darabjának, hanem már keletkezési körülményeit illetően is. Az alig több mint húsz perc 

hosszúságú darab még a legóvatosabb becslések szerint is három és fél esztendeig (1910 

eleje-1913 novembere) készült, amely lassabban és nehézkesebben dolgozó komponisták 

esetében is figyelemreméltó idő, nemhogy a „gyorsíró‖ hírében álló Schönbergnél, aki még 

élete vége felé, 1946-ban is ekképpen nyilatkozott az alkotás könnyedségéről: 

„Egy valódi zeneszerző valódi zenéje képes sokfajta benyomást kelteni, anélkül, hogy ez 

lenne a célja. Egyszerű és szép dallamok, vágtató ritmusok, érdekes harmóniák, igényes 

formák, komplikált ellenpontok – a valódi komponista oly könnyedséggel írja ezeket, mintha 

más egy levelet írna.‖
310

 

Az a Schönberg tehát, akinek saját bevallása szerint tizennégy nap elegendő volt a Várakozás 

(Erwartung, op. 17, 1909) teljes megkomponálására, s aki Második vonósnégyeséből (1908) a 

nevezetes utolsó tétel (Entrückung) nagy részét mintegy másfél, a Holdbéli Pierrot (Pierrot 

Lunaire, op. 21, 1912) három dalát pedig egyetlen nap leforgása alatt vetette papírra, A 

szerencsés kézzel, illetve annak befejezésével hosszú időn át nem jutott dűlőre.  

Többen azt állítják, hogy a munka még három esztendőnél is hosszabb ideig tartott: a 

Kandinszkij-Schönberg-levelezést, és a két művész barátságának egyéb dokumentumait első 

ízben közreadó Jelena Hahl-Koch,
311

 vagy a jelentős monográfus, Karl Wörner
312

 például 

1908-ra teszi a darabbal kapcsolatos első ötletek és az első szövegrészletek megszületését, 

mások pedig (például Constantin Grun)
313

 inkább az 1909 év nyarát jelölik meg 

kiindulópontként. Utóbbit támaszthatja alá egy 1912. augusztus 19-én Vaszilij 

Kandinszkijnek írott levél is, amelyben a komponista a következőket írja:  
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„Most A szerencsés kézen dolgozom, anélkül hogy igazán haladnék vele. Három év alatt 

(kiemelés tőlem – I.Á.) csaknem elavult, és még mindig nincs kész. Ez nagy ritkaság 

nálam.‖
314

 

A mű komponálásának kezdeteit, mint láthatjuk, bizonytalanság övezi. A szerencsés kéz 

librettójának különböző szövegváltozatait elemző, s vizsgálatának tárgyát máskülönben jól 

kutathatónak és dokumentálhatónak minősítő Ullrich Scheideler szerint a legfrissebb 

kutatások szerint is csak az biztos: a zenés dráma alapjául szolgáló történet 1910 júniusában 

került először lejegyzésre.
315

  

A zenei anyag komponálásáról pedig a vázlatfüzetek
316

 alapján biztosan tudhatjuk, hogy az a 

szövegkönyv megírásától függetlenül, jóval annak befejezését követően kezdődött csak el. Az 

operából először elkészülő rész (a második kép végének 58-88. ütemei) 1911-ből 

származik,
317

 tehát nagyjából akkortájt keletkezett, amikor a librettó első változata a neves 

bécsi szaklap, a Der Merker hasábjain nyomtatásban is megjelent,
318

 a munka oroszlánrésze 

viszont csak 1912-ben, s főleg 1913 nyarán illetve őszén zajlott.
319

 

E számos megakadással, szünettel, s bizonytalankodással terhelt, hosszúra nyúlt 

munkafolyamat természetszerűleg a mű pontos életrajzi és szellemi hátterének kitapintását, s 

Schönberg életművén belüli elhelyezését is erősen megnehezíti, különösen, ha figyelembe 

vesszük, hogy a szóban forgó évek (tág értelemben tehát az 1908-tól 1913 végéig terjedő 

időszak) a komponista egész munkásságának egyik legintenzívebb, legtöbb fordulattal teli 

periódusát jelenti.  

A szerencsés kéz szüzséjéből és szereposztásából ugyanakkor nem nehéz arra 

következtetnünk, hogy a periódus számos más kompozíciójához hasonlóan, Schönberg eme 

egyfelvonásosának hátterében is - legalábbis eleinte - Schönberg legsúlyosabb magánéleti 

krízise állott: a házasságtöréssel, különválással, „sikeres‖ és „sikertelen‖ öngyilkossági 

kísérletekkel tarkított 1908-as esztendő. Minden zeneszerzővel, sőt minden művésszel 

kapcsolatban kérdéses és problematikus persze a műalkotás és az élet között párhuzamokat, 

netán közvetlen kapcsolatot keresni. Schönberg azonban maga ragaszkodott ilyesfajta 
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párhuzamok felállításához: már egy Egon Wellesszel 1912-ben készített interjúban
320

 a 

személyiség „zenei transzpozíciójáról‖ beszélt, majd Végrendeletében (Testamentum, 1915) 

még egyértelműbben fogalmaz: „Ha valaki tudni akar rólam valamit, nézze meg a műveimet. 

Minden bennük van.‖
321

 

De mi is történt pontosan 1908-ban? Hogy e kérdésre válaszolni tudjunk, egészen 1906 

koranyaráig kell visszamennünk, amikor is a kora egyik kiemelkedő fiatal tehetségének 

számító festő, Richard Gerstl megismerkedett a Schönberg családdal. A megismerkedést 

követően röviddel már számos szálon szoros kapcsolat alakult ki a felek között, hiszen 

Schönberg zenére tanította újdonsült ifjabb barátját, Gerstl pedig festészetre az általa mélyen 

tisztelt komponistát.  Ahogy több híres festmény is igazolja,
322

 idővel Gerstl mindennapos 

vendéggé vált Schönbergéknél, ám ennek a művészbarátságon túl egyéb okai is voltak: 

nevezetesen a Mathilde Schönberg és Gerstl között szövődő szerelmi-szeretői kapcsolat. A 

dolgok 1908 nyarára odáig fajultak, hogy Mathilde augusztus 28-án elhagyta Schönberget és 

kettő illetve hatéves gyermekeit.
323

 Az összeomlás szélére kerülő zeneszerző erre, mint egy, 

szeptemberben elkezdett végrendelet-tervezet (Testamentsentwurf)
324

 is bizonyítja, véget 

akart vetni saját életének, ám az öngyilkosságot végül nem ő, hanem Gerstl követte el.    

Noha Mathilde már egy hónappal később visszaköltözött családjához, okkal feltételezhetjük, 

hogy a békülés illetve az események feldolgozása nem egyik napról a másikra történt, még ha 

Schönberg frissen befejezett Második vonósnégyesét feleségének ajánlotta is: a következő 

három év alkotói szempontból Schönberg egyik kimagaslóan legtermékenyebb, s 

legmozgalmasabb időszakának tekinthető.  

Elég, ha csak olyan zeneművekre gondolunk ennek az alkotói fázisnak az elejéről, mint az op. 

15-ös George-dalokból még hiányzó tételek (Streng ist uns das Glück und Spröde; Das 

schöne Beet beträcht ich mir im Harren; Als wir hinter dem beblühmten Tore; Wenn sich bei 

heiliger Ruh in tiefen Matten; Du lehnest wider eine Silberweide, 1908 szeptember; Sprich 

nicht immer von dem Laub, 1909 február-március; Wir bevölkerten die abend-düstern 

Lauben, 1909 február), az op. 11-es Három zongoradarab (1909 február és augusztus), az op. 

16-os Öt zenekari darab (1909 tavasza és nyara), és a Várakozás (1909 nyara), hogy csak a 

legfontosabbakat említsük. Később ehhez csatlakozik többek közt az op. 19-es Hat kis 

zongoradarab (1911), vagy a Holdbéli Pierrot (1912). Ha végignézünk ezen a soron, 
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megállapíthatjuk, hogy Schönberg művészetében csaknem pontosan onnantól érezni „más 

bolygók levegőjét‖,
325

amikor megkezdődik a magánéleti krízis feldolgozása. Maga Schönberg 

is a George-dalokhoz köti a művészetében bekövetkező fordulatot: 

„A George-dalokkal első ízben sikerült egy olyan kifejezés- és formaeszményhez közel 

jutnom, amely már évek óta előttem lebegett. De eddig hiányzott az erő és a bizonyosság, 

hogy meg is valósítsam azt. Most azonban végérvényesen bejártam már az utat, s 

meggyőződésem, hogy egy letűnt esztétika minden gátját áttörtem.‖
326

 

A szerencsés kéz egy olyan szakaszba születik bele, amelyben gyakorlatilag minden a tradíció 

meghaladásáról, az önvizsgálatról és a lelki-pszichés tartalmak lehető legközvetlenebb 

kifejezéséről szól. Egy olyan szakaszba, amelynek kompozíciós szempontból a 

tradícióellenesség, az ösztönösség és inspiráció, az expresszionizmus, a logikátlanság, vagy 

éppen az aforisztikus rövidség lesznek a legfőbb hívószavai. Ugyan részletesebben csak a 

későbbiekben fejtjük ki, szeretnénk azonban már most előre jelezni, hogy A szerencsés kéz 

nemcsak felszívja magába e hívószavakat, de végül némiképp képes túl is lépni rajtuk, és 

immár egy új periódus felé nyitja meg az utat. Emiatt méltán nevezhetjük Schönberg 

művészoperáját egyfajta határműnek, olyan kompozíciónak, amely a George-dalokkal együtt 

keretbe foglal öt igencsak fontos, művészeti szempontból meglehetősen homogén évet a 

zeneszerző életéből.  

Határléte mellett ugyanakkor az opera egyfajta szintézise is ennek a fél évtizednek, s ami itt 

igazán fontos, hogy nemcsak zenei szempontból: ahogy látni fogjuk, az általa felvetett 

problémák lényegében egytől-egyig valamilyen kapcsolatba hozhatóak a darab megírásának 

idején napvilágot látott elméleti írások valamelyikével (köztük a teoretikus főművel, az 

Összhangzattannal [Harmonielehre, 1911], és olyan kulcsfontosságú esszékkel, mint A 

szöveghez való viszony [Das Verhältnis zum Text, 1912], a Liszt Ferenc műve és lénye
327

 

[Franz Liszts Werk und Wesen, 1911], vagy a Prágai beszéd címen elhíresült Mahler-

búcsúztató szöveg 1912-ből), a komponista más művészetekben tett kalandozásaival (például 

festészetével), és az őt ért új szellemi-kulturális impulzusokkal. Akárcsak Szkrjabin esetében, 

Schönbergnél sem érdemes és nem is szabad az elméleti művet a zeneitől teljességgel 

függetlenül kezelni, különösképpen az 1918 előtt keletkezett alkotások esetében nem. A bécsi 

mester művészoperájának megértéséhez ezért elsőként ugyancsak a teoretikus szál 
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felgöngyölítésén keresztül vezet az út. Próbáljuk meg elsőként a fentebb emlegetett hatásokat 

egy csokorba szedni, és a különböző kortársakkal felmerülő párhuzamok nyomába eredni.  
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Schönberg 1914 előtti művészetfilozófiája 

 

Schönberg könyvtára és legfőbb olvasmányai 

A Schönberg hagyatékát kezelő és egykori könyveit is rendszerező bécsi Arnold Schönberg 

Center rendkívül informatív honlapja szerint Schönberg mintegy kétezer kötetből álló 

magánkönyvtáráról 1918 előtt saját készítésű katalógust vezetett, amelyben körülbelül hatszáz 

tétel szerepelt.
328

 Nemcsak a gyűjtemény nagysága és komplexitása, de a gazdája által a 

könyvekbe ékelt nagyszámú megjegyzés és széljegyzet is azt bizonyítja: Schönberg már a 

tárgyalt időszakban sok irányban tájékozódó, művelt zeneszerzőnek számított. Ugyancsak 

impozáns kottatára pedig arról árulkodik, hogy komoly zenetörténeti ismeretekkel is 

rendelkezett. 

Hogy ténylegesen mi jelenthette 1908 és 1913 között Schönberg elsődleges szellemi 

táplálékát, arról nem pusztán könyveiből, hanem egyfelől zeneműveiből, másfelől – gyakorta 

– elméleti írásaiból és leveleiből is következtethetünk. Ha valamennyi írót, költőt, 

képzőművészt és filozófust egymás mellé írnánk, aki direkt vagy indirekt módon jelen van 

Schönberg műveiben, valószínűleg tekintélyes listát kapnánk, még akkor is, ha e listában a 

zenészeket szándékosan mellőzzük. Noha a rövidebb elméleti írásokat egybefogó Stílus és 

gondolat (Style and Idea) 1950-es kiadásának végül ki nem nyomtatott – az életművet 

mintegy szimbolikusan lezáró – ajánlásában mindössze két olyan nevet (Karl Kraus és Adolf 

Loos) találunk, aki hivatását tekintve nem muzsikus, jó néhány egyéb olyan alkotót 

nevezhetünk még meg, akikkel a sok tekintetben 1914 (illetve 1918) után is változatlan 

schönbergi világszemlélet rokon vonásokat mutat, illetve akiktől a komponista egyértelműen 

merített. 

Szépirodalmi források után kutatva egyfelől érdemes végignézni a megzenésített költemények 

listáját, olyan nevekkel, mint a már említett Stefan George, vagy Richard Dehmel és John 

Henry Mackay, de tudvalevő, hogy Schönberg például Rilke, Hoffmansthal és Wedekind 

munkásságát is figyelemmel követte.
329

   

Az írók közül a zeneszerző kiemelten fontosnak találta Honore de Balzacot, akinek különösen 

Seraphita című művéért rajongott. 1912-ben Kandinszkijnek egy levélben a következőképpen 

fogalmazott a műről:  
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„Giraud Pierrot lunaire-je, illetve annak tartalma előtanulmány lehet valami máshoz: Balzac 

Seraphitájához. Ismeri? Talán a legnagyobb, amit valaha írtak.  

A Seraphitát színpadi műként akarom megcsinálni. De nem annyira színházként. S a 

legkevésbé a hagyományos értelemben vett színházként. Semmiképp sem „drámaként‖. Annál 

többet akarok: oratóriumot, amely láthatóvá és hallhatóvá válik. Filozófia és vallás e mű, 

amelyet a művészethez szükséges érzékszerveinkkel fogadunk be.‖
330

  

Miután Balzac e misztikus regénye tele van okkult utalásokkal és Emanuel Swedenborgtól 

való idézetekkel, valószínűsíthető Schönberg erős vonzalma az ilyen tematikájú irodalmak 

iránt. Swedenborgtól azonban csak egyetlen kötettel rendelkezett.
331

 Sokkal nagyobb volt 

azonban a rálátása a teozófiai irodalomra, amellyel barátja, a hegedűs Oskar Adler révén már 

1900 előtt megismerkedett.
332

 Mellesleg, saját elmondása szerint, Adler volt az, aki a 

költészet és a filozófia iránt is felkeltette az érdeklődését, bár ezeket a diszciplínákat, a korban 

divatos szokás szerint nem választotta el élesen a teozófiától. Ilyen irányú ismereteit egyfelől 

a Kommenden nevű bécsi klubban mélyítette, amelyet sok bécsi íróhoz hasonlatosan 1900 és 

1912 között látogatott, másfelől pedig a Berlinbe való első átköltözését (1901) követően Ernst 

von Wolzogen Kabaré-színházában, ahol Rudolf Steiner 1901 telén tartott előadásait is 

hallgatta, majd megismerkedett az úgynevezett friedrichshageni költőkolóniával, amelynek 

tagjai (például Gerhardt Hauptmann, Franz Wedekind, Richard Dehmel, John Henry Mackay) 

közül többen is élénken érdeklődtek Steiner tanításai iránt.  

Így 1908-ra kétségtelenül jelentős helyet foglalt el a teozófia, illetve annak steineri 

oldalhajtása, az antropozófia Schönberg gondolkodásában, de megítélésünk szerint ezek 

valódi hatása mindenféle ezzel kapcsolatos utólagos spekuláció ellenére A szerencsés kézben 

még nincs jelen, s csak később jelentkezik Schönberg művészetében: nevezetesen a Jákob 

lajtorjája (Die Jakobsleiter, 1917) című befejezetlen oratorikus műben. Emiatt a továbbiakban 

nem, illetve csak érintőlegesen szentelünk figyelmet ennek a témakörnek, mint ahogy olyan 

Schönberg számára jelentős, ám A szerencsés kézben inkább csak áttételes szerepet játszó 

filozófusoknak is, mint Arthur Schopenhauer vagy Sigmund Freud.  

Helyettük inkább két festő és két író felé fordulunk, akik – minden jel erre utal – bármely 

filozófusnál komolyabban formálták Schönberg világnézetét (illetve szoros kölcsönhatásban 

álltak azzal) A szerencsés kéz komponálásának időszakában, és akik a Schönberg 

egyfelvonásos operájával leginkább rokonítható műalkotásokat jegyezték. E négy alkotó: 
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Gerhardt Hauptmann, August Strindberg, Oskar Kokoschka és Vaszilij Kandinszkij közül az 

időrend okán, no és amiatt, mert ugyan talán a felsoroltak közül vele volt a legkevésbé tartós a 

komponista „kapcsolata‖, mégis ő szolgáltatta az ihletet Schönberg első művészopera-

tervezetéhez, Hauptmannal érdemes megismerkednünk. 

 

Hatások és párhuzamok 

 

Gerhardt Hauptmann 

 

Mint az köztudomású, Schönberg első zenés színpadi művének (operájának) az 1909 nyarán 

komponált Várakozást tekinthetjük. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a zeneszerzőt nem 

foglalkoztatta már korábban is a műfaj, még ha kísérletei eredménytelenül zárultak is. A 

Schönberg saját művéhez írott elemzésére (1950) támaszkodó Peter Naumanntól tudjuk, hogy 

a végül szimfonikus költemény formáját öltő Pelleas és Melisande is operának készült, s a 

komponista, csak miután tudomást szerzett Debussy azonos című darabjáról (1903), alakította 

művét tisztán instrumentálissá.
333

 

Valamikor aztán 1906 és 1907 fordulóján
334

 a bécsi mester ismételten egy opera megírásába 

kezdett, amelynek tárgyául Hauptmann 1905-ben elkészült, És Pippa táncol című drámáját 

választotta. Az 1906 januárjában, Berlinben színre vitt művet a Schönberg által gyakran 

forgatott Fáklya (Die Fackel) című folyóirat először 1906-ban említi, feltételezhető tehát, 

hogy a zeneszerző innen értesült a darab létezéséről.
335

 

Az És Pippa táncol nem klasszikus művészdráma. Mégis hatalmas jelentősége van annak, 

hogy főszereplője, az övegfújó mesterséghez és a zenéhez egyaránt értő Hellriegel Mihály 

művész. Egy öreg bölcs (Wann) személyében a darabba magát is belekomponáló Hauptmann 

szerint összes addig született színműve közül a Pippa a legmélyebb és e dráma képes a 

legtöbbet elmondani a mitikus-meseszerű és a naturalisztikus világ találkozásáról.
336

A 

művész éppen a két világ közötti átjárásban, a kettő közötti kapocs megtalálásában lesz 

érintett – éppen úgy, ahogy később Schönberg első, teljességgel kidolgozott 

művészfigurájának, A szerencsés kéz Férfijának, az a feladata és küldetése, hogy megtanuljon 
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vakká lenni, s befelé figyelni. Ez a befelé figyelés előbb arra teszi képessé az egyszerre 

fantasztikus és beteges figuraként jellemzett, abszurd humorával és fantáziájával, a valóságot 

folyton „átköltő‖ és átváltoztató
337

 Mihályt, hogy - Wann segítsége révén - „nyitott szemmel 

hipnotikus álomba merüljön‖
338

 és ott repülni tudjon, képzeletének szárnyain utazzon. Csodás 

„álmából‖ szerelme, a mesék szférájából való Pippa rántja vissza a valóságba: 

„Ébredj fel Mihály! Hiszen csak álmodsz!‖.  

Hellriegel nem késlekedik a válasszal:  

„Akkor inkább álmodó vagyok, semhogy ilyen aljas módon ébredjek, tizennégy lábra a locs-

pocsban.‖
339

  

Itt még felismerni a belső és külső világ, az ideál és a valóság feloldhatatlan ellentétét, 

amelyben csak részmegoldás a vakság. Ám Mihály képes túllépni ezen az ellentéten, s a darab 

legvégén ténylegesen megvakul abban a pillanatban, mikor szerelme meghal, de ugyanekkor 

egy egészen új belső képet is látni kezd, amelyben Pippa élőbb és elevenebb, mint valaha. 

Nem az a fontos, hogy Schönberg végül – ismeretlen okokból – félbehagyta a Hauptmann-

drámán alapuló operája komponálását, hanem hogy egyáltalán elkezdte azt: egy olyan 

művészfigura keltette fel érdeklődését, aki vakságával és a befelé látás képességével 

rokonságot mutat A szerencsés kéz későbbi főhősével. Ha tudatos megfeleltetés nincs is a két 

mű között, a misztikum, mítosz és valóság keverésével az És Pippa táncol mindenféleképpen 

egyfajta előképének tekinthető, s erre utalhat a dráma álom-utazása, illetve az opera híres 

fény-vihar jelenete között vonható párhuzam is.
340

 

 

 August Strindberg 

 

Anton Webern egy 1911. december 21-én keltezett levélben arról ír Alban Bergnek, hogy 

mennyire érdekesnek gondolja, hogy Kant és Beethoven, illetve Schopenhauer és Wagner 

nagyjából egy időben éltek, s még ha az előbbi páros esetében olyan egyértelmű hatásról 

egyáltalán nem is beszélhetünk, mint amilyet Schopenhauer Wagnerre gyakorolt, az ő 

esetükben is érezni valami komoly átfedést az életművek között. Webern feltételes módban 

további ilyen párosok létezésének a lehetőségét is felveti, ám – heuréka jelleggel – 

felkiáltójelet csak egy mögé helyez: 
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„Strindberg és Mahler? 

Maeterlinck és Schönberg? 

Strindberg és Schönberg is! 

Isten kivetülései.‖
341

 

A levél tartalma, amely arra is rávilágít, hogy Strindberget a levelezőpartnerek is ismerték és 

a legnagyobbak egyikeként tisztelték, Bergnek köszönhetően Schönberghez is eljutott, aki 

állítólag egyáltalán nem lepődött meg ezen az összehasonlításon, ugyanis már maga is régóta 

hitt a svéd íróval való hasonlóságában. Ez utóbbira több minden is utal: egyfelől egy Hermann 

Bahrtól kapott levél hátuljára 1909-ben egymás alá írta a két vezetéknevet és azok 

kezdőbetűit, illetve a „berg‖ végződéseket aláhúzta, másfelől három évvel később, Strindberg 

önéletrajzi ihletésű regénye, az író felesége általi megcsalásának történetét feldolgozó Inferno 

elolvasását követően az írta a naplójába: „Ezt én is írhattam volna.‖
342

  

Noha Strinberg műveinek első fordításai már 1886-7 tájékán megjelentek bécsi lapokban, s 

első berlini tartózkodása idején (1901-1903) elvben lehetősége nyílt a Max Reinhardt 

színházában frissen színpadra vitt Strindberg-darabokat (például A kötelék; Békétlenek) élőben 

is megtekinteni
343

, valószínűsíthető, hogy Schönberg csak 1903 után, barátján, a Fáklya nevű 

folyóiratot is gondozó, s a bécsi Irodalmi és Zenei Akadémiai Egyesület előtt többek közt 

Strindbergről is beszélő Karl Krauson keresztül ismerkedett meg az északi író 

munkásságával.
344

 A komponista módszeresen 1908-tól, tehát a magánéleti krízissel 

párhuzamosan kezdte el gyűjteni a német nyelven megjelenő Strindberg-összkiadás egyes 

darabjait, és 1913-ban már huszonnyolc kötettel rendelkezett, amelyhez 1914 júniusában még 

további három kötet társult.  

Semmi nem állt tehát annak az útjába, hogy átfogó képet szerezzen az általa rajongásig 

szeretett író vívmányairól és merítsen is azokból, sőt, hogy a megismert művek egy részét 

meg is kísérelje feldolgozni.  

Konkrét nyoma a Strindberg-életműben való elmélyedésének azonban eléggé kevés van. 

Néhány levélen túl egyfelől említhetünk elméleti írásokat, amelyekben hivatkozik a svédre 

(például A művészeti oktatás problémái [Probleme des Kunstunterrichts, 1910]) és olyat is, 

ahol idézi is őt (A zenekritikáról, [Über Musikkritik,1909]). Nagyobb bajban vagyunk, ha 
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megzenésített vagy megzenésíteni kívánt Strindberg-darabok
345

 után kutatunk, s nem csak 

azért, mert végül egy sem készült el belőlük, hanem azért is, mert az sem teljességgel 

bizonyos, hogy melyek voltak ezek az írásművek. Persze azt lehet tudni egy Webernnek 

címzett 1912-es Berg-levélből,
346

 hogy a félbehagyott Jakab lajtorjájához is ihletül szolgáló 

Jákob vívódik (Jakob brottas) című önéletrajzi próza lett volna az egyik, de az már kétséges, 

hogy mikor Schönberg Bergnek 1912 októberében arról a tervéről számol be, hogy Strindberg 

„valamelyik álomjátékából‖ készül operát írni, pontosan mire is gondol: a Damaszkusz felé, 

vagy az Álomjáték című drámára.  

E dilemma eldöntése már csak azért sem mellékes, mert a Schönberg-recepcióban gyakorta 

visszatérő gondolat, hogy – elsősorban tükörszimmetrikus felépítése, „álomlogikája‖, s 

stációinak hasonlósága okán – a Damaszkusz felé komoly hatást gyakorolt A szerencsés kéz 

formai felépítésére. Hogy A szerencsés kéz lenne az emlegetett opera-terv megvalósulása? 

Nem valószínű, hiszen mint fentebb jeleztük, a mű szövegkönyve már 1910-ben készen állott, 

a Damaszkusz felé pedig leghamarabb 1912-ben kerülhetett Schönberg birtokába, mivel 

azelőtt német fordítása nem is létezett! Ráadásul látni csak 1914-ben látta a darabot a berlini 

Lessingtheaterben (még az is meglehet, hogy az április 17-i premiert) és nem is volt vele 

elégedett.
347

Ennek ellenére – ahogy évtizedekkel későbbi Művészet és mozgóképek (Art and 

the moving pictures, 1940)
348

 című írásában olvashatjuk – színpadra akarta vinni a művet, de 

semmi sem utal arra, hogy A szerencsés kéz lett volna e vágy teljesülése. Inkább 

egybeeséséről, vagy szembetűnő párhuzamról beszélhetünk a két mű formai felépítését 

illetően.  

Jóval valószínűbb ugyanakkor, hogy a zenei utalásokkal is teletűzdelt Álomjáték, amelynek 

már 1909-ben a birtokába jutott,
349

 „logikátlanságával‖ valóban példát mutatott az álmok 

szférájával ugyancsak számoló, s azt készülő művébe beépíteni tervező Schönberg számára. A 

színműhöz írott strindbergi Emlékeztető akár egy, A szerencsés kéz szövegkönyvére illő 

elemzés is lehetne:  

„Ebben az álomjátékban a szerző […] megpróbálja utánozni az álom összefüggéstelen, de 

látszólag logikus formáját. Minden megtörténhet, minden lehetséges és valószerű. Idő és tér 

nem létezik; valamilyen jelentéktelen valóságtöredéktől elrugaszkodva a képzelet kibomlik, 
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és emlékek, élmények, kósza ötletek, képtelenségek és rögtönzések szálait sodorva új szövetet 

sző.‖
350

   

Az álomlogika mellett mi lehet még az, amiben gyaníthatóan kimutatható Strindberg 

Schönberg művészoperájára gyakorolt hatása? Mindenekelőtt a mű rövidségében és az 

egyfelvonásos formában.
351

 Igaz, már a Várakozás is a modern egyfelvonásos zenés drámák 

Richard Strauss által megkezdett sorába illeszkedett, de az a fajta „pszichológiai lefutás‖, 

amely Strindberg Júlia kisasszonyhoz írott bevezetője szerint olyan röviddé teszi a drámát, 

amilyen rövid az csak lehet
352

, igazából elsőként A szerencsés kéz ismérve (nem számítva 

persze az aforisztikus rövidség szellemében 1908-tól kezdődően íródott instrumentális 

kompozíciókat, amelyek műfaji okokból itt nem jönnek számításba).  

Felmerülhet továbbá a Haláltánc című Strindberg-színművel való rokonság is, amely 

Schönberg művészoperájához hasonlóan ugyancsak egy szerelmi háromszög történetét 

eleveníti meg, amelynek a végén szintén a férfi lesz a vesztes. Ráadásul a darab női 

főszereplője egyike lesz Strindberg tipikus és jellegzetes, a kor mizogén trendjeit és hisztéria-

kutatását is magába szívó nőábrázolásainak. Volt azonban Schönberg számára egy 

Strindbergnél is erősebb előkép, akire darabja női karakterének kidolgozásához 

támaszkodhatott: Oskar Kokoschka.   

 

Oskar Kokoschka 

 

„Kezdetben volt Kokoschka. Olyan mintha őket
353

 a festő tanította volna meg írni.‖
354

 – 

Albert Ehrenstein eme híres szavait, amelyek már 1916-ban Kokoschkát tették meg az 

irodalmi expresszionizmus kiindulópontjának, többen is osztották az elmúlt évszázad során 

irodalmi körökben. 

A Gyilkos, asszonyok reménysége (Mörder, Hoffnung der Frauen)
355

 című művének 1909-ben 

lezajlott botrányos bécsi bemutatójával a festő Kokoschka neve írónként is valóban ismertté 

vált a művészet akkor legmodernebb és legformabontóbb oldalhajtásaiért rajongók körében. 

Miután tudvalevő, hogy Schönberg is ezek közé a „rajongók‖ közé számított, s mivel 

mindketten sűrűn megfordultak Adolf Loos és Karl Kraus köreiben, „borítékolható volt‖ 
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személyes megismerkedésük. Erre – legalábbis legkorábbi levélváltásuk
356

 alapján – 1909 

tavaszán kerülhetett sor, s találkozásuk vélhetően igen jól sikerülhetett, mert már ugyanebben 

az évben, októberben egy közös művet terveztek, amely visszhangot is váltott ki bécsi 

művészkörökben.
357

 A soha el nem készült darabról csak annyit tudni, hogy annak 

főszereplője szembetűnő hasonlóságokat mutatott volna A szerencsés kéz Férfijával, aki 

ugyebár éppen néhány hónappal később, 1910 júniusában nyerte el végleges alakját. 

Mindenesetre Schönberg nem Kokoschkának, hanem Hermann Bahrnak küldte el átnézésre a 

szöveget, a festőt pedig operájának tervezett film-változatában szerette volna 

díszlettervezőként alkalmazni.
358

 Ilyen jellegű együttműködést tervezett a zeneszerző a 

Várakozás 1910-es mannheimi ősbemutatójával kapcsolatban is, amely szintén nem valósult 

meg végül technikai okokból, mindenesetre az ottani színház intendánsának (Carl 

Haggemann) küldött levelében a „legnagyobb ma élő festő‖-nek nevezte Kokoschkát.
359

 

Így nem lehet kétséges, hogy az 1909 júliusában, a festő saját rendezésében megvalósuló 

színmű is nagy hatással volt rá, s a darab vélhetően nemcsak szcenikai szempontból keltette 

fel az érdeklődését, hanem mondanivalójával is.  

A Gyilkos, asszonyok reménysége című színművet Horst Denkler annak az Otto 

Weiningernek a főművével (Nem és Jellem [Geschlecht und Charakter, 1902]) állítja 

párhuzamba, aki az egész bécsi modernitás egyik legmeghatározóbb és legtöbbet olvasott 

gondolkodója volt, s akit többek között Strindberg, Karl Kraus és Kokoschka is nagyra tartott. 

Denkler szerint Weininger az 1907 és 1916 között keletkezett expresszionista írókra még 

olyan nagyságoknál is nagyobb befolyással volt, mint Nietzsche vagy Freud.
360

 Tény, hogy az 

a férfi és nő antagonisztikus ellentétére épülő, szélsőségesen dualisztikus világkép, amelyre 

Weininger a művét alapozza, s amely eredője volt a korban oly népszerű mizogén trendeknek, 

számos korabeli alkotásban visszaköszön, s ez alól A szerencsés kéz sem kivétel. Schönberg 

azonban gyaníthatóan nem olvasta Weininger könyvét - s a hasonló elvekre épülő Apa című 

Strindberg-drámát is csak jóval később
361

 – így felmerül a gyanú, hogy Kokoschka és drámája 

adott ihletet a saját magánéleti válságát megénekelni kész zeneszerző nőábrázolásához, s 

„közvetített‖ Weininger és Schönberg között. 
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Saját bevallása szerint Kokoschkát a Gyilkos, asszonyok reménységében az az alapgondolat 

foglalkoztatta, „hogy a férfi halandó, a nő pedig hallhatatlan, és csak a gyilkos akarja a 

modern világban ezt az alapvető tényt megváltoztatni.‖
362

 A szerző a nő és férfi mitikus 

szembenállását művében minden lehetséges eszközzel igyekezett megjeleníteni. 

Kompozíciójában a színek (a nőhöz rendelt vörös és a férfihez rendelt kék), a fények (a nő a 

sötétség, az éjszaka és a hold, a férfi pedig értelemszerűen a világosság és a nap 

szimbólumaival került ábrázolásra), de még a hangok és mozdulatok is „önálló‖ életet élnek, 

egy olyan sajátos összművészeti alkotást hozván létre, amelynek a dráma szövege egyfajta 

partitúrája csupán.  

Már ez rendkívül hasonlatossá teszi Kokoschka leghíresebb színművét a „színpad eszközeivel 

muzsikálni‖
363

 kívánó Schönberg második egyfelvonásosához, de a két darab ezen túlmenően, 

más kompozíciós elemeket és elveket illetően is találkozik egymással: így a sajátos 

időkezelésben, és az – expresszionizmusra oly jellemző – tipizált figurák alkalmazásában 

is.
364

  

A kompozíciók végkimenetükben mégsem hasonlítanak egymásra, mert míg Kokoschkánál a 

sötétség legyőzésével, s a „nap hatalomra jutásával‖
365

 ér véget a mű, a férfi tehát 

diadalmaskodik a végzet asszonya felett, addig Schönbergnél ez éppen fordítva történik: a Nő 

megalázza és csaknem meg is öli az őt feltétel nélkül szerető Férfit. A zeneszerző tehát 

ennyiben nem követi Kokoschkát a részben Weiningerből kisarjadó, de kortünetként a 20. 

század egész első évtizedét átható nőgyűlöletben – talán azért sem, mert a puszta testi erőszak 

helyett másképp, más eszközökkel kívánja legyőzni az ellenkező nemet: a művészet 

hatalmával. 

  

Vaszilij Kandinszkij 

 

Hauptmannt, s még inkább Strindberget illetve Kokoschkát joggal nevezhetjük a schönbergi 

világszemlélet fontos forrásainak, párhuzamainak.  Náluknál is jelentősebb azonban a 

komponista Vaszilij Kandinszkijhez fűződő viszonya, amelyet az alábbiakban csak vázlatosan 

igyekszünk érinteni, bizonyos részproblémákkal és kérdésekkel ugyanis a későbbiekben – 

Schönberg világszemléletének bemutatásakor – foglalkozunk.  
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Kandinszkij, aki méltán számít az egész korai modernitás egyik legfontosabb alkotójának és 

gondolkodójának, nem művészként kezdte pályáját: az egyetemen jogot és népgazdaságot 

tanult.
366

 A fordulat életében a Nyugat-Európába történő első áttelepülését (1892) követően 

következett be, amikortól is rengeteg művésszel ismerkedett meg, és maga is számos 

festőiskolát látogatott. Mikor 1901-ben megalapította a Phalanx nevű művészegyletet, már 

egyértelműen megmutatkoztak a művészeti életben később betöltött vezetői ambíciói. Áttörést 

gondolkodásában és művészetében az 1906-1907 közötti párizsi, majd az egy évvel későbbi 

berlini útja hozott, ugyanis az új művészeti irányzatokkal (expresszionizmus, 

impresszionizmus) és a gondolkodását később nagyban befolyásoló okkult-spirituális 

tanokkal egyaránt e városokban ismerkedett meg.
367

  

Orosz származása ellenére legkésőbb 1909-től – az avantgárd kísérletek és az összművészeti 

trendek egyik legfontosabb támogatójává előlépő müncheni Új Művészeti Egylet 

megalapításától
368

 – kezdve nemcsak az élete és munkássága legfőbb helyszínéül választott 

München, hanem az egész német modernitás egyik vezéralakjává lépett elő,
369

 de 

mindemellett nem vesztette el a kapcsolatot hazájával sem. Nemcsak az orosz ezüstkor 

szellemi irányzataira és vívmányaira volt nyitott, hanem mindig vissza is tért Moszkvába, sőt 

élettársának, Gabrielle Münternek 1912-ben inspirációja legfőbb helyszíneként jellemezte a 

várost,
370

 és szülőföldjén is széleskörű szociális hálót épített ki, amire többek közt az egyik fő 

művének számító Kék lovas (Der Blaue Reiter) almanach megálmodásakor és elkészítésekor  

(1912) is támaszkodhatott: végeredményben a korai expresszionizmus egyik legfőbb 

dokumentumának számító gyűjtemény javarészt orosz és német (származású) modernistákat 

fogott egybe, illetve az ő művészetükről és művészetfilozófiájukról adott számot. Többek 

között Alekszandr Szkrjabin és Arnold Schönberg művészete is – képletesen – itt találkozott 

először egymással. 

Nagy különbség azonban, hogy míg Szkrjabin „csak‖ tanulmányok
371

 tárgyaként szerepelt a 

Kék lovasban, addig Schönberg szerzőként is, ráadásul nemcsak zenemű (Herzgewächse, op. 

20) szerzőjeként: itt jelent meg egyik legfontosabb korai elméleti írása, A szöveghez való 

viszony (Das Verhältnis zum Text), sőt lektorként is közreműködött. 
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Mindez persze nem előzmény nélküli.  Sokáig tévesen tartotta magát az elképzelés, hogy a két 

művész már 1906-ban megismerkedett.
372

 Nyilván e mögött egy olyasfajta spekuláció (illetve 

vágy) is meghúzódhatott, hogy egy ilyen korai dátummal Kandinszkij Schönberg festészetére 

és színpadi műveire való hatása is könnyebben igazolhatóvá vált volna. Ehelyett valójában a 

festő és a zeneszerző csak 1911 januárjában került először kapcsolatba egymással, és akkor is 

levelezés útján:
373

 személyes találkozásukra még ugyanezen év szeptemberéig várni kellett.
374

  

A kapcsolatfelvételt 1911. január 18-án írott levelével Kandinszkij kezdeményezte, mégpedig 

azon rendkívül pozitív benyomások hatására, amelyek egy néhány nappal korábban (január 2-

án) hallott Schönberg-koncerten érték őt. Így az ismeretlenség miatti rövid szabadkozást 

követően a festő mindjárt a komponista méltatására és a kettejük szellemisége közti 

hasonlóságok kimutatására helyezte a hangsúlyt: 

„Ön a műveiben azt valósítja meg, amire a zenében – persze meghatározatlan formában – 

olyannyira vágytam. Az ön műveiben az egyéni sorsok révén megvalósuló önálló utak, az 

egyes hangok önálló élete az, amit a festészeti formákban én magam is megtalálni igyekszem. 

Jelenleg a festészetben nagy a hajlandóság arra, hogy az „új‖ harmóniát konstruktív utakon 

keresztül leljük meg, ahol a ritmika egy csaknem geometrikus formára van felépítve […]A 

konstrukció az, ami a festészetben oly reménytelenül hiányzott az utóbbi időkben. S jó, hogy 

most keresik a konstrukciót. Csak a konstrukció módjáról másképp vélekedem. 

Épp azt érzem, hogy mai harmóniánk nem „geomoterikus‖ utakon található meg, hanem 

egyenesen az antigeometrikus és antilogikus úton. És ez az út „a művészetben fellelhető 

disszonanciák‖ útja, a festészetben éppúgy, mint a zenében. És a „ma‖ festészeti, illetve zenei 

disszonanciája nem más, mint a „holnap‖ konszonanciája. (Magától értetődően az 

úgynevezett akadémiai „harmóniát‖ sem zárhatjuk ki: az ember azt használja, amire szüksége 

van, anélkül hogy törődne azzal, hogy honnan vette. És épp „ma‖, az eljövendő 

„liberalizmus‖ korszakában, oly sok lehetőség fordul elő!) 

Végtelen örömmel tölt el, hogy ugyanezek a gondolatok Önnél is megtalálhatóak.‖
375

  

Nagyon hasonló hangnemben ír Kandinszkij Schönbergről elméleti főművében (Szellemiség a 

művészetben) is: 

„A hagyományos külső csillogásról való teljes lemondás útján halad ma Arnold Schönberg, a 

bécsi komponista. Még nincsenek társai, csak néhány lelkes rajongó magasztalja őt. 
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Schönberg úgy véli, hogy minden eszköz szent, amely az önmegnyilatkozás célját szolgálja. 

Ez a „reklámember", ez a „kontárkodó szélhámos" ezt mondja a harmóniáról szóló 

tanításában: „… bármilyen egybecsengés, bármilyen progresszív mozgás lehetséges. De most 

már úgy érzem, itt is vannak bizonyos feltételek, amelyek eldöntik, hogy alkalmazom-e ezt 

vagy azt a disszonanciát."
376

 

Schönberg jól érzi, hogy a legnagyobb művészi szabadság sem lehet abszolút. A 

szabadságnak minden korban megvan a maga mértéke, amelyet a legzseniálisabb alkotó sem 

hagyhat figyelmen kívül. A szabadsággal azonban minden esetben élni kell és minden esetben 

élnek is vele. […] Ezt a szabadságot igyekszik kiaknázni Schönberg is, aki a belső 

szükségszerűség felé vezető úton új szépségek aranymezőire bukkant. Schönberg zenéje egy 

olyan világba vezet bennünket, ahol a zenei élményeknek már nem akusztikai, hanem tisztán 

pszichikai jellege van. Ez már „a jövő zenéje".
377

 

Az efféle rajongás és elismerés nem volt egyoldalú. Schönberg szintén lelkesedett 

Kandinszkij dolgai iránt, s ennek több ízben is hangot adott: a Szellemiség-könyv mellett
378

A 

sárga hang (Der gelbe Klang, 1912) című „operájáról‖ is elismerőleg nyilatkozott. Sőt utóbbi 

kompozícióval kapcsolatban A szerencsés kézzel való hasonlóságokra is felfigyelt: 

„ Az ön színpadi kompozíciója nagyon tetszik nekem[…] Egészen ugyanarról van szó, amire 

A szerencsés kézben törekedtem. Csak Ön még tovább megy a mindennemű tudatos 

gondolatról, illetve életszagú cselekményről való lemondást illetően, mint én. Ez 

természetesen nagy erény. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy rejtély vesz körül minket. S 

bátorságot kell gyűjtenünk ahhoz, hogy e rejtélyt anélkül szemléljük, hogy gyáván a 

„megoldásra‖ kérdeznénk[…]A rejtélyek a megragadhatatlan (das Unfaßbare) képmásai. 

Tökéletlen, azaz emberi képmások. De csak akkor közeledünk Istenhez, mikor megtanuljuk e 

rejtélyeken keresztül a megragadhatatlant lehetségesnek tartani, s nem vágyunk többé arra, 

hogy megértsük azt. Mivel akkor már nem az eszünkkel mérjük fel, kritizáljuk, s tagadjuk 

meg e rejtélyt… 

Emiatt örülök az Arany (=sárga) hangnak és vélhetően kolosszális hatást gyakorolna rám, ha 

előadnák.‖
379

 

A végül csak 1974-ben előadott, lényegében csak „forgatókönyvét‖ tekintve elkészült Sárga 

hangot és annak „előszavát‖
380

 Schönberg abban a Kék lovasban olvashatta, amelynek 
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elkészítésében tehát ő maga is tevékenyen részt vett és amelyben zeneművet is publikált 

(mégpedig, ahogy utaltunk is rá, a Maeterlinck versére komponált Herzgewächse [A szív 

lombjai, op. 20] címűt).  

Ennyiben az almanach mindenképp a két művész együttműködésének dokumentuma, sőt 

amennyiben eltekintünk attól, hogy Schönberg jóval kisebb részt vállalt a munkából, a 

legfontosabb olyan műnek nevezhetjük, amely mindkettejük szellemiségét-világlátását 

egyaránt tükrözi.
381

 Kandinszkijben állítólag már akkor felmerült egy Schönberg által írott 

esszé iránti igény, amikor azon a bizonyos 1911. január 2-i koncerten Schönberg zenéjét első 

ízben hallotta.
382

 Eleinte – az előzetes tartalomjegyzék tanúsága szerint – a zeneszerző két 

írással is jelen lett volna az almanachban: az egyik az Új zene (Neue Musik), a másik pedig A 

szerencsés kézről (Über Glückliche Hand) címet viselte volna. Levelezésükből azonban az 

derül ki, hogy Kandiszkij hiábavalóan várt a cikkek elkészülésére, és a későbbiekben is 

Schönberg sürgetésére kényszerült. Íme egy példa, amely arra is rámutat, Kandinszkij 

mennyire ragaszkodott az általa oly nagyra tartott bécsi mesterhez az akkor még több 

kötetesre tervezett Kék lovasban: „Január elején jelenik meg, talán a végén. Ezért még egy jó 

hónapja van a cikkéhez! Az első szám Schönberg nélkül! Nem, ezt nem akarom.‖
383

 

A sokáig bizonytalankodó Schönberg, aki az utolsó pillanatig a berlini Sternsches 

Konservatoriumban tartott előadássorozatának egyik darabját kívánta írásos formába önteni, 

végül, némi késéssel ugyan, de elkészült nevezetes írásával, sőt egy bizonyos esszé 

lektorálására is vállalkozott: Kandinszkij ugyanis neki küldte el Leonyid Szabanyejev 

Szkrjabin Prométheuszáról szóló tanulmányának fordítását, tartván a zenei terminológia téves 

használatától, illetve félrefordításaitól.
384

 Így az első, nemzetközi összehasonlításban is 

jelentős Szkrjabinról szóló tanulmány Schönberg keze nyomát is magán viseli, ráadásul a cikk 

létezése bizonyíték arra, hogy az azt saját bevallása szerint
385

 érdeklődve olvasó osztrák 

zeneszerző valamiféle „viszonyba került‖ orosz kollégájának a művészetével. Most már csak 

az a kérdés, hogy e hatásnak volt-e bármiféle jelentősége zenei fejlődésére, s különösképpen - 

a cikk megjelenésekor még csak félig kész - Szerencsés kézre nézvést. A lehetséges válasz e 
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helyütt még várat magára, s csak az opera zenei elemzésekor kerül újból elő.  Az viszont már 

most érdekes lehet, hogy miképpen reflektált Schönberg Szkrjabinra, mint korának egyik 

deklaráltan legmodernebb mesterére, s egyáltalán: mennyire ismerte a moszkvai szerző 

munkásságát. Az utóbbi kérdés Schönberg zenetörténeti tájékozottságáról, és a „jövő 

zenéjével‖ szembeni aktuális álláspontjáról is sok mindent elárulhat.  

 

Schönberg és a zenetörténet. A „konzervatív forradalmár‖ 

 

Schönberg egész munkásságát előszeretettel szokás tradíció-ellenességgel, a teljes 

zenetörténeti múlt megtagadásával jellemezni.  

Kétségtelen, hogy különösen 1908 és 1912 között, tehát a legradikálisabb expresszionista 

korszakában, a tradíció és a történelem, mint legitimációs instancia nem játszott nagy szerepet 

Schönberg gondolkodásában és érvelésében, és a múlt olykor megtagadásig erősödő 

meghaladása a historikus zenei modellektől való elrugaszkodással, szélsőséges inspiráció-

esztétikával, illetve a tudatalatti szféra felértékelésével párosult.
386

 De sok minden arra utal, 

hogy Schönberg még ekkor sem fordult el teljesen a zenetörténeti múlt és jelen általa tisztelt 

mestereinek művészetétől, legalábbis olyan mértékben nem, mint azt például Szkrjabinnál 

láthattuk.  

Meghaladás és megtartás, konzervativizmus és forradalmiság igazából egyszerre jellemzi ezt 

az időszakot.  

Igaz, az Összhangzattan 1911-es kiadása a konzervatív szemléletről és a maradiságról 

meglehetősen elítélően fogalmaz: „a konzervatív mellet elhalad az élet: nevetségessé teszi 

magát, mert az örökkévalósággal (az esztétikával) foglalkozik…‖
387

  

A szintén ebből az időből származó Bizonyosság (Gewissheit) című szöveg pedig a zenei múlt 

elfelejtésére szólít fel: „az ember elkezdi felfogni, hogy nem pusztán csak arra van kijelölve, 

hogy a jövőt fürkéssze ki (s pusztán azt ábrázolja), hanem arra is, hogy elfelejtse a múltat 

(amely már ábrázolásra került).‖
388

 Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a formaérzék és az 

ösztönösség később kifejtésre kerülő fogalmai is a század első évtizedének végéhez 

közeledvén jönnek létre és erősödnek meg Schönberg esztétikájában, könnyen arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a szóban forgó időszakban kevésbé az zeneirodalom követése 

vagy a zenei nevelés eredményei, mint inkább a tanultak szubjektívvé, belsővé tétele és a 
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kötöttségektől (s általában a múlttól) való megszabadulás játszottak elsősorban szerepet a 

komponista szemléletében.  

A jelentős oktatói tevékenységet is folytató zeneszerző tanári módszerei azonban épp az 

ellenkezőjét sugallják, s nem éppen egy avantgárd törtető képét vetítik elénk. Schönberg 

gyakorta buzdította például arra diákjait, hogy Beethoven, Mozart, Brahms vagy más 

mesterek témáit harmonizálják meg, és vessék össze azután az eredetivel. Csupán egyetlen 

kitétele volt „a más mesterekkel‖ szemben: hogy ténylegesen nagymesterek legyenek.
389

 

Hanns Eisler emlékei szerint az 1918 és 1923 közötti időszakban Bach, Beethoven, Schubert, 

Brahms és Mozart voltak a Schönberg által leggyakrabban hivatkozott szerzők a zeneszerzés-

órákon,
390

olyan nagyságok tehát, akik mai napig a zenetörténeti kánon gerincét adják. Ez a 

névsor csaknem tökéletesen megegyezik azzal az 1931-ben lejegyzett listával, amelyben 

Schönberg saját tanítómestereit nevezi meg
391

 – mindössze Richard Wagner nevével nem 

találkozni Eisler felsorolásában.  

Wagnerhez, mint a disszertációban szereplő összes művészopera-szerzőt, Schönberget is 

különleges kapcsolat fűzte. A sógorának és kollégájának, Alexander Zemlinskynek 1914-ben 

írott egyik levelében magát „jó öreg wagneriánusnak‖ nevező zeneszerző már fiatal korától 

kezdve Wagner elkötelezettje volt, és állítólag annak valamennyi zenedrámáját húsz-harminc 

alkalommal hallotta.
392

 Munkássága során nagy elődje előtt – az írástól a kompozícióiba 

épített mű-idézetekig (utalásokig) – a lehető legkülönbözőbb eszközökkel tisztelgett.  

Különösen figyelemre méltó, hogy „szubjektivista‖ korszakának zenitjén, az 1912-es Mahler-

szövegben – meglehet, részben a címszereplő méltatása végett – milyen kontextusban ír 

Wagner jelentőségéről, s miféle végkövetkeztetésekre jut: 

„Volt a fejlődésemben egy időszak, amikor Wagnerral szemben, akit korábban a 

legnagyobbnak tartottam, abszolút elutasítóan kellett viselkednem. Beszéltem erről 

Mahlernek, és talán indulatos is voltam – Mahler így ellenkezett: ismeri ezt az állapotot, neki 

is voltak olyan időszakai, amikor ettől vagy attól a nagyságtól elfordult. De az embernek 

sosem szabad túl messzire mennie ebben. Mindig vissza kell térni ezekhez a nagyságokhoz. 

Azokhoz, akik elmozdíthatatlanul a helyükön állnak, és erősen javallott, hogy a tiszteletet ne 

veszítsük el irántuk. 

Sajnos nem tudok e kijelentésre szó szerint visszaemlékezni, és bizonyos élmények csak szó 

szerint adhatóak vissza. De az a szépség, amit e szenvedélyes ember bölcsessége hallatán 
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éreztem, aki minden vihart együtt csinált végig, aki maga is isteneket emelt és taszított a 

mélybe, s aki fejlődésének csúcsán, olyan előzékeny volt, hogy egy fiatalabb emberrel úgy 

oszt meg valamit, hogy annak nem kell szégyenkeznie, hanem üdítően érzi magát. Hiszen e 

fiatalembert nem valami helyreigazítás éri, hanem tanításban részesül, mert nem megbüntetik, 

hanem megajándékozzák. 

Különösen fontosnak tartom ma, hogy e kijelentést felemlegessem, mert a fiatalságnak 

szándékában áll Wagnertől elfordulni. Ha a fiatalságnak valóban muszáj s nem is lehetetlen 

ezt tennie, tegye bátran. De ne essen túlzásba, és soha ne feledje a nagyok iránti tiszteletet!‖
393

 

Az iménti idézetet és a fentebbi neveket elnézve aligha egy múlttagadó képzete jut eszünkbe, 

s azt sem gondolhatjuk, hogy Schönbergnek ne lett volna valamekkora rálátása a 

zenetörténetre. Beat Föllmi szerint ugyanakkor a bécsi komponista nem tartozott a 

zenetörténetben tájékozott művészek közé: alapvetően kevés ismerete volt a zenetörténeti 

összefüggésekről és e kevésre is javarészt autodidakta módon tett szert. Föllmi a hiányos 

ismereteket Schönberg zenetörténettel, mint diszciplínával szembeni fenntartásaival hozza 

összefüggésbe, amelyeknek a komponista már az Összhangzattanban hangot adott:  

„(A zenetörténet) egyik legfőbb feladata, hogy felkeltse az értelem érdeklődését a múlt iránt, 

és kinyissa a tekintetet a jövőre. Ezen a módon szabad csak historikusnak (történetinek) 

lennie: hogy kapcsolatot állít aközött, ami volt, és ami várhatóan lesz. A történész akkor tud 

produktív lenni, ha nem történelmi adatokat hoz szóba, hanem történelemfelfogást említ, ha 

azon fáradozik, hogy a múltból a jövőt olvassa ki.‖
394

  

Ez a kritikus személet és a jövő jelentőségének (túl)hangsúlyozása idővel nemcsak enyhült, de 

a világháború, s különösen a dodekafon stílus megszületése után talán kicsit a visszájára is 

fordult.  

A konzervatív forradalmár (Der konservative Revolutionär) című könyvében
395

 Willi Reich 

egész munkája (és a cím) autentikus kommentárjaként hivatkozik arra a Schönberg-levélre, 

amelyet a komponista válaszként írt a Béke a Földön (Friede auf Erden, op. 13) 1923-as 

bemutatóját rendkívüli lelkesedéssel fogadó Werner Reinhardtnak, s amelyben Schönberg 

nemcsak kiáll a zenetörténet mellett, hanem – s ez számunkra az igazán fontos – azt a 

látszatot kelti, mintha soha nem is gondolkodott volna másként. A levél idevágó része a 

következőképpen hangzik: 
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„Ezek (a korai művek) a természetes elődjei a későbbi műveimnek, és csak az tehet szert a 

későbbi művek divatos minimumon túlmutató értelmére, aki megérti és felfogja a korai 

darabokat. S csak az fogja belátni azt is, hogy a későbbi művek dallamvilága a korai 

kísérleteim természetes következménye. És emiatt örülök őszintén az Ön baráti szavainak. 

Sosem arra fektettem a hangsúlyt, hogy én legyek minden zenész réme (Bauernschreck), 

hanem sokkal inkább arra, hogy a helyesen értett, jóságos és öreg hagyomány természetes 

folytatója legyek!‖
396

 

Nehéz megmondani, hogy pontosan mikor is következett be az a végső változás Schönberg 

retorikájában, amely a korábbi anti-tradicionalista tendenciák teljes elhagyását, s talán 

megtagadását is jelentette. Figyelmeztető például, hogy Mahler-szövegében Schönberg már 

Wagnerral kapcsolatosan a múlt nagyságainak a tiszteletére szólít fel. De éppígy említhetnénk 

a majd egy évvel korábbi Liszt-írást (Liszt Ferenc műve és lénye, 1911) is, amely minden 

radikalizmusa és Liszttel szemben megfogalmazott kritikája ellenére tekinthető a 

zenetörténettel kontaktust és kontinuitást kereső Schönberg szövegének.  

Nem csak ezek miatt lenne téves egyszerűen a tizenkét fokúság felé vezető úthoz, tehát a 

racionalizálódáshoz kötni a szóban forgó fordulatot (már amennyiben beszélhetünk egyáltalán 

ilyesmiről egy, a történelem iránt a jelek szerint kimondottan ambivalensen viseltető 

művésszel kapcsolatban). Mint látni fogjuk, éppen a határműnek tekinthető Szerencsés kéz 

lesz jó példa arra vonatkozóan, hogy Schönberg zenéjében a múlttal való kapcsolattartás és a 

hagyományos formák újbóli használata már 1912-13 környékén megjelenik, még ha a 

zenetörténeti kötöttségektől való teljes eloldódással jellemzett szabad atonális időszak az 

opera létrejöttével nem is ér azonnal véget. Schönberg azonban minden bizonnyal már 

ekkoriban ráébredt, hogy a szubjektivitás nem egyeztethető össze a történelem és a 

hagyomány tiszteletével: az egyikről mindenképpen le kellett mondania a másik javára. 

De térjünk még egyszer vissza a fentebb már két alkalommal is szóba hozott Wagner-

passzushoz, hiszen az egy további információt is tartogat számunkra: Schönberg Gustav 

Mahlerrel szembeni rajongását, példaképpé történő felmagasztalását olvashatjuk ki belőle. 

Ezzel röviden rá is térhetünk A szerencsés kéz szerzőjének jelene zenéjével szemben tanúsított 

magatartására. Az Összhangzattan 1922-es, harmadik kiadása arról győzhet meg minket, hogy 

Schönberget messzemenősen foglalkoztatta a kortárs zene kérdése: a műben Bartók, Berg, 

Debussy, Dukas, Hauer, Mahler, Pfitzner, Puccini, Schenker, Schreker, Strauss, Webern, és 

Wolf neve is szerepel. A felsoroltak közül a legnagyobb elismerést minden kétséget kizáróan 
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Mahler váltotta ki belőle, akit – Richard Strauss, Reger és Pfitzner mellett - nem csupán 

„korunk nagymestereinek‖ egyikeként, sőt szentként és mártírként
397

 tisztelt, de személyesen 

is jó viszonya fűződött hozzá. Persze a kortárs kiválóságok közé sorolta önmagát is, s 

tisztában volt saját zenéjének modernségével, illetve az új zenei mozgalomban betöltött 

vezető szerepével. Tanulságos e tekintetben az a Kandinszkijnek írott válasz, amelyet 1913 

szeptemberében vetett papírra annak apropóján, hogy barátja oroszországi reputációjáról 

számolt be neki: 

„Nagyon örülök, hogy Oroszországban sikerem van. Külföldön különben is nagyobb az 

érdeklődés irántam, mint Németországban. Csak valószínűleg éppoly kevéssé igazságosak a 

korábbi műveimmel, mint Mahler korábbi műveivel. Külföldön olyan fix elképzelésük van az 

embereknek a modernitásról, egy divatos modernitásról, amely a személyiséget teljesen 

elfeledi és csak a divatos technikát hagyja érvényesülni, hogy a régebbi műveimmel kevés az 

esélyem. A klasszifikáció (!) hozzávetőleg a következő:   

Strauss, Debussy vagy Szkrjabin, esetleg az én legújabb műveim. 

Én azonban azt hiszem, ez butaság. A stílusra csak azután lehet rátérni, miután minden más 

már jelen van! Beethovent sem a korához képest új stílusa, hanem [zenéjének] új tartalma 

miatt szeretjük. Természetesen a modern stílus mindazoknak, akik a dolgokból semmit sem 

hallanak ki, kényelmes eszköz ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek egy szerzővel. De én 

kevés örömöm lelem ebben. Szívesebben venném, ha azt néznék, hogy mit mondok, és nem 

azt, hogy hogyan mondok valamit.‖
398

 

Azon túl, hogy e részlet szerzője azzal kapcsolatos éleslátásáról is tudósít, amely a zenei 

modernitás aktuális helyzetét illeti, annak bizonyítására is alkalmas, hogy Schönberg 

Szkrjabin munkásságát, amelynek létezéséről vélhetően a honfitársát nagyra tartó, s írásaiban 

is több alkalommal említő Kandiszkijtől, illetve a lektorálására felajánlott Szabanyejev-cikken 

keresztül szerzett tudomást, a nemzetközi modernitás egyik csúcsteljesítményeként értékelte. 

Ezt támasztja alá az a nemkülönben fontos tény is, hogy már a híres zenei magánelőadások 

(Verein für musikalische Privataufführungen) nyitókoncertjén, 1918. december 19-én 

Szkrjabin-művek műsorra tűzése mellett döntött: a zongorista Eduard Steuermann a Negyedik 

és a Hetedik zongoraszonátát játszotta, de további koncerteken több prelűd, illetve kései 

szonáta, sőt Az eksztázis költeményének egy kétzongorás átirata is elhangzott.
399

 Amennyire 

Szabanyejev beszámolóiból tudjuk, Szkrjabin ezzel szemben Schönbergnek sem 
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kegyelmezett: legfeljebb „ügyes fordulatokat‖ látott meg kortársa műveiben, de alapvetően 

értéktelennek tartotta és nem érdeklődött iránta.
400

 Kettejük kapcsolatának, és művészeteik 

találkozási pontjainak tanulmányozása ezzel együtt izgalmas, és a modern zene megszületése 

szempontjából talán fontos feladata a zenetudománynak, ráadásul ennek a kapcsolatnak a 

gyújtópontjában éppen A szerencsés kéz áll, amely harmóniai tekintetben és a fények 

zeneműbe történő integrációjának szempontjából is hasonlóságokat mutat Szkrjabin 

Prométheuszával, illetve kései stílusának eredményeivel.    

 

A schönbergi filozófia alapfogalmai (1908-1913) 

 

Ösztönösség, alogika 

 

Bármennyire ellentmondásos is Schönberg történelemhez és zenetörténethez fűződő viszonya, 

tehát a múlttagadás és a hagyományhoz való ragaszkodás együttes jelenléte az első 

világháborút megelőzően, annyi bizonyos, hogy mind a zeneművek, mind az írásbeli és 

szóbeli megnyilvánulások szempontjából a tradícióellenesség dominanciájáról elsősorban 

inkább a szóban forgó időszak első éveiben, nagyjából 1912-ig bezárólag beszélhetünk. 

Hasonló a helyzet az ehhez társuló néhány fogalom használatával, így az ösztönösség, a 

formaérzék (Formgefühl), az aforisztikus rövidség, avagy a belső szükségszerűség 

zeneszerzésbeli primátusának hangsúlyozásával is. Ezen – egymással amúgy szorosan 

összefüggő – fogalmak közül a konstrukció és logikusság tagadásával együtt járó legelső 

állítható talán leginkább párhuzamba azzal az „előremeneküléssel‖, amely Schönberg 

expresszionista periódusának elejét jellemzte. 

Az a Schönberg tehát, aki a tizenkétfokúsággal alighanem az addigi legracionálisabb zenei 

stílust alkotta meg később, 1910 tájékán – szóban legalábbis – még teljes mértékben az 

ösztönösség és az inspiráció elkötelezettje. Érdemes ennek alátámasztására felidézni például a 

Liszt Ferenc műve és lénye bevezetőjében mondottakat: 

„Ha az átlagember cselekedeteit összehasonlítjuk elveivel, csaknem teljes egyezést találunk, 

ha viszont e cselekedeteket az ösztöneivel vetjük össze, a legnagyobb inkongruenciát 

tapasztaljuk. A mű, a nagy művész tökéletes műve azonban mindenekelőtt az ösztönök 

szülötte, s a művész műve annál nagyobb, minél mélyebbre ás ezen ösztönökben, s minél 

közvetlenebbül képes magát kifejezni.‖
401
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Márpedig a közvetlen kifejezés nem a jól átgondolt konstrukciókkal jár együtt, hanem a 

„leleménnyel‖, az ötlet megragadásával. Tanulságos, hogy az Összhangzattan végén a 

konstruálni-kitalálni fogalompárossal kapcsolatban mennyire igyekszik a tudatosságot a 

háttérbe szorítani: 

„De hogy különös hangsorokat kell létrehoznunk, csak mert ilyen és más dallami 

fordulatokhoz akarunk jutni, hogy előzetesen meg kell e hangsorokat konstruálnunk, ahelyett, 

hogy valójában kitalálnánk őket, nos, mindezt azért nem hiszem, mert bizonyosan tudom, 

hogy ez az egész másképp működik, és szentül hiszem, hogy az ember nem komponálhat így. 

Kitalálni, de nem kiszámítani! Kigondolni valamit szabad, de nem szabad azt vizsgálnunk, 

miként gondolkodunk. Csak akkor tudunk egy hangnemből kiindulva szabadon alkotni, ha a 

tudatalattinkban megjelenik az érzés e hangnemmel kapcsolatban.‖
402

 

De éppily idevágó lehet a Kandinszkij-Schönberg-levelezésben azoknak a konstrukcióval 

kapcsolatos passzusoknak a felidézése, amelyekben a zeneszerző olyannyira elutasít bármily 

előzetes számítást, kalkulációt és egyéb logikus mozzanatot, hogy meglepő módon még a 

racionalitás felmagasztalásával ekkoriban aligha vádolható újdonsült barátját is hajlandó 

megtámadni. Éppen A sárga hangot dicsérő – fentebb már emlegetett – egyik levelében megy 

Kandinszkijjel szembe A szellemiség a művészetben és A színpadi kompozícióról című szöveg 

konstrukció-fogalmával ellenkezvén:
403

 

„Úgy gondolom, hogy aannak, aki konstruál, mérlegelnie és vizsgálódnia kell. Kiszámítania a 

teherbíró képességet, az összetartozást, stb. A sárga hang azonban nem konstrukció, hanem 

egyszerűen csak a belső szemlélődés (innerlich geschauten) visszaadása. Így azonban a 

következő különbségek adódnak: 

A belső szemlélődés egy olyan egész, amelynek ugyan vannak alkotórészei, de azok már 

össze vannak kötve és egységbe vannak rendezve. 

A konstruált dolog (Konstruiertes): vannak részek, amelyek egy egészet akarnak utánozni. De 

semmilyen garancia nincs arra, hogy nem a legfontosabb hiányzik-e. S hogy e hiányzó rész 

nem épp a kötőanyag: a lélek-e.   

Biztos vagyok abban, hogy a vita csak a szavak körül van, s hogy a fő dolgokban egyetértünk. 

De a „konstrukció‖ ugyan csak egy szó, mégis ez az, amiben nem értettem egyet Önnel. Még 

ha az egyetlen ilyen szó is volt ez.‖
404
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 Schönberg 1922, 473-474. 
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 Az előzmények közé sorolhatjuk persze Kandinszkij fentebb idézett legelső levelét is, amelyben szintén 

részletesen szóba kerül a konstrukció problematikája  
404
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Kandinszkij nem késlekedett a válaszadással – mindössze három nappal később máris papírt 

ragadott és többek közt a következő helyreigazításokkal élt: 

„A konstrukció szót mindmáig egyoldalúan szemlélik. Azonban mindennek legalább két 

oldala van – „vagy megfordítva‖. Ebben az esetben: a konstrukció alatt máig valami 

tolakodóan geometrikus dolgot (aufdringlich-geometrische) értenek (Hodler, kubisták, stb.). 

Én azonban azt akarom megmutatni, hogy a konstrukció a disszonancia „elvén‖ érhető el, 

(vagy jobban mondva) hogy sokkal több lehetőség van itt, amelyeket a kezdeti időszakban 

feltétlen kifejezésre kell juttatni. Így van megkonstruálva A sárga hang is, azaz úgy, mint a 

képeim. Ez az, amit az ember „anarchiának‖ nevez, ami alatt valami törvénytelenséget 

(törvénynélküliséget) értünk (s ezzel a tízparancsolatnak csak az egyik oldalát látjuk), és ami 

alatt rendet (a művészetben konstrukciót) kell értenünk – de ez a rend már egy másik 

szférában, a belső szükségszerűség szférájában gyökerezik. Röviden: van egy törvény, amely 

több millió kilométerre van tőlünk, s amelyre évezredek óta törekszünk, amelyet megsejtünk, 

kitalálunk, látszólag világosan látunk, és amelynek épp ezért különböző alakokat adunk. Ilyen 

az „Isten‖, a vallás, a tudomány és a művészet fejlődése.‖
405
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 ASC, 1912. augusztus 22. ID: 19645. Jegyezzük meg, hogy noha itt Kandinszkij valóban az „értelmetlenség‖ 

zászlóvivőjeként tűnik fel, Szellemiség a művészetben című munkájának utószavában – Schönberg számára - 

valóban félreérhetően fogalmaz; mást mond, amikor előbb „a művek születésének háromféle módjáról‖ – az 

impresszióról, az improvizációról és kompozícióról – ír, majd pedig amikor mintegy helyeslően summázza a 

jelen művészetének e módoktól eltérő tendenciáit. A szövegbe a kompozíció terminusának definiálásánál 

kapcsolódunk be: 

  „Olyan megnyilvánulásokat [példáz az egyik éppen szóban forgó kép reprodukciója], amelyek fölöttébb 

hasonló módon, de rendkívül lassan alakulnak ki bennem, s amelyeket az első vázlatok alapján igen sokáig, 

szinte a legapróbb részletekig menően tanulmányozok, illetve kidolgozok. Az ilyen jellegű képeket 

„kompozícióknak‖ nevezem. A főszerepet itt az értelem, az öntudat, a szándékosság, a célszerűség játssza. De a 

döntő jelentőséget mégsem a számítás, hanem mindig az érzelem kapja. A türelmes olvasó maga is ellenőrizheti, 

milyen öntudatlan, illetve tudatos konstrukciók szolgálnak képeim e három fajtájának alapjául. 

Végül el szeretném mondani, hogy véleményem szerint egyre inkább közeledünk a tudatosan megkomponált 

művek korszakához; a művész hamarosan büszke lesz rá, hogy meg tudja magyarázni a képeit, hogy elemezni 

tudja konstrukciójukat (ellentétben az impresszionistákkal, akik arra voltak büszkék, hogy semmit sem tudtak 

megmagyarázni); egy céltudatos művészi korszak küszöbén állunk; a festészetben a szellem szerves és közvetlen 

kapcsolatban áll az új szellemi birodalom nemrég megkezdődött korszakával, mivel a nagy szellemiség 

korszakának lelkületét ez a szellem fejezi ki a legméltóbban.‖, in: Kandinszkij 1987, 79. Utóbbi bekezdésre 

rímel a festő Visszatekintés (Rückblick) című szövegének egyik passzusa is, amely ugyancsak a racionális és az 

ösztönös mozzanat kibékítéséről tanúskodik. Igaz, az alábbi részlet már 1913-ból származik, amikorra 

Schönberg álláspontja is jelentősen enyhült a problémafelvetéssel kapcsolatban: „Az évek előrehaladtával 

megértettem, hogy a heves szívdobogással, összeszorított mellkassal (s emiatt később fájdalmas bordákkal) és az 

egész testben felgyülemlő izgalommal való munka nem lehet elegendő… A ló erővel és gyorsasággal viszi a 

hátán a lovast. De a lovat a lovas vezeti. A tehetség a művészt erővel és gyorsasággal viszi a magaslatokra. De a 

művész vezeti a tehetséget. Ez a „tudatosság‖ és a „számítás‖ mozzanata a munkában, vagy hívja az ember, 

ahogy akarja. A művésznek a tehetségét mind jobban meg kell ismernie, s mint egy okos kereskedőnek, egyetlen 

kis részt sem szabad kihasználatlanul és feledésben hagynia, hanem ki kell aknáznia és képeznie minden kis részt 

az utolsó lehetőségig, ami csak adódik számára.‖, Kandinsky, Wassily: Rückblick, Baden-Baden: Woldemar 

Klein, 1955, 22. 
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Belső, szükségszerűség, belső szükségszerűség 

 

Kandinszkij válaszában egy további nagyon fontos, Schönberget is érintő szókapcsolatra 

érdemes felfigyelni, mégpedig a belső szükségszerűségére. Egy olyan, Kandinszkij 

művészetszemléletében központi jelentőségű fogalomról van szó, amelyről sokáig úgy 

gondolták, hogy azt orosz barátjától vette át a zeneszerző. Néhány évvel ezelőtt azonban 

Constatnin Grun ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította: rámutatott arra ugyanis, hogy 

Schönberg Összhangzattanának éppen az a része jelent meg már 1910-ben, A zene (Die 

Musik) nevű tekintélyes folyóirat hasábjain, amelyik használja e fogalmat.
406

 Márpedig ekkor 

Schönberg még nemhogy Kandinszkij műveit, de valószínűleg magát Kandinszkij nevét sem 

ismerte. Sokkal valószínűbb tehát, hogy a Schönberg könyvének részletét olvasó és a vele 

való kapcsolatfelvételt kezdeményező az, aki a zeneszerzőtől veszi a számára később oly nagy 

jelentőséggel bíró terminust.
407

 

A továbbiakban emiatt nem feltétlenül a Kandinszkijjel való párhuzamokat, mintsem inkább a 

szókapcsolat két – önmagában is helytálló – részének jelentéseit, illetve a schönbergi 

világszemléletben való jelentőségét igyekszünk felvázolni.  

Természetesen, mint a legtöbb Schönberg által használt kifejezés, a szükségszerűség és a 

belső sem kerül részletes kifejtésre a zeneszerző írásos munkásságában, inkább csak elszórtan, 

ráadásul több kontextusban bukkan fel. Ennek ellenére mind a két esetben van egy olyan jól 

körülhatárolható mag, amelyből kiindulván választ adhatunk arra, Schönberg milyen 

jelentéseket is társíthatott e szavakhoz.  

A szükségszerűség egyértelműen az inspirált művész, illetve az öntudatlan zseni képzetével 

áll kapcsolatban, azt fejezi ki tehát, hogy az alkotó nem maga dönt arról, hogy komponál-e, 

hanem felső (vagy belső) erők hatására lát minden alkalommal munkához. A kérdést a 

legjobban talán a Kandinszkij kedvenc Schönberg-szövegei közé tartozó esszé, A művészeti 

oktatás problémái járja körül, amelyben a következők állnak: 

„Hitem, hogy a művészet születése nem a „lehet‖-tel (Können), hanem a „muszáj‖-jal 

(Müssen) van összefüggésben. 

A kisiparos képes (kann) valamire. Valamire, ami veleszületett. Ezt a valamit fejleszti tovább, 

és amikor csak akarja, képes e tudást (képességet) elővenni. Amit akar, tudhatja jól vagy 

rosszul, felszínesen vagy elmélyülten, újszerűen vagy régimódian – de tudja (kann)! A 

művésznek azonban meg kell (muß) valamit csinálnia. A művésznek nincs befolyása arra, 
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 Helmut Zelinsky Wagnerre és Schopenhauerre vezeti vissza a fogalom eredetét, idézi Grun 2006, 485.  
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 Grun 2006, 485-7. 



154 
 

amit csinál, s az nem függ az akaratától. De amiben a művésznek kell (muß), abban tud (kann) 

is. Ami nem veleszületett, azt maga szerzi meg: a manuális képességet, a forma feletti 

uralmat, a virtuozitást. De nem másokét, hanem a sajátját.  

Ez a belső kényszerből kifejlesztett képesség (Können), az önkifejezésnek ez a képessége 

lényegileg különbözik a kisiparos képességétől… A kisiparos képes megcsinálni azt, amit a 

művésznek meg kell alkotnia. A kézügyesség és alkalmazkodó készség lehetővé teszi 

számára, hogy művészi eszközként használja azt, amit az alkotó szellem - aki az anyagot 

olyan viselkedésre kényszeríti, amely megfelel a kifejezési igényeknek – öntudatlanul 

(unbewusst) megalkot. 

A zseni tehát alapvetően magától tanul, a tehetség viszont főként másoktól. A zseni a 

természetből, a saját természetéből tanul, a tehetség a művészetből. 

Azt szokás mondani, hogy aki táncolni tanul, először járnia kell tudni. De (a művészeti 

oktatással kapcsolatban) e hasonlat nem állja meg a helyét. Mivel a tanár megmutathatja, 

hogy hogyan táncolunk, de nem tudja megmutatni, miként inspirálódik az ember, vagy hogy 

miként talál meg egy különleges esetben egy különleges eszközt. És a különleges eszközre 

utalva, e különleges eset előtt, minden pillanatban ott áll az, aki a művészetet csinálja. Aki 

azonban táncolni akar, egy mindennapi eset előtt áll; a hatás, amelyet elő akar hívni, tisztán 

formális természetű, és aránylag kevés köze van a személyes hajlamokhoz és igényekhez. A 

művészet azonban csak e személyes hajlamokra és igényekre válaszol, és minden pusztán 

formális mozzanat csak véletlen; talán szabályos véletlen, de semmiképp sem ez a 

legfontosabb.‖
408

   

Figyelemre méltó, hogy ez az álláspont leginkább az inspiráció és zsenialitás kérdéséről 

folytatott vitákban a nem sokkal később Schönberget és iskoláját egyik legfőbb ellenségének 

kikiáltó Hans Pfitzneréhez hasonlatos. Elég csak utalni a zenei konzervativizmus 

szószólójának egyik 1909-ben Willy Levinhez írott levelére: 

„Nincs abban sem semmilyen meglepő, hogy a barátaim a műveimet jobban értik, mint azok 

létrejöttét – utóbbit bizonyos tekintetben én sem értem. De azt szeretnék megragadni... hogy 

léteznie kell valamiféle mély oknak, amely arra kényszerít, hogy így, s ne másképp járjak 

el...‖
409

 

Pfitznerről tudvalevő, hogy egész életében nem változtatott az inspirációról és a 

szükségszerűségről való álláspontján. Nos, az utóbbival kapcsolatban ez Schönbergről is 

elmondható. Jó példa erre egy 1930 tájékáról származó tanulmány-töredék (Neue Musik-
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Meine Musik), amelyben Schönberg azokra a vádakra reagál, mely szerint témái érthetetlenek 

és szükségtelenül nehezek lennének: 

„Erre muszáj azt mondanom: nem tudom másképp, s nem is megy másképp. Ezt az írásmódot 

nem választottam magam számára, nem hajtok arra, hogy így írjak, és örvendenék, ha 

megadatna, hogy másképp is írjak.‖
410

 

Ezek alapján némileg úgy tűnik, mintha a bécsi mester tehermentesítené magát a zenéjével 

kapcsolatos felelősségtől. Nyilván régóta rákényszerült erre a szerepre, hiszen heves 

támadások művészetét már legkésőbb 1908-tól kezdődően érték, és a helyzet e tekintetben 

egészen addig kitartott, amíg a dodekafon zene – komolyzenei körökben – általánosan 

elfogadottá nem vált. 

Szemben a szükségszerűséggel, a „muszájjal‖, a belső fogalma kevéssé ível át korszakokat 

Schönberg életművében, s jóval egyértelműbben a tízes évekhez tartozik. Nem is csoda, 

hiszen az expresszionizmus egyik legfontosabb és legalapvetőbb terminusáról van szó. 

Lapozzunk csak bele a mozgalom olyan jelentős írásaiba, mint például Lothar Schreyer Az 

expresszionista tekintet (Die expressionistische Sicht) című esszéje, ahol ezt olvashatjuk: 

 „Az expresszionizmus az impresszionizmus ellenpólusa. De ezek a kulcsszavak 

félrevezetőek. Egy megformált impresszióhoz magától értetődően hozzája tartozik az 

expresszió, a kifejezés. Minden műalkotás a benyomást köti össze a kifejezéssel […]. De ez 

azon múlik, hogy mi vésődik be és mi kerül kifejezésre. És itt állapítható meg az alapvető 

különbség a befelé és a kifelé forduló művészet között. A kifelé forduló művészet művésze a 

jelenségek külvilágból szerzi a benyomásait, a befelé forduló művészet művésze a jelenségek 

belső világából. Az egyik művész bizonyos értelemben a természet fátylát jeleníti meg, a 

másik, ami a fátyol mögött található. A befelé forduló művészet művésze nem a maga 

személyes jellegzetességének kifejezését keresi a műalkotásban. Ellenkezőleg: e személyes 

jellegzetesség kifejezésére és meghaladására, oly tisztán, amennyire csak lehet, a jelenségek 

belsejének, azok törvényszerűségének kifejezésére való képességet keresi. Ezen az úton jut el 

saját létezésének (Wesen) törvényszerűségeihez is.‖
411

  

Egészen hasonlóan ragadja meg a meghaladottnak ítélt impresszionizmus és az igaz 

művészetnek titulált expresszionizmus közötti különbséget 1919-ben Hermann Bahr is, aki 

külső és belső, vagy más néven szellemi látásról beszél.
412

 Természetesen azt se feledjük, 

hogy Schönberg szűkebb szellemi környezetében, amely 1911-től kezdődően lényegében a 
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Kék lovast és holdudvarát jelentette, szintén a belső, a külső, a belső szépség, belső hang és a 

belső szükségszerűség voltak a művészet legfőbb hívószavai.
413

 

Schönbergnél is számos alkalommal jelenik meg a belső (innere, innerliche) szó, akár 

önmagában, akár más szavakkal való kapcsolatban. Jellemző módon már saját művészetének 

jellemzésében is felbukkan a kifejezés, éppen az általa kevésbé kedvelt expresszionistával 

szemben. A szerencsés kéz 1928-as boroszlói (Breslau) bemutatójához írott ún. Boroszlói 

beszédben (Breslauer Rede) ugyan csak az operára vonatkoztatva használja a „belső 

folyamatok ábrázolásának művészete‖ megfogalmazást, de ez a szófordulat alighanem a 

Várakozás és az időszak többi meghatározó kompozíciójára is érvényes lehet.  

A belső folyamatok kitapogatásának és emanációjának eredője egy erőteljes befelé figyelés, 

amely gyakorta a külvilág teljes kizárásával jár együtt Schönbergnél, aki alapvetően élete 

végéig hitt abban, hogy a műalkotásnak „belső hasonlósága‖ van az alkotójával. Emiatt 

érhető, hogy a befelé figyelés a vakság képzetével kapcsolódott össze nála. Talán már 

Gerhardt Hauptmann korábban hivatkozott drámájának főszereplője, Hellrieger Mihály is 

vaksága miatt válhatott számára oly kedvessé, noha érdemben csak 1909-től kezdve 

foglalkoztatta a „belülről szemlélés‖ gondolata. A korai aforizmák egyikében olvashatjuk: 

„A művészet a segélykiáltása azoknak, akik az emberiség sorsát élik át.  Akik nem törődnek 

bele ebbe a sorsba, hanem birokra kelnek vele. Akik nem tompán a „sötét erők‖ motorját 

szolgálják, hanem a mozgó kerékküllők közé vetik magukat, hogy a konstrukciót ragadják 

meg. Akik nem a szemüket fordítják el, hogy megóvják magukat emócióktól, hanem 

éppenséggel felnyitják a szemüket, hogy megragadják, ami megragadásra vár. S akik gyakorta 

mégis becsukják a szemüket, hogy észleljék, amit az érzékek nem képesek közvetíteni, hogy 

belülről szemléljék azt, ami látszólag odakint történik. S belül, bennük, a világ mozgása van; 

kifelé csak a visszhang: a műalkotás törekszik.‖
414

 

Lelki szemekről, érzékek feletti látásról beszél Schönberg a Prágai beszédben is. Különösen a 

szöveg patetikus lezárása illik az eddig mondottakhoz: 

„Még tovább a sötétben kell maradnunk, amit vélhetően csak a zseni fénye fog megvilágítani. 

Tovább kell még küzdenünk és küszködnünk, tovább kell vágyakoznunk és kívánnunk… 

Vakok kell maradjunk, mígnem ismét szemekre teszünk szert. Szemekre, amelyek látják a 

jövőt. Szemekre, amelyek nemcsak az érzéki dolgokon, „példaképeken‖ (Gleichnis)
415

 

                                                           
413

 Horsley 2006, 45. 
414

 Schönberg 1964, 12. 
415

 Schönberg szóhasználata mögött gyaníthatóan az Ezrek szimfóniájánának a fináléjára is reflektál, amelyben 

Mahler Goethe második Faustjának híres zárósorait idézi. Minekután a legismertebb magyar fordításokban a 

Gleichnis szó a példaképnek van megfeleltetve, mi is ezt alkalmazzuk ehelyütt  



157 
 

hatolnak át, hanem az érzékek feletti dolgokon is. A lelkünknek kell e szemeknek lennie. Az a 

feladatunk, hogy hallhatatlan lelkünk legyen. Amely felforrósít minket. E lélek immár a 

jövőben lesz a mienk, s meg kell győződnünk arról, hogy e jövő a jelenünk. Arról, hogy mi 

immár ebben a jövőben élünk, nem a jelenben, amely csak „példakép‖, s mint minden 

példakép, a jelen sem kielégítő. És a zseninek épp az a lényege, hogy ő ez a jövő[…] A zseni 

világít nekünk[…]de ezt a fényességet nem tudjuk elviselni. Megvakulunk tőle, és csak egy 

olyan valóságot látunk, amely nincs is, amely még csak a jelen.‖
416

 

 

Zseni, inspiráció, tudatalatti 

 

Amint arra már az eddigiekben is felfigyelhettünk, Schönberg filozófiájában nagy szerepet 

játszik a poláris ellentétekben való gondolkodás, a különböző minőségek dichotomikus 

szembeállítása egymással. Sokszor az lehet az érzésünk, hogy egy-egy fogalomról, 

kifejezésről csak ellenpárja ismeretében tudhatjuk meg igazán, hogy pontosan mit is jelent, 

így például az ösztönösség esetében elengedhetetlennek látszott a konstrukcióról, a belsőt, 

befelé irányulót illetően pedig a külsőről, felszínesről beszélni. 

Hasonló a helyzet a fentebbi idézetekben több ízben visszaköszönő zsenivel is, aki nem 

pusztán a közönséges ember, hanem egyúttal a tehetség ellenpárja. Emlékezzünk csak vissza a 

szükségszerűséget magyarázó passzusra A művészeti oktatás problémáiból - a tehetség és a 

zseni szembenállása már abban megmutatkozott:  

„A zseni tehát alapvetően magától tanul, a tehetség viszont főként másoktól. A zseni a 

természetből, a saját természetéből tanul, a tehetség a művészetből.‖
417

 

Az előbb idézett Prágai beszéd ezt a gondolatot a következőképpen bontja ki: 

„A tehetség az elsajátításra való képesség, a zseni az önfejlesztésre való képesség. 

A tehetség azáltal növekszik, hogy előbb átveszi a dolgokat és képességeket, amelyek már 

rajta kívül is adottak voltak, utána asszimilálódik e dolgokhoz és képességekhez, s végül 

birtokolja őket. A zseni már eleve birtokolja az összes jövőbeli képességét. Csak fejleszti, 

kibontja, kigombolyítja azokat. Míg a tehetség, hogy megtanuljon valami határok közé 

szorított, azaz már korábban is előforduló dolgot, igen hamar eléri tetőpontját, s utána a 

legtöbbször ismét leapad, a határtalanba, korlátlanba tartó utakat kereső zseni fejlődése egész 

életén keresztül kitart. 
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És ehhez jön még az, hogy e fejlődésben egyetlen pillanat sem hasonlít a másikhoz. Minden 

stádium egy következő stádium előstádiuma. Örökös átalakulás, töretlen újjászületés egyetlen 

már meglévő magból.‖
418

 

Doktori disszertációjában Marie Cross egy mindenre kiterjedő alapos vizsgálatot követően 

arra a következtetésre jutott, hogy ugyanez a szellemiség hatja át az Összhangzattan egészét 

is. Cross öt olyan megnevezést gyűjt Schönberg elméleti főművéből össze, amely a zseni 

analogonja lehet: az egyéniség, a kreatív szellem, a látnok, a géniusz és (csak egyszerűen) a 

művész.
419

 E figurák az emberiség vezetői, egyszersmind „a jövő emberének‖ mintaképei. 

Ugyancsak az Összhangzattanban szerepel a híressé vált alábbi tételmondat is (dőlttel 

szedve): „A művész örömét leli abban, ha kifejezi magát. Hogy elmondja, amit el kellett 

mondania (Ez a belső szükségszerűség elve). Természetének törvényeinek megfelelően. A 

zseniális ember természetének törvényei azonban a jövő emberiségének a törvényei.‖
420

 

A zsenik, tehát az igaz művészek ugyanakkor élesen elkülönülnek a középszerűektől, akiket 

Schönberg alkalmasint terméketleneknek, átlagos embereknek, sőt átlagos tehetségeknek 

nevez.
421

       

Korántsem új keletű ez a dichotómia, s agresszivitásában mégis van valami újszerű; mintha 

csak Otto Weininger Nem és jellemét olvasnánk – ott találkozhatunk hasonlóan sarkalatos 

megfogalmazásokkal.           

De vannak Schönberg zseni-képének teljesen hagyományos, mondhatni romantikus 

komponensei is. Ezek a komponensek elsősorban: az inspiráció (ötlet) és a tudatalatti szféra 

szerepe az alkotásban. Az Összhangzattan félreérthetetlenül fogalmaz e tekintetben: 

„Megéltem azt, amint az értelmem nem tette lehetővé, hogy egy rossz ötletet kijavítsak, és azt 

mondtam magamnak, hogy ez nem lehet véletlen. Egyetlen törvénynek kell lennie. E törvény 

pedig így hangzik: ötlet.‖
422

  

Néhány oldallal alább pedig azt olvashatjuk: „A művész alkotása ösztönös. Az öntudatnak 

kevés befolyása van rá. A művésznek az az érzése, mintha diktálnák neki, amit alkot.‖
423

 

Az inspiráció kérdése, amely természetesen a szükségszerűség korábban már tárgyalt 

problémakörével is szorosan összefügg, az egész könyvet átszövi, jelezvén: Schönberg szerint 

az alkotó géniusz álmok, látomások, villámcsapásszerű benyomások, sugallatok útján jut 
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hozzá a (zene)mű matériájához, s nem tudatos munkával. Nemcsak amiatt válik e schönbergi 

vélekedés fontossá mondanivalónk szempontjából, mert híres harmadik jelenetében A 

szerencsés kéz (szövege) is a sugallatok által vezérelt géniusz mellett teszi le a voksát a dolgos 

kisiparosok ellenében. Hanem azért is, mert Schönberg egész életében, a racionalitás irányába 

történő erőteljes elmozdulást követően is makacsul kitartott az inspiráció jelentősége, sőt a 

kidolgozással szembeni primátusa
424

 mellett – annak ellenére is, hogy például a tízes évek 

végén, Pfitzner ellenében többször is az ellenkezőjére „kényszerült‖.  

Az idő előrehaladtával ugyanakkor némileg megváltozott a fogalom jelentése Schönberg 

szótárában, vagy azt is mondhatjuk: a „munka‖ szerepe nőtt meg, és ezáltal az inspiráció 

levedlette teljességgel transzcendens jellegét.  Erről árulkodik már egy 1926 szeptemberében 

lejegyzett, stílszerűen Inspiráció (Inspiration) című esszé-töredék is, amelyben a még mindig 

villámcsapásszerű jelenségnek minősített inspiráció meglelését a zeneszerző a 

gyémántkeresők ténykedéséhez hasonlítja: 

„Mikor a gyémántkereső egy rakás értéktelen kőzetet kibányászott, hirtelen és csaknem 

átmenet nélkül ott fekszik előtte a gyémánt és semmilyen összefüggést nem képes az 

értéktelen és értékes kőzet között felfedezni. Jó eséllyel tehát a gyémánt villámcsapásszerűen 

bukkan fel. (Egyik pillanatról a másikra). De mégiscsak keresték e gyémántot, ráadásul 

megfelelő eszközökkel keresték, a megfelelő helyen, s valóban ott is volt, ahol keresték, és az 

értéktelen anyag volt az, amit, mint értéktelen anyagot félretoltak.‖
425

 

Két későbbi szöveg, az egyaránt sokat idézett Kompozíció tizenkét hanggal illetve a Szív és 

ész a zenében
426

 pedig még inkább a gondolkodás és a tudatos mozzanat elkerülhetetlensége 

mellett érvel. Az előbbi szöveg bevezetőjében mintha Schönberg azzal kapcsolatos 

csalódottságának is hangot adna, hogy többé már nem hihet abban, amiben a tízes évek elején: 

„Hogy az alkotás igazi lényegét megragadjuk, azt kell megállapítanunk, hogy nem volt fény, 

míg az Úr így nem szólt: S legyen fény! És amíg nem volt fény, az Úr mindenre kiterjedő 

tudásának csak víziója volt mindarról, ami mindenhatóságát képes volt felidézni. 

Amikor mi, szegény emberi lények a közöttünk élő nagy szellemek közül valakiről, mint 

alkotóról beszélünk, sosem szabad elfelejtenünk, hogy valójában mi is az alkotó. 
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Az alkotónak víziója van arról, ami még nem létezett e vízió előtt.  És egy teremtőnek 

megvan az ereje ahhoz, hogy e víziót életre keltse, hogy megvalósítsa azt. 

Valójában, az alkotóról és alkotásról való képzetünket az isteni előképpel összhangban 

kellene alakítanunk; inspiráció és tökéletesség, vágy és teljesülés, akarat és kivitelezés 

spontán mód és egyidejűleg jutnak érvényre. Az isteni teremtésben nem voltak olyan 

részletek, amelyeket később kellett volna megvalósítani; „S lőn fény‖ – egyszer s 

mindenkorra, a legnagyobb tökéllyel.  

A földi alkotóknak sajnos, ha valamilyen vízió vezeti őket, hosszú utat kell a vízió és a 

megvalósulás közt megtenni, amelyen, a Paradicsomból való kiűzetést követően, maguknak a 

zseniknek is arcuk verejtékével kell a termést betakarítaniuk.  

Sajnos egy dolog az inspiráció teremtő pillanatában valamit kigondolni, s egy másik dolog a 

viziót valósággá váltani, azzal, hogy a részleteket gondosan összekapcsoljuk, míg azok 

egyfajta organizmussá állnak össze.‖
427

 

Ennek a keserűségnek az expresszionista Schönberg esetében nyoma sincs: a korszak 

zeneműveiből és írásaiból egyaránt az öntudatlan, ösztönös és belső szükségszerűségtől 

vezérelt alkotás, és az ehhez tökéletesen alkalmazkodó posztromantikus zseni-figura 

dicsőítését, valamint ennek az életben boldogtalan figurának a – művészi – sikerességébe 

vetett feltétlen hitét olvashatjuk ki.        

 

A forma kérdése, formaérzék 

 

„Nem léteznek többé színlelt szenvedélyek, helyettük a tudatalatti, a sokk, a trauma 

leplezetlenül testet öltött rezdülései regisztrálódnak a zene közegében. E rezdülések kikezdik 

a formai tabukat, mivel e tabuk cenzúrának vetik alá, racionalizálják és képekbe 

transzponálják az efféle rezdüléseket. Schönberg formai újításai szorosan összekapcsolódtak a 

kifejezés-tartalom megváltozásával. A kifejezés-tartalom valóságának érvényre jutását 

szolgálják. Az első atonális művek jegyzőkönyvek, a pszichoanalízis álomjegyzőkönyvei 

értelmében. Kandinszkij „elmemutatványoknak‖ nevezte Schönberg festményeit a 

zeneszerzőről legkorábban megjelent könyvben. A kifejezés e forradalmának a hegei azonban 

olyan foltok, amelyek a képeken csakúgy, mint a zenében az ösztön-én (Es) hírmondóiként 

rögzülnek a kompozíciós akarattal szemben, összezavarják a felszínt, és a későbbi 

korrekcióval éppoly kevéssé moshatók le, mint a vérnyomok a mesékben.(…) 
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Ez a zene bármennyire is úgymond a vegetatív ösztönből fakad, szabálytalansága 

bármennyire hasonlít is szerves formákra, sehol sem válik totálissá. Egy alkalmi 

megjegyzésében még Nietzsche határozta meg úgy a nagy műalkotás lényegét, hogy az 

valamennyi pillanatában akár másként is lehetne. A műalkotásnak ez a szabadsága általi 

meghatározása előfeltételezi kötelező erejű hagyományok érvényességét. Csak ahol a 

hagyományok előzetesen és minden kétséget kizáróan garantálják a totalitást, lehetne minden 

valóban másként is: mivel semmi sem volna másként. Mozart legtöbb tétele a nélkül kínál 

számtalan alternatívát a zeneszerzőnek, hogy általuk bármi is veszendőbe menne. Nietzsche 

következetesen az esztétikai hagyományok mellé állt, és ultima ratiója ironikus játék volt a 

szubsztancialitásukat vesztett formákkal. Ami nem megy bele e játékba, a szemében gyanúsan 

plebejusnak és protestánsnak minősült: igencsak ilyen mellékíze van Wagner elleni 

küzdelmének. Ám a zene csak Schönberggel állt elébe a nietzschei kihívásnak. Schönberg 

darabjai az elsők, amelyekben valóban semmi sem lehet másként: e darabok jegyzőkönyvek 

és szerkezetek egyben. Semmi nem maradt meg bennük azokból a hagyományokból, amelyek 

garantálták a játék szabadságát.(…) 

A traumatikus sokk szeizmográfszerű rögzítése egyúttal a zene technikai formatörvényévé is 

válik. Letiltja a kontinuitást és a fejlesztést. A zenei nyelv megoszlik saját végletei között: 

egyrészt sokk-gesztusok, úgyszólván testrángások, másrészt a félelemtől kővé dermedt ember 

pillanatnyi megtorpanása között. Ettől a polarizálódástól függ az érett Schönberg egész 

formavilága, s csakúgy Weberné is. Ez a formavilág lerombolja azt a zenei „közvetítést‖, amit 

iskolájuk korábban oly elképzelhetetlenül magas fokra fejlesztett, vagyis a téma és a 

kidolgozás különbségét, a harmóniai folyamat folytonosságát, a dallamvonal töretlenségét.‖
428

 

Az eddigiekben tárgyalt schönbergi alapfogalmak ugyan egytől-egyig érintették a 

zeneművészet és zeneszerzés tárgykörét, de valójában általánosabb témákkal, a művészet 

egészét érintő kérdésekkel voltak összefüggésben. Mint az iménti, több részletből álló 

Adorno-idézet is alátámasztja, a forma kérdése Schönbergnél viszont immár közvetlen zenei 

(kompozíciós) problémafelvetések és megoldások irányába mutat, s ennyiben az eddigi 

kategóriák – a belső szükségszerűség, az ösztönösség és a zsenialitás – egyfajta metszeteként, 

a Schönberg műalkotásaiban leginkább megragadható, tetten érhető olyan mozzanatként van 

jelen, amelyben a mester világnézetei visszatükröződni látszanak. 
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Pedig eredendően a forma sem zenei kategória, vagy kizárólag zeneművek formájára értendő. 

Bizonyíték erre, hogy Kandinszkij és más expresszionisták számára is kulcsfogalom volt, és 

elsősorban a belső tartalom külső kifejezését jelentette:
429

  

„Ezért a formából nem lenne szabad istenséget csinálni. És nem lenne szabad többé a formáért 

úgy harcolni, mintha az a belső hang kifejezőeszközévé válhatna. Emiatt nem is kereshetjük 

egyetlen formában az üdvösséget. 

Ezt a kitételt helyesen kell értenünk. Minden művész (azaz produktív művész és nem 

„utánzó‖) számára az a kifejezőeszköz (=forma) a legjobb, ami a legjobban megtestesíti azt, 

amelynek kifejezésére a művész kötelezve van… Mivel a forma csak a tartalom kifejezője és 

a tartalom különféle művészeknél különböző, így világos, hogy ugyanabban a korban sok 

különféle forma létezhet, amelyek egyaránt jók. A szükségszerűség hozza létre a formát.‖
430

  

 Az iménti szöveget akár Schönberg is írhatta volna: számos példát lehetne a komponista 

abbéli meggyőződésére hozni, hogy a forma egyértelműen másodlagos a tartalomhoz képest. 

S emiatt válik – ahogy arra Adorno is felfigyelt – diszkontuunussá és esetlegessé, hiszen az 

igazi feladat nem a tartalom meglévő, készen kapott – s tegyük hozzá ismét csak Adorno 

nyomán: jobbára lineáris és fejlődéselvű – formákba öntése, hanem éppen fordítva: a 

mindenkori formáknak a tartalomhoz történő igazítása.  

„Sosem adtam meg új formát, mindig csak új tartalmat. Az új tartalom aztán új formát hozott 

létre‖ – írja Schönberg 1912-ben a kiadatlan aforizmák egyikében.
431

 

Márpedig az új tartalom egyértelműen az álom, a trauma, a tudatalatti érzések (fájdalmak és 

örömök), egyszóval az emberi psziché köré csoportosul, s mint ilyen, értelemszerűen 

mindenféle formális, architektonikus, s bármilyen más artisztikus
432

 eszközzel is csínján 

bánik. 

Nyissuk fel bárhol is Schönberg 1910-12 tájékán keletkezett írásait, mindenütt az intuíció 

teljességének és a tudatos formaalkotás tökéletlenségének, meghaladottságának tételébe 

ütközhetünk. A kérdés bizonyosan intenzíven foglalkoztathatta Schönberget, akinek, mint 

láthattuk, a klasszikus mesterek iránti lojalitása sosem tűnt el teljesen, a hagyományos forma 

kritikáján keresztül mégis egyfajta sajátos tradíció-kritikát fogalmazott meg. Ezt 

tapasztalhatjuk már a Sternsches Konservatoriumban tartott előadássorozathoz készített 
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vázlatokban is, amelyekben a történelmi úton kialakult formákat az intuícióval ellenkező 

dolgokként tűnteti fel, és a szabad fanztázia, illetve a recitativo
433

 mellett teszi le a voksát. 

Még részletesebben fejti ki a kérdést az ugyancsak 1911-ben papírra vetett Liszt-írásban: 

„Liszt olyan művészi formát hozott létre, amelyet korunk tévesnek tart, ám egy későbbi kor 

talán ismét csak azt a zseniális felismerést látja majd meg benne, amelyen e forma alapszik. 

Mindkét ítélet jogos, és csak azért gondoljuk az előbbit érvényesebbnek, mert mi az új forma 

alapját jelentő felismerést más irányban visszük tovább. Liszt a régi szemléletmódot újra 

cserélte. Emiatt új kifejezésformára volt szüksége. De a régi formát tudatosan cserélte újra, s 

ugyancsak tudatosan pótolta a régi szemléletmódot - a sajátja helyett - egy harmadik személy 

szemléletmódjával. Ez a két tudati aktus állta az útját annak, hogy a lényeget, melyet intuíció 

révén megtalált, közvetlen és tiszta művészi alkotássá változtassa. Ez volt az ő tévedése: 

műveit tudatosan értelemmel alkotta meg, pedig enélkül az értelem nélkül e művek 

tökéletesebbek lettek volna. Helyesen ismerte fel, hogy a zenész nemcsak muzikális-kifejező, 

hanem (hogy mintegy Liszt modorában szóljunk) költői-érző személyiség is egyben. Épp 

ezért a műalkotásban kevésbé a szakmai jártasság, a mesterségbeli tudás, és az anyaggal való 

játék az érdekes, mintsem ami mögötte áll: a személyiség, a valódi művész-alkat, aki 

közvetlen intuíció (Anschauung) révén alkot. De ennek a gondolatnak a zene nyelvére történő 

átültetésekor úgyszólván bizonyos átfordítási hibák keletkeztek: Liszt a közvetlen intuíciói 

révén alkotó személyiséget a költői-érző személyiséggel, a költőit a költővel, a költőt pedig a 

költeménnyel helyettesítette be. Ahelyett, hogy kizárólag saját szemléletmódjára 

támaszkodott volna, és ennek megfelelően a benne rejlő költőt közvetlenül hagyta volna 

megszólalni, a költeményt másod kézből vette.  A hiba nem olyan nagy, mint amekkorának 

látszik. Mivel az igazi művész öntudatlanul is korrigál egy ilyen hibát, pusztán azáltal, hogy 

végül mégiscsak azt hozza a felszínre, ami belül volt. Így Liszt talán mégse az általa 

felhasznált költőket és költeményeket, hanem vélhetően saját magát formálta meg. Ám egy 

ilyesfajta eljárás mégis szűkebbre szabja a csatornákat, melyekből az egyéni lét kiáramlik, 

csökkenti az ősforrás termékenységét és az értelmet olyan kiegészítésekre kényszeríti, 

amelyek az alapanyaggal nem egyneműek. 

Utóbbi vezette egy második, a formát érintő tévedéshez Lisztet. Ez utóbbit is egy mély 

felismerés ösztönözte. De sajnos csak ösztönözte. Liszt nem járt e felismerés végére a 

szellemi mozgás és szellemi szülés középpontjának megtermékenyítő melegében. Így a forma 
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tökéletlenül jött a világra, és nem találta a helyét benne. Az ember felismerheti, s fel is kell 

ismernie, sőt éreznie kell, ha egy forma nem felel meg a kifejezés kívánalmának, vagy nem 

elégíti ki azt. De aztán gondtalanul át is kell adnia magát annak, hogy e kívánalom vezesse, 

nem szabad hátráltatni, hogy formáját maga hozza létre, s muszáj kiiktatni a folyton 

aggályoskodó-fontoskodó értelem zavaró közbelépését. Ha megbízunk a kifejezési 

szükségletünkben, amikor egy régi formát kritizálunk vagy mellőzni akarunk, akkor 

alkotáskor is meg kell benne bíznunk: mikor egy új, kifejezési szükségletünknek megfelelő 

formát akarunk létrehozni. Máskülönben újfent kritika érhetné azt az új formát is, amelyet az 

értelem kényszerít a kifejezés szükségletére, akárcsak a régi formát, amelybe a tudatlanság és 

a konvenció akarta a kifejezés szükségletét belepréselni. 

Liszt formája azonban a régi formarészek bővítését, kombinációját, összeolvasztását, illetve 

azok matematikai-mechanikai úton történő továbbfejlesztését jelenti. A matematika és a 

mechanika azonban nem képes „élőlényeket‖ alkotni. Igaz érzéstől vezérelve, Liszt az új 

formát jól funkcionáló értelemmel látta el. A jól funkcionáló értelem azonban csaknem 

mindig az ellentéte annak, amit egy igaz érzés vezérel. Egy igaz érzésnek nem szabad 

eltántorodnia attól, hogy újra és újra alászálljon a tudatalatti sötét birodalmába, rálelve a 

tartalom és a forma egységére. 

Liszt egy régi formát egy újjal helyettesített. Amit ezzel tett, bizonyosan vadabb formalizmus, 

mint azoké a mestereké, akik a régi formákban éltek. Hiszen e mesterek ténylegesen benne 

éltek a régi formákban! Csaknem lakhelyül használták azokat. Ténylegesen e térben 

gondolkodtak, ez volt az otthonuk, gyakorlatilag beleszülettek e térbe, és épp emiatt mozogtak 

benne teljes szabadsággal. A forma e mestereknél nem korlátként jön számításba, hanem 

vázként, kötelékként, a konstrukció támaszaként.‖
434

 

A Schönberg zeneműveiben is alkalmazott új formafogalom, a megváltozott tartalomhoz 

igazodó egyszeri- vagy pillanatforma
435

 létrehozásához szükséges formaérzék (Formgefühl) 

természetszerűleg a rövid mű problematikájával is összefüggésben áll. Maga Schönberg sem 

hagy kétséget e felől, amikor még csak készülőfélben lévő Öt zenekari darabjáról ezt írja 

Richard Straussnak:  

„De egyáltalán nem szimfonikus műről van szó, hanem egyenesen az ellentettjéről, semmi 

architektúra és szerkesztés. Csak színek, ritmusok és hangulatok tarka és töretlen váltakozása.  
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A darabok közül… a legrövidebb ¾ perc lesz, a leghosszabb, ami eddig készen van, alig két 

perc.‖
436

 

Még ha az itt megadott időtartamoknál végül hosszabbak is lettek a művek, kijelenthető, hogy 

a nagyzenekari darabok addigi történetének legrövidebb alkotásai közé tartoznak. 

Hans Heinrich Eggebrecht szerint Schönberg már 1907-ben foglalkozott „rövid darabokkal‖; 

a zongoradarabok egyike „mindössze 3-4 ütemből‖ állt volna.
437

 Az igazi áttörést azonban 

alighanem a híres op. 11-es Három zongoradarab hozta 1909 augusztusában, amelynek fő 

célkitűzéseivel kapcsolatban Ferruccio Busoninak a következőket írta: 

„Félre a pátosszal! Félre a huszonnégy soros partitúrákkal, a véget nem érő zenékkel, a 

felépített és megtervezett tornyokkal, kősziklákkal és egyéb gigantikus vackokkal. Az én 

zenémnek rövidnek kell lennie. Tömörnek! Két hang az egész: nem építkezni, hanem 

’kifejezni’!! És az eredmény, amit remélek: semmilyen tartós, stilizált és steril élmény. Az 

ember nem képes ilyesmire: lehetetlen egyszerre csak egyvalamit éreznie. Ezernyit érez 

egyszerre…‖
438

 

Kétségtelen, hogy az op. 11-es sorozat utolsó tétele igen közel áll ennek a radikális 

esztétikának a megvalósításához. Mikor Karl Wörner e darab felépítését egy jóval későbbi 

formatípussal, az úgynevezett pillanatformával (Momentform) jellemezte
439

, tulajdonképpen 

nem járt messze az igazságtól, hiszen a műben semmilyen vonatkozás vagy kapcsolat nincs az 

egyes formarészek között, minden szituáció egyszeri és megismételhetetlen és ez 

nyilvánvalóan a kompozíció méreteire is erőteljesen kihat. Ugyanakkor a rövidség nem 

vezethető vissza kizárólag Schönberg zseni-tudatára – ahogy azt Wörner és az ő nyomán 

később Ralph Paland is vallotta – és arra a minden bizonnyal Schopenhauertől vett 

elképzelésére, amely szerint a legmélyebb bölcsességet csak egy ember számára érthetetlen 

nyelven lehet elmondani. De pusztán arra az elképzelésére sem, mely szerint a műalkotás a 

világ mozgásának a visszhangja, s mint ilyen, csak a művész lelkébe látó, a fentebb 

megnevezett értelemben „vak‖ befogadó és alkotó számára hozzáférhető, tehát emiatt nem is 

követel meg kívülről ráaggatott formai rendet. Előadásaiban Anton Webern sokkal 

„földhözragadtabb‖ magyarázattal szolgál a terjedelmesebb alkotások és nagyformák héttérbe 

szorulására vonatkozóan: 

 „Minden mű, ami a tonalitás megszűnésétől a tizenkét hang új törvényének felállításáig 

keletkezett, rövid volt, feltűnően rövid. A hosszabbak akkoriban a megzenésítendő szöveggel 

                                                           
436

 ASC, 1909 július 14, ID: 6583 
437

 Eggebrecht 2009, 731. 
438

 Idézi Eggebrecht 2009, uo. 
439

 Paland 2001, 12. 



166 
 

függtek össze… – A tonalitás feladásával a hosszabb darabok felépítésének legfontosabb 

eszköze elveszett. Hiszen a formai zártság megteremtéséhez a tonalitás nagyon fontos volt. 

Olybá tűnt, mintha kialudt volna a fény!‖
440

 

A kifejezés és a forma új eszménye, illetve az atonális zene komponálásának nehézségei tehát 

együttesen járultak hozzá a darabok rövidségéhez és pszichologizáló jellegéhez. Bár ismét 

csak Webernre utalván kijelenthető, hogy a szöveges művek nagyobb eséllyel építettek ki 

nagyobb formákat, a rövidségre, tömörségre, a több-tételes cselekmények és zenei tartalmak 

egytételessé történő összepasszírozására, a zenei „külső‖ és „belső‖ redukciójára való hajlam 

és törekvés bennük is megfigyelhető. Mindez Schönberg ezidőtájt keletkezett két színpadi 

művére, a Várakozásra és A szerencsés kézre is igaz. A két opera ezzel együtt sem nevezhető 

aforisztikus rövidségűnek. 

Hatalmas különbség azonban, hogy míg a Várakozás esetében valóban a szöveg a terjedelem 

szempontjából meghatározó, addig A szerencsés kézben (már) egészen más erők hatnak; az 

egész dráma folyamán eleve csak a főszereplő és a kórus énekel, és az ő „mondanivalójuk‖ is 

oly szűkös, hogy a majd fél órás anyagból alig néhány percet vesz igénybe.    

A „nagyforma‖ újbóli megjelenésének sokkal inkább az állhat a hátterében, hogy Schönberg 

figyelme saját magáról, ösztönéletéről és magánéleti kríziséről legkésőbb 1912-től 

fokozatosan világnézeti és vallásos kérdések felé fordult. Noha az opera librettója még egy 

olyan időszakban jött létre és egy olyan periódus nyomait viseli elsősorban magán, amelyben 

még az expresszionizmus fentebb vázolt művészeteszménye dominál, ezekhez az időközben 

felmerülő, új témákhoz és kérdésekhez többé nem illett az, ami az álmok és a trauma 

„szeizmográfszerű feljegyzéséhez‖ még igen: tehát a formátlanság, az alogika és az ezzel 

összefüggő rövidség.   

Néhány 1912-es dokumentumban egyértelműen megjelenik egy nagy mű megírásának az 

igénye, amelyet Schönberg elsőként oratóriumnak nevezett. Emlékezzünk csak vissza a 

Balzac Seraphitájával kapcsolatban fentebb idézett levélrészletre – a komponista már ott is 

egy ilyesfajta darab gondolatával kacérkodott: 

„A Seraphitát színpadi műként akarom megcsinálni. De nem annyira színházként. S a 

legkevésbé a hagyományos értelemben vett színházként. Semmiképp sem „drámaként‖. Annál 

többet akarok: oratóriumot, amely láthatóvá és hallhatóvá válik. Filozófia és vallás e mű, 

amelyet a művészethez szükséges érzékszerveinkkel fogadunk be.‖ 
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Innentől kezdve, tulajdonképpen az első világháború végéig a néhány hónappal korábban még 

a mindenfajta konstrukció megtagadását fennhangon hirdető Schönberget folyamatosan 

valamilyen, világnézeti-filozófiai tartalmakat közvetítő nagyszabású alkotás megírása 

foglalkoztatta: a sort egyértelműen A szerencsés kéz nyitja, amelyet egy erősen vázlatos 

Szimfónia és az oratórium-tervezet voltaképpeni megvalósulása, a végül szintén befejezetlen 

Jákob lajtorjára követ. Ha nem számítjuk az op. 22 dalokat, amelyek szintén hordoznak 

eszmei mondanivalót a puszta „pszichologizáláson‖ túl, kijelenthető, hogy A szerencsés kéz az 

1918-as évvel véget érő időszak egyetlen nagyszabású befejezett világnézeti zenéje Schönberg 

életművében. Térjünk hát át e kompozíció alaposabb vizsgálatára, amely Schönberg eddig 

bemutatott művészetfilozófiájának megváltozásáról, s átalakulásáról fog számunkra 

tudósítani.  
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A szerencsés kéz, mint szöveg 

 

A librettó felépítése és a cselekmény 

 

Említettük korábban, hogy Schönberg jóval a zenei anyag kidolgozását megelőzően, 

lényegében már 1910-ben elkészült művészoperája szövegkönyvének első változatával, és 

először 1911-ben, önállóan publikálta azt. Az opera zenéjének megírásakor is ezt a változatot 

vette Schönberg alapul, amit csak azért szükséges hangsúlyozni, mert a szerző később két 

alkalommal is (a partitúra első kiadásakor, 1917-ben és az írásait elsőként egybegyűjtő 

Szövegek (Texte) című gyűjteményben, 1926-ban) is apróbb módosításokat hajtott végre a 

szövegen. Ilyen sok változat megléte, még ha ezek itt jobbára csak stilisztikai árnyalatokban 

különböznek is egymástól, általában ritka olyan – modern – művek esetében, amelyeknek 

zeneszerzője és szövegkönyvírója azonos, s főként úgy, hogy a zenei letétbe az átalakítások 

alkalmával semmiféle beavatkozás nem történt.  

Természetesen szerzői bizonytalanságra a legegyszerűbb gondolni efféle tények ismeretében: 

első olyan kompozíciója megalkotásakor, ahol a szöveget is maga írta, Szkrjabinhoz 

hasonlóan Schönberg sem fogta még biztos kézzel a tollat. De a szövegvariánsok egy egészen 

más természetű problémára is ráirányítatják a figyelmünket: ha a librettó módosításai nem 

feltétlenül vonják magukkal a zenei letét e módosításokhoz történő hozzáigazítását, akkor 

feltételezhetően a két réteg – szöveg és zene – képes némileg függetlenedni egymástól, és 

valamelyest önálló életet élni a művön belül.  

Hogy egy ilyesfajta feltételezésnek lehet létjogosultsága, azt egyfelől a librettó szerkezete 

teszi lehetővé. Schönberg írása ugyanis valóban kis százalékban tartalmaz a zenei anyagot 

elkerülhetetlenül befolyásoló énekes részeket (és ezeken a komponista történetesen a 

későbbiekben sem változtatott); az írottak nagyobb hányadát a színpadi események kimerítő 

alapossággal történő leírása, valamint a szereplőknek készített színpadi utasítások adják. Nagy 

kérdése minden, A szerencsés kézzel kapcsolatos elemzésnek (a most következőnek is), hogy 

mennyire kívánja a „történet‖ fordulatait, illetve a mű verbálisan elmondható tartalmait 

„viszontlátni‖ a partitúrában, illetve a zenét a szöveget alátámasztó, megmagyarázó 

tényezőként kezelni. Mégpedig azért, mert az opera egyes részleteiben kitapinthatóan jelen 

van az a schönbergi alaptézis, amelyet a szerző A szöveghez való viszony című, a Kék 

lovasban való megjelenése okán korábban többször szóba hozott esszéjében fogalmazott meg. 

A tézis röviden így foglalható össze: Schönberg Schubert dalainak hallgatása közben 
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rádöbbent, hogy fogalma sincs róla, e dalok szövege miről is szólt. Mikor aztán elolvasta a 

verseket, egyértelműen úgy érezte, hogy a szöveg megismerése nem hogy nem javította a 

műegész megértését, hanem valamelyest rontotta is azt – végül ebből arra a következtetett, 

hogy pusztán a zene révén közelebb jut a költemények valós tartalmához, mintha „a 

szavakból alkotott gondolatok‖ ott lettek volna a felszínen segítségnek. Később a komponista 

saját szöveges műveivel kapcsolatban is hasonlóra lett figyelmes - elmondása szerint egész 

darabokat komponált úgy, hogy a költemény első szavának hangulatától elragadtatva látott 

munkához, és a legcsekélyebb mértékben sem foglalkozott a szöveg további lefutásával. Csak 

napokkal később tűnt fel neki, hogy mi is a dal tulajdonképpeni tartalma, s legnagyobb 

megdöbbenésére a szöveg és zene akkor fedte a legnagyobb mértékben egymást, ha ezzel a 

módszerrel dolgozott!
441

 Emiatt Schönberg számára 1911 tájékán nem volt kétséges, hogy a jó 

darab úgy van megalkotva, hogy bárhol hallgatunk is bele, az egészet halljuk – hogy a szöveg 

által képviselt költői tartalom és a zene által közvetített valódi tartalom minden pillanatban 

egymást kiegészítve és magyarázva van jelen. 

Mindezek fényében rendkívül óvatosnak kell tehát lennünk A szerencsés kéz librettójával, 

hiszen annak ismerete feltehetően se a cselekmény, se a mű (eszmei) mondanivalója 

szempontjából nem jelent teljes tudást a műről. Elsőként mégis külön foglalkozunk „a 

szavakból alkotott‖ történettel, mert megítélésünk szerint így jutunk majd a legközelebb 

ahhoz, hogy megértsük: az opera igazi értelme és üzenete, valamint a színpadra vitt 

művészkarakter lényege azokban az ellentétekben és ellentmondásokban rejlik, amelyek a 

szöveg és zene között létrejöttek, a munka előrehaladtával megsokasodtak. 

Szerkezetei felépítését tekintve a történet négy képből áll. Az egyes képek eseményeinek 

ismeretében már elsőre szembetűnő lehet, hogy e négy rész a történések két egymással 

ellentétes rétegét jeleníti meg, mégpedig úgy, hogy a főszereplőt teljes passzivitásban tartó, s 

tartalmukat tekintve is csaknem azonos első és negyedik, illetve a hős életének „gyorsított 

felvételeit‖ tartalmazó, s ezzel a dráma voltaképpeni magját jelentő második és harmadik 

„tételek‖ tartoznak egybe, amelyeket a két szélső szakasz mintegy héjként-burokként fog 

közre. Ez a felosztás azonban több szempontból is csalóka. Egyfelől amiatt, mert Változás 

(al)címmel az első és második, valamint a harmadik-negyedik kép közé is ékelődik egy-egy 

rövid jelenet, amelyek jelentősége dramaturgiai szempontból sem elhanyagolható, másfelől 

pedig azért, mert az egyes egységek maguk sem tekinthetőek homogén egésznek, s különösen 
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az opera gyújtópontjában álló harmadik kép nem: legkevesebb három, egymástól jól 

elhatárolható epizód mutatkozik meg benne.  

Elképzelhető az események olyasfajta felosztása is, amely a színpadi tér és a szereplői jelenlét 

változásai alapján történik. Ennek alapján hat jelenet látszik kirajzolódni: az elsőben a szűkre 

szabott színpadon a Férfit, a kórust és a mesebeli állatot láthatjuk, a másodikban egy nagyobb 

színpadon jelenik meg a Férfi, a Nő, valamint az Úr, a harmadik és negyedik és ötödik jelenet 

a teljes játéktéren zajlik, mégpedig előbb a Férfi és a munkások, aztán csak a Férfi 

szereplésével, végül azonban a Nő és az Úr is visszatérnek – a hatodik jelenet pedig 

megegyezik az elsővel mind a színpad, mind a szereplők tekintetében.  

Akármelyik struktúrát fogadjuk is el, két alapvető jelenségre mindenképpen figyelmesek 

leszünk. Az egyik a már-már tökéletesen szimmetrikus építkezés, amely azon túl, hogy a 

mondanivalót döntően befolyásoló szereppel bír, azért is fontos, mert – mint azt igyekeztünk 

is feltárni az eddigiekben – a mű Schönberg legradikálisabb expresszionista korszakában 

született meg, és ezzel (már ebben a tekintetben is) ellenpontot képez a periódus egyéb, a 

szabályosság minden formáját következetesen elutasító, „prózai‖ kompozícióival szemben.
442

 

A szóban forgó időszakban – más szerzőknél – ez a drámai forma azonban nem példa nélküli. 

Mint említettük, a Damaszkusz felé című Strindberg-dráma is hasonló formával operál; nem 

véletlen, hogy sokáig A szerencsés kéz egyik legfőbb forrásának-inspirációjának gondolták a 

svéd író emez alkotását. De ugyancsak jó, és talán relevánsabb példa Anton Webern 1913-ban 

írott drámája, a Halott (Tot), amelyről legutóbb egy idén márciusban rendezett bécsi Webern-

konferencián
443

 Suzana Zapke mutatta ki, hogy Schönberg nemcsak ismerte, de tanítványa 

kérésére maga korrektúrázta azt, s amely a súlyos lélektani-pszichológiai tartalmat ugyancsak 

szimmetriával ellensúlyozza.
444

  

A másik alapvető szempont, amely figyelmet érdemel Schönberg írásában, hogy a Férfi az 

egyetlen szereplő, aki mindvégig jelen van, ráadásul a láthatatlan kórust leszámítva, beszélni 

(énekelni) is kizárólag őt halljuk a darab folyamán. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy 

az opera – leegyszerűsítve – egy, a magánéletben megcsalt és kudarcot vallott, ám a 

munkások tömegei felett könnyedén diadalmaskodó, tehát az alkotásban sikeres 

(művész)figurát ábrázol, aligha lehet kétséges, hogy A szerencsés kézben Schönberg saját 
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magára vonatkoztatott, egyszemélyes drámáját, vagy - az expresszionizmusban kedvelt 

fogalommal élve  - én-drámáját tisztelhetjük.  

Nem szabad lebecsülnünk azonban e zenés színmű többi szereplőjét sem, még ha számos jel 

utal is arra, hogy mindannyian a Férfi álmának vagy képzeletének szülöttei csupán. A 

karakterek, a csoportok (a kórus és a munkások), de még az állat is szimbolikus jelentőségű és 

kulcsszereppel bír egy olyan drámában, ahol a felesleges mozzanatok kispórolásával a 

történések minden pillanatban a lényegre szorítkoznak.  

A sötétség által uralt első képben a főszerep még nem a Férfié, aki csaknem mindvégig arccal 

a padlónak, mozdulatlanul fekszik, tehetetlenségéről pedig a hátára nehezedő, macskaszerű 

mesebeli szörny gondoskodik. Az olvasó figyelmének középpontjában a mű elején 

egyértelműen a csaknem láthatatlan (a sötétségből csak a szempárok fénye tűnik ki), hat 

férfiból és hat nőből álló kórus áll, amely a főhőshöz intézett alábbi beszéddel lényegében az 

egész alapkonfliktust a befogadó elé tárja: 

„Csönd, ó hallgass, te nyugtalan ember! Igazán tudhatod; mindig is tudtad; és ennek ellenére 

vak vagy? Képtelen vagy végre nyugalomra lelni? Oly gyakran volt már ez! És most megint? 

Tudod, hogy mindig ugyanaz következik. Mindig ugyanaz a vége. Muszáj újra és újra 

elbuknod? Nem akarsz végre hinni? Higgy a valóságnak, így van ez, s nem másképp. De te 

mindig csak az álomnak hiszel, vágyaid mindig a beteljesületlen dolgokra irányulnak, mindig 

csak érzékeidnek engeded át magad; melyek átszövik a világot, amelyek földöntúliak, de földi 

boldogságra áhítozol! Földi boldogságra! Te szerencsétlen! Földi boldogságra. Ki a 

földöntúlit magadban hordozod, mégis valami földi után epekedsz! S nem bírsz ezzel 

megbirkózni! Te szegény!‖
445

 

E részletből nemcsak az derül ki és válik már a legelején világossá, hogy a „földöntúli‖ 

képességekkel megáldott férfi bukásának az oka a földi dolgokkal - nevezetesen a nővel és 

szerelemmel - való foglalatosság, hanem hogy mindez rendszeresen megtörténik a főhőssel. 

Márpedig ez a ciklikusság körkörös formát feltételez; a nyitó és záró (első és negyedik) kép 

azonosságának (erős hasonlóságának) okára tehát valamiképp már itt fény derül. Már csak az 

a kérdés, hogy „honnan is szól‖ a kórus hangja: az álom és a tudatalatti szférájából vagy égi 

hangként – annyi bizonyos, hogy a kép eseményei (vagy éppen itt: eseménytelensége) más 

térben és időben valósulnak meg, mint az őt követő második képé.  

De a változás nem az új színnel veszi kezdetét, hanem már korábban, mikor a Férfi „felébred‖ 

és felemelkedik, tehát egyértelműen elhagyja az álom szféráját (már amennyiben ott volt 
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korábban). Legkésőbb ez a mozzanat rámutat arra a dramaturgiai megoldásra, amelynek 

következtében A szerencsés kéz egymástól látszólag független, gyors egymásutánban 

következő, mondhatni egymásra halmozott jelenetek láncolatává válik, elkendőzvén vagy el is 

tűntetvén az egyes színek közötti határokat. 

Az ébrenlét ugyanis alapvetően már a második képhez tartozik, amely az iméntinél méretre is 

nagyobb, napfénytől átitatott (tehát világos) térben a Férfi és a Nő találkozására koncentrál. 

Persze ez a találkozás sem valódi, hiszen a Férfi sohasem érinti meg a Nőt, sőt nem is látja; 

mintha szerelme is csak képzeletének szüleménye lenne. A kép kulcsmozzanata az Úr 

érkezése, aki a Férfi iránt amúgy is csökkenő érdeklődést és ridegséget mutató Nőt elcsábítja. 

Az ezzel beálló törésen, azaz a szerelmi kudarcon még a Nő ideiglenes visszatáncolása sem 

segít és változtat; emiatt izgalmas csak igazán, hogy a Férfi még a jelenet legvégén, a szeretők 

eltűnését követően sem tágít eredeti szándékától: a vágyott nő meghódításától. 

Ezzel elérkeztünk a dráma legfontosabb és egyben legtöbbet kommentált, a művet a 

művészoperák sorába emelő pontjához, amelynek lényegét Az új zene filozófiájában Adorno – 

Schönberg eredetijét is felhasználva – a következőképp foglalja össze: 

„A dráma harmadik képe egy műhelyben játszódik. „Néhány munkást‖ látunk „dolgozni 

valódi munkaruhában. Egyikük reszel, másikuk a gép előtt ül, megint más kalapál.‖ A hős a 

műhelybe vetődik. E szavakkal: „Lehet ezt egyszerűbben is‖ – a fölösleges dolgok 

szimbolikus kritikájával – egy aranydarabból egyetlen varázslatos ütéssel elkészíti azt az 

ékszert, amelynek előállításához a valódi munkások bonyolult, megosztott munkafolyamatai 

szükségesek. Míg nekikészül az ütésnek, a munkások felugranak, és arcuk azt tükrözi, 

mindjárt rárontanak. Eközben a hős, a fenyegetést észre sem véve, magasba emelt balkezére 

tekint (…) Amint a kalapács lesújt, a csodálkozástól elkerekedik a munkások szeme: az üllő 

középen kettéhasadt, az aranydarab belehullott az így keletkezett résbe. A férfi odahajol, és 

balkezével kiveszi az aranyat. Lassan fölemeli a magasba. Az aranytömb drágakövekkel 

gazdagon kirakott diadémmá változott.‖ A férfi – „egyszerűen, megindultság nélkül‖ – 

énekel: „így készítünk ékszert‖. „A munkások arckifejezése fenyegetővé válik; majd 

megvetővé; sustorogni kezdenek egymás között, láthatóan újra azt fontolgatják, rárontanak a 

férfira. Ez nevetve nyújtja át nekik az ékszert. A munkások rá akarnak rontani. A férfi 

megfordul, és már nem látja őket.‖
446

 

Ami miatt ez az eseménysor az operával kapcsolatos majd minden elemzés középpontjába 

kerül, az a főhős munkásokkal szembeni viselkedése, illetve a közte és a „tömeg‖ között 
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fennálló képességbeli különbségek mögött meghúzódó üzenet. Műalkotásban Schönberg sem 

korábban, sem pedig később nem ábrázolta ilyen részletességgel művészetfilozófiájának 

egyik alaptételét, nevezetesen az intuíciói, inspirációi által vezérelt zseniális művész 

szükségszerű sikerességét és felsőbbrendűségét az őt legfeljebb utánozni, illetve irigykedve 

figyelni képes szorgos kismesterekkel szemben. Van azonban a jelenetnek egy olyan, már 

most említést igénylő pontja, amely joggal ad okot félreértésekre és elemzői kételyekre, s 

nehezen egyeztethető össze azzal az esztétikával, amelynek kinyilatkoztatása feltételezhetően 

Schönberg szándékában állott. Ez pedig az a pont, amit Peter Horst Neumann Schönberg 

expresszionista alkotás-mítoszának gyenge pontjaként emleget:
447

 amikor a Férfi alkotói 

tevékenysége folytán egy diadém jön létre. Vajon miért éppen egy ékszert, tehát egy, a 

felszíni és felszínes szépséghez tartozó használati tárgyat készít a zseni, mikor a tömegeket az 

igaz művészetre „okítja‖? Adorno a jelenet ezen részét a következőképpen kommentálja: 

„A tehetetlen ember beletörődik tehetetlenségébe, és a vele szemben elkövetett jogtalanságot 

elköveti másokon. Mi sem találhatná el pontosabban történelmi kétértelműségét, mint az a 

rendezői utasítás, miszerint a színpad „egy gépszerelő- és egy aranyműves műhely keveréke‖. 

A hősnek, az újtárgyiasság prófétájának kézművesként kell megmentenie a régi termelési mód 

varázsát. A fölösleges dolgok ellenében tett egyszerű mozdulata épp arra jó, hogy egy fejdíszt 

állítson elő vele. Példaképe, Siegfried, legalább egy kardot kovácsolt ki. „A zenének nem 

díszítenie kell, igaznak kell lennie.‖ A műalkotásnak azonban újfent csak művészet a tárgya. 

Nem képes esztétikailag megszabadulni a káprázat ama összefüggésétől, amelyhez 

társadalmilag tartozik. A radikálisan elidegenedett, abszolút műalkotás vakságában 

tautologikusan egyedül önmagára vonatkozik. Szimbolikus középpontja a művészet. Így 

kiüresedik. Már az expresszionizmus csúcsán hatalmába keríti az az üresség, ami majd az 

újtárgyiasságban válik nyilvánvalóvá. Amit az expresszionizmus ebből megelőlegez, az 

egyúttal rokonítja az őt megelőző szecesszióval és iparművészettel.‖
448

      

Adornonak igaza van abban, hogy Schönberg e szerzői döntése következtében saját magával 

keveredik ellentmondásba, de nem veszi figyelembe azt, amit, mint látni fogjuk, a zene is 

alátámaszt: az ékszer létrejöttekor felcsendülő hegedűszóló félreérthetetlenné teszi, hogy a 

Férfi a diadémot a Nőnek készítette, illetve, hogy alkotás és szerelem a kalapácsütés 

pillanatában egymástól nem elválasztható instanciák. Értelmezhető tehát úgy is ez a pillanat, 

hogy a fejdísz a Férfi szerelmének a tárgyiasulása, azé a Férfié, aki a Nőt az egész darab 

                                                           
447

 Idézi Danuser,Hermann (Hrsg.): Vom Einfall zum Kunstwerk, Laaber: Laaber Verlag, 1993, 451. 
448

 Adorno 2012, 32-33. 



174 
 

folyamán nem érintheti meg, míg a maga által készített tárgyat diadalmasan emelheti a 

magasba. 

Egészen más okokból ugyan, de hasonlóan sokak érdeklődésének került középpontjába a 

harmadik kép második nagy jelenete, amelyet fény-vihar-jelenetnek, vagy fény-crescendonak 

is szokás nevezni. Íme az okok, hogy miért is (a szövegkönyvből idézzük):  

„Amint sötét lesz, szél kerekedik. Először csak gyengén susogva, aztán egyre fenyegetőbben. 

A szél e crescendójával egy időben a fény crescendója is végbemegy. E crescendo egy 

halvány, vöröslő fénnyel kezdődik (felülről), amely a barnán át piszkos zöldbe fordul át. Ez a 

zöld előbb sötét kékes-szürkévé változik, majd lilává. A lilából kiválik egy intenzív 

sötétvörös, amely mind fényesebb és rikítóbb lesz, azáltal, hogy, miután a vérvöröset elérte, 

egyre inkább naranccsal és sárgával keveredik, mígnem a rikító sárga magára marad; 

lassanként ez a fény világítja meg a második üreget. Ez az üreg már a fényjáték kezdetén 

nyitva van. Most tehát újból sárga fényben úszik. 

A férfinak a fény és vihar e crescendóját úgy kell megjelenítenie, mintha mindkettő belőle 

áradna. Először vöröslő fénynél a kezére pillant; amit leenged aztán, láthatóan bágyadtan, 

lassan; szemei izgatottá válnak (piszkos-zöld fény). Izgatottsága nő; a végtagjai harcosan 

megfeszülnek; reszketve kinyújtja mind a két karját (vérvörös), tágra nyitja a szemeit és 

rémülten kitátja a száját. Amikor a sárga fény megjelenik, úgy kell a fejének kinéznie, mintha 

szétpukkadna. 

A férfi nem a grotta felé fordul, hanem előre néz. 

Mikor egészen világos van, abbamarad a vihar, és a sárga fény hirtelen egy halovány kékbe 

megy át. A grotta e megvilágításban egy pillanatra üres; aztán a nő gyors, könnyed léptekkel 

beszökell balról a térbe. Úgy van felöltözve, mint a második képben, csak ruhájának bal felső 

fele hiányzik, így a felső testének ez a fele a csípőéig teljesen meztelen.‖ 

Boroszlói beszédében Schönberg a következő adalékokkal szolgál az iménti szöveghely 

megértéséhez:  

„A szerencsés kéz mármost jóval a háború előtt keletkezett, egy olyan korban, amelyben a 

realizmus már legyőzetett, és a szimbolizmus is a végét járta. Mint minden ilyen periódusban, 

akkor is úgy érezhette az ember, hogy a régi eszközökkel már nem lehet továbblépni, hogy 

kiapadt a kifejezés és ábrázolás eszköztára. Mindenki új alkotásokra, új tartalmakra vágyott. 
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Már régóta szemeim előtt lebegett egy forma, amelyről azt hittem, ez az egyetlen, amellyel 

egy muzsikus a színházban képes lehet magát kifejezni. Ezt a formát, kissé körülményesen a 

következőképp neveztem meg: a színpad eszközeivel muzsikálni.‖
449

 

Hogy a megnevezett eljárás – „a színpad eszközeivel muzsikálni‖ – alatt a szerző mit is ért 

pontosan, talán az alábbi, ugyancsak a boroszlói beszédből származó bekezdésben kerül a 

legplasztikusabban megfogalmazásra: 

„De a döntő az, hogy a cselekmény által ábrázolt lelki folyamat nemcsak a gesztusok, a 

mozgás és a zene által kerül kifejezésre, hanem a színek és a fények által is. Ezért tisztáznunk 

kell, hogy a gesztusok, színek és a fény itt akképpen vannak kezelve, mint a hangok: zene jön 

létre belőlük; az egyes fényértékek és színárnyalatok ún. figurákat és alakzatokat alkotnak, a 

zene alakzataihoz, figuráihoz és motívumaihoz hasonlatosan.‖
450

 

Színek és fények zeneműben betöltött szerepének efféle felértékelődésére, újfajta 

értelmezésére Schönberg „zenedrámáját‖ megelőzően csak Alekszandr Szkrjabin mindössze 

néhány évvel korábban elkészült (1910) Prométheuszában van példa.
451

 

Egy újabb kapcsolódási pont tehát a két zeneszerző között, amelyhez a Szkrjabin efféle 

törekvéseit ismerő és nagyra értékelő Kandinszkij annyiban mindenképpen hozzájárult, hogy 

a Szkrjabin-mű fényszólamairól idegen (a Schönberg számára is hozzáférhető német) nyelvre 

elsőként lefordított cikket, tehát Szabanyejevnek a Kék lovasban megjelent írását, mint 

említettük is, Schönbergnek adta át korrektúrára. A Szabanyejev-cikk tartalmának 

ismeretében tehát nem kétséges, hogy Schönberg tudott a Prométheusz fényszólamainak és 

orosz kollegája művészetek újraegyesítésével kapcsolatos nézeteinek létezéséről. Ám azt se 

feledjük, hogy A szerencsés kéz szövegkönyve már az esszé megírását, sőt Kandinszkij 

megismerését megelőzően elkészült, tehát ha kidolgozás szintjén nem is, gondolatként a 

színpadi eszközökkel való muzsika ötlete már 1910-ben létezett, és emiatt Schönberg saját 

leleményének tekinthető. 

Természetesen hosszasan lehetne e helyen beszélni a fény és színek Schönberg életművében 

és e kompozíciójában betöltött szerepéről, a Szkrjabin és Kandinszkij rendszerével való 

hasonlóságokról és különbségekről, mint ahogy a bécsi mester és az összművészeti alkotás 

eszméje közötti kapcsolatról is. A téma tárgyalásától, mivel szorosan nem kapcsolódik 

mondandónk fő fonalához, el kell tekintenünk.  
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A mű cselekményének felgöngyölítése és a formai felépítés szempontjából sokkal fontosabb 

felfigyelnünk arra, hogy az iménti szövegrész az egyetlen, ahol a Férfi egyedül tartózkodik a 

színpadon, s miután a jelenet végén, a Nő újból megjelenik (s ezzel a darab megindul a 

legelejére történő visszaérkezés útján), a fény-vihar jelenet válik a dráma mértani és tartalmi 

középpontjává. Schönberg e lefutását és ábrázolásmódját tekintve is rendhagyó jelenettel 

valószínűleg minden lehetséges eszközt bevetve igyekezet megjeleníteni a művész 

sikeressége és a szerelmi kudarc közötti diszkrepanciát, illetve (a szétpukkanó fej révén) a 

tehetetlenség okozta dühöt és feszültséget. 

Van is oka a Férfinak az elkeseredettségre: a harmadik kép záró jelenete, amely a lenge 

ruházatú Nő belépésével kezdődik, egyértelművé teszi, hogy a boldogság odaveszett. Ezt 

mintha egy pillanatra a Férfi is felismerné, s egyetlen sorba sűrítve hangot is ad e 

felismerésnek. A növekvő távolságot nem csak a múlt idő, de a harmadik személyű igealak is 

alátámasztja: „Te-te! Enyém vagy! --- Enyém voltál ---! Enyém volt …!‖ 

A belátást mégsem beletörődés, hanem a visszaszerzést megcélzó utolsó kétségbeesett 

próbálkozás követi, amely végül tragédiába torkollik: a Férfira, aki célja érdekében a 

megalázkodástól sem hőköl vissza, a sziklákkal tarkított színpad magaslati pontjára érkező, s 

ezáltal fizikailag is elérhetetlen Nő ugyanis egy hatalmas követ zúdít. E kő sajátossága, hogy 

lehullását megelőzően zöldes fény világít belőle, s mivel csúcsa úgy néz ki, mint „egy 

rettenetes-kaján torz pofa‖, leginkább – a szerzői szándék szerint – a felegyenesedő mesebeli 

állatra emlékeztet.  

E döntésével Schönberg teljesen eltűnteti a drámájában felsejlő két, tér- és időstruktúrájában 

is különböző világ – álom és valóság? – közti átmenetet, hiszen az iménti eseményekre szünet 

nélkül következő utolsó – negyedik – kép megszólalásig ugyanazzal a beállítással operál, mint 

a darabot nyitó első: a férfi arccal a padlónak fekszik mozdulatlan (éppen ott, ahol a kő az 

imént betemette) és az állat a tarkójába készül harapni. A nézőpont-váltást, amely az elején a 

sötétből világosba történő átmenettel világossá vált, most a fényviszonyok sem támasztják alá, 

hiszen rövid sötétséget követően az első képet sok mindenben ismétlő negyedik kép 

világosban játszódik.  

A kórus ezúttal sem hagyja szó nélkül a látottakat; igen fontos azonban, hogy bár üzenete 

csaknem megegyezik a bevezetőben elhangzott intelmekkel, szavai ezúttal már a második és 

harmadik kép tanulságait is némiképp magukban rejtik: 

„Megint át kellett élned mindazt, mit oly gyakran átéltél már? Kellett ez? Nem tudtál 

lemondani róla? Nem tudtad végül belátni? Nincs békesség benned? Még mindig nincs! Azt 

akarod megragadni, ami folyton megszökik előled, még ha meg is tartod. Ami azonban 
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benned és körülötted van, ahol te is vagy! Nem érzed? Nem hallod? Csak azt fogod meg, amit 

el is érsz! Csak azt érzed, amit meg is érintesz, sebeid először a húsodban, fájdalmad a 

testeden? És mégis keresed! És szenvedsz! És nyugtalan vagy! Te szegény!‖ 

Azáltal, hogy a kórus a végén valamiképp reflektál a látottakra, a szövegben nem (sem) 

valósul meg a tökéletes rekapituláció. Ezzel együtt a szerzői törekvés egyértelmű: egy olyan 

formát létrehozni, amelynek révén az olvasóban (és nézőben) létrejön, létrejöhet a 

körkörösség képzete. Hogy a szöveg végül majdhogynem tökéletes tükörszimmetrikus formát 

ölt, arról egy eddig szándékosan nem említett rövid epizód gondoskodik, amely a darab elején 

a kórus és a Férfi felegyenesedése, a végén pedig (mintha az események – szereplőiket és 

lényegüket tekintve – a fény-crescendót követően valóban visszafelé zajlanának), a ráhulló kő 

hatására földre zuhanó Férfi látványa és a nyitókép visszatérése közé ékelődik. Ráadásul ez 

a(z) (két) epizód mintha a dráma egyik – eddig álomnak és valóságnak nevezett - szférájához 

sem tartozna, s egy harmadik világ irányába törne utat: hangos vigadalmi zenének és egy 

embercsoport gúnykacajának kell hallatszania, mégpedig a színpad mögül, mintha „kiszólna‖ 

a darabból. 

Schönberg nyitva hagyja, hogy a felharsanó kacaj az éppen elhallgató kórustól származik-e, 

esetleg a férfi életének drámáját figyelő nézők, vagy ténylegesen valami mulatság 

résztvevőinek a nevetése, s a komponista a kontrasztot kívánta ezzel megteremteni a felszínes 

és könnyed élet, valamint azon komoly és tragikus sors között, ami a második és harmadik 

jelenetben, a Férfi „ébrenléte‖ alatt kerül bemutatásra. A minden szempontból 

extraterritoriális mozzanat valódi pikantériája, hogy azzal, hogy Schönberg a szimmetria 

„kényszerében‖ másodszorra közvetlen a férfi elbukása utánra teszi a jelenetet, az értelmezést 

olyan irányba tolja, mintha az odaképzelt mulatság résztvevői a hős kudarcán nevetnének, 

tehát csak annyira helyezkednének kívül a történeten, amennyire egy színházi néző kívül 

helyezkedik egy általa megtekintett színdarabon. Márpedig ha nézők nézik a Férfi szomorú 

szerelmi kalandjait, megcsalását és fényes diadalát a munkások felett, akkor minden, ami a 

keretjelenetek között történik, bevallottan egy műalkotás része, egy „produkció‖.  

Súlyos állítás ez, ha tényleg efféle megfontolások (is) vezették Schönberget darabja 

megírásában: a művészembernek az élete is egy kompozíció, amely a átlagemberek életéhez 

képest megkülönböztetett megítélés alá esik, s ezért a művészt külön súly terheli amiatt, hogy 

„előadása‖ jól sikerüljön.     

Nincs könnyű helyzetben tehát az elemző, amikor pontos megfejtésre törekszik a 

szövegkorpusz szimmetrikus felépítését illetően, hiszen ez a formai megoldás komoly 
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tartalmi-értelmi konnotációkkal jár együtt, amelyek a szöveghez társuló zene révén szintén 

sokat fognak módosulni.  

 

A művész alakja az operában 

 

A szerencsés kéz szövegkönyvének rövidsége és a jelenetek, történések korlátozott száma 

ellenére nem vagyunk könnyű helyzetben akkor, amikor a dráma főhősét jellemezni 

szeretnénk. A Férfinak ugyanis viharos gyorsasággal – majd minden jelenetben – változik a 

karaktere, legalábbis, ami a külsőt illeti: Schönberg számos különböző, bár többnyire jól 

felismerhető „maszkot‖ készített legfontosabb szereplője számára, amelyeknek csak az 

együttes vizsgálata után alkothatunk képet a művész alakjáról az operában. Már a 

Bevezetőben is említettük, hogy Schönbergnek ez a megoldása, tehát hogy egyszerre több 

szereplőt sűrít egyetlen karakterbe, korában nem számított rendkívülinek: jó példa erre az 

expresszionizmus egyik legfontosabb művészdrámájának számító Koldus (Reinhardt Sorge 

darabja) és Vlagyimir Majakovszkij önmagáról írott színdarabja (Vlagyimir Majakovszkij, 

tragédia) – e művekben a művész szintén különféle alakokat ölt a cselekmény során. 

Köszönhetően annak, hogy leírásaival Schönberg széles teret enged az asszociációknak, a 

kutatók a legkülönfélébb figurákat látják bele az opera Férfijába. Peter Naumann például nem 

kevesebb, mint nyolc maszkot (Prométheuszét, Szisziphoszét, Orfeuszét, Krisztusét, a 

harcosét, az inspirált zseniét, a látnokét és a magányos férfiét) számol össze a darabban, s 

különböző mitológiákból, valamint az egykorú irodalmi kánonból vett hasonlatokkal 

igyekszik jelenlétüket alátámasztani.
452

 De már a mű első komoly elemzői közé számító Karl 

Wörnernél is több lehetséges variáció jön számításba Amfortastól, Sámsonon át Strindberg 

Ismeretlenjéig (a többször is említett Damaszkusz felé című drámából).
453

 Talán túlzás lenne 

azt állítani, hogy a zeneszerző az itt felsorolt hősök mindegyikére gondolt, amikor papíron 

megalkotta művészfiguráját, amelynek – a műben ábrázolt „élethelyzetén‖ túl – önéletrajzi 

vonatkozásait az is feltétlenül megerősíti, hogy minden fontosabb tettét csellóhang kíséri, 

annak a hangszernek a hangja tehát, amelyen Schönberg köztudomásúlag a legjobban játszott, 

és amely egyben a legkedvesebb volt számára.
454

  

Ezzel együtt tényleg találhatunk egyértelmű utalásokat a szövegben, amelyeket az éles szemű 

olvasó egyből képes beazonosítani és valamelyik ismert mitológiai vagy irodalmi 
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(zeneirodalmi) hőshöz kapcsolni. Mindjárt már a Férfi ébredését és talpra állását követő, első 

és egyben legteljesebb jellemzésben találhatunk ilyeneket; az itt megrajzolt képtől nagyon 

messzire a hős lényegében a későbbiekben sem távolodik: 

„A férfi kiegyenesedve ott áll. Koszos barnássárga kabátot visel, amely pokrócszerű, vastag 

anyagból készült. A bal lábán fekete nadrágja csak valamivel a térd alá ér, az alatt cafatok 

lógnak. Az ing félig nyitott, úgy hogy kilátszik a mellkasa. A lábain, zokni nélkül, egy 

teljesen szétszakadt cipő; az egyik cipője olyannyira szét van szakadva, hogy a meztelen lábát 

látni, amelyen feljebb egy nagy nyílt seb, amely mintha szegtől származna. Az arcát számos, 

részben véres, részben régebbi heg borítja. Haja egészen rövidre nyírva.‖ 

Az első, ami szembe tűnik, az mindenképpen a férfi öltözetének szegényessége, s 

elhanyagoltsága – ismét csak hivatkozhatunk analógiaként Sorge Koldusára vagy Strindberg 

Damaszkuszára és Johst Magányos férfijára, mint azt a tényt alátámasztó példákra, hogy a 

modernitásban született művészdrámák előszeretettel ábrázolják a művészt egzisztenciálisan 

kiszolgáltatott, a társadalom perifériájára sodródott figuraként.  

Schönberg „koldusának‖ lábát azonban speciális seb borítja, amely megkülönbözteti őt az 

említett három dráma „költőitől‖: a szegek említése egyértelműen a keresztfára feszített 

Krisztust képzetét kelti fel bennünk. Krisztus alakja nagy jelentőséggel bírt Schönberg 

expresszionista korszakában, egyike volt a művésszel kapcsolatba hozható legfontosabb 

szimbólumoknak. Ez egyfelől a zsidó származású, ám 1892-ben kikeresztelkedő zeneszerző 

vállalt vallásosságával hozható összefüggésbe, amelybe, különösen 1911 után
455

 a kor 

trendjeinek megfelelően, a Jézust szintén kulcsfiguraként láttató divatos okkultizmus és 

teozófia is beszüremlett. De a Krisztus-ábrázolások az egykorú képzőművészetben is 

népszerűnek számítottak, elég csak Oskar Kokoschka híres-hírhedt önarcképére gondolnunk, 

amely A vihar (Der Strum) nevű lapban jelent meg 1910-ben
456

, de ahogy arra Claude 

Cernuhschi rámutatott, Van Gogh, Gauguin, Munch, Ensor, Schiele, avagy éppen Nolde is 

igencsak hasonló szellemben és stílusban készített önarcképet az említett festménnyel 

nagyjából egy időben (vagy kevéssel korábban).
457

 Maga Kokoschka azzal magyarázta a 

sajátos témaválasztást az önarcképéhez, hogy a portré sosem a portréalany külsejét akarja 

megfesteni, hanem a belső természetét. Ez a gondolat egészen rímel a festéssel szintén 
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próbálkozó Schönberg ama, több helyütt
458

is visszaköszönő elképzelésére, mely szerint a 

portré nem a portréalannyal, hanem a festővel mutat elsősorban hasonlóságot. 

Schönbergnek elsősorban az 1910-ben akvarellel és olajjal kartonpapírra festett, úgynevezett 

Víziói
459

 közt akad olyan kép, amely krisztusi vonásokat mutat (kereszt és töviskoszorú is 

szerepel a motívumok között) – egyet közülük a Kék lovasban is megcsodálhatunk.
460

 De nem 

csak képzőművészeti alkotásaiban, hanem írásaiban és zeneműveiben is találkozunk ide 

vonatkozó példákat. A szerencsés kézzel egy időben keletkezett írások közül Krisztus neve 

elsősorban a Liszt-esszében bukkan fel, mégpedig mint a múlt nagyjainak egyike,
461

 illetve a 

magyar származású mester egyik művének címeként. Közvetlenül Liszt formai felfogásának 

fentebb hosszabban idézett bírálatát követően írja: 

„Noha ezzel Liszt művészete bizonyos igényektől elmaradt, nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hány - tisztán zenei - újdonságot, hány, tisztán intuíció révén megtalált leleményt rejt 

magában. Ő volt például az elsők egyike, akik felvették a harcot a tonalitás ellen: témákkal, 

melyek nem feltétlenül egy középpontra utalnak és sok olyan harmóniai finomsággal, amiket 

végül az utódok fejlesztettek tovább. E kezdeményezéseivel, melyeket az utódok számára 

hátrahagyott, hatása talán még Wagnernél is nagyobb, kinek műve túlságosan tökéletes és 

lezárt volt ahhoz, hogy még bármit is hozzáfűzzenek később. De nyilván nem érdemes Lisztet 

csak ilyen szemmel néznünk. Elég csak Krisztus című művére gondolnunk, mely most kezdi 

kifejteni hatását – hangvétele, s törekvései talán már a most következő időkben 

meghallgatásra találnak. Mivel korunk ismét a maga istenét keresi és ez a keresés jellemzőbb 

mostanság, mint bármely lenyűgöző technikai vívmány.‖
462

 

Ha Krisztus neve nem is, a kereszténységhez és a vallásossághoz kapcsolódó fogalmak más 

helyütt is gyakorta előfordulnak ebben az időben. Ilyen fogalom például a mártír, amelyről 

egy Karl Wienernek címzett 1910-es levélben a következőket mondja: 

„Nem akarok mártír lenni. Nekem nem fekszenek az ilyesfajta pózok. De nem a 

továbbfejlődés által leszek azzá, hanem azon körülmények révén, amelyek tőlem 

függetlenek.‖
463

 

De a szent és az apostol kifejezések ugyancsak előkerülnek, mégpedig elsősorban Gustav 

Mahler személyével kapcsolatban. A zenetörténetben ez sem minden előzmény nélküli: 
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gondoljunk csak Wagnerre, aki Beethoven-írásában is szentnek titulálja a Kilencedik 

szimfónia komponistáját, akárcsak Schönberg teszi ezt majd Összhangzattana első kiadásának 

ajánlásában Mahlerral, akit egyszersmind mártírnak is nevez. Az apostol pedig a Prágai 

beszéd más szempontból is említést érdemlő szöveghelyén kerül elő: 

„Bizalomra lenne szükségünk ahhoz, hogy hitünk közvetlenül átruházható legyen. Oly 

forróvá kellene hevítenünk buzgóságunkat a tárggyal szemben, hogy mindenki, aki hozzánk 

közel jön, velünk együtt felforrósodjon, hogy ugyanaz a parázs eméssze, hogy ugyanazt a 

tüzet imádja, amely számunkra ugyancsak szent. Oly fényesen kellene e tűznek bennünk 

égnie, hogy transzparenssé váljunk, hogy fénye kívül jusson rajtunk, és azt is megvilágítsa, 

aki eddig sötétségben járt-kelt. Egy olyan apostol, aki nem lángol, hamis tant prédikál. Aki a 

dicsfényt megtagadja, az nem hordja az isteni képmását magában.‖
464

      

Az iménti idézet igen pontosan írja le, hogy az apostol és a fényvivő feladata (szerepe) 

Schönberg szerint miként egyesül a művészben. Ez az egyesülés természetszerűleg eszünkbe 

juttathatja Prométheusz alakját, márpedig Jochen Schmidt arra figyelmeztet, hogy a 

Prométheusz-ábrázolások a modern zseni-figura egyik legfontosabb előképének 

számítanak.
465

 Operájában Schönberg is a zsenihez rendeli a fényt, ugyanis a Férfinek 

közvetlenül azután kezdenek el világítani az ujjai (ujjhegyei), miután az arany 

„egyszerűbb‖
466

 megműveléséhez szükséges gondolat „megszületett benne‖. 

 S azt se feledjük, hogy az aranyműhelyben játszódó jelenetet követő fény-játéknak is úgy kell 

– szerzői utasításra – zajlania, mintha a fények a művészből áradnának kifelé. Igaz, mint 

említettük is, a fény-vihar jelenetben már nemcsak a munkásokon könnyedén és nevetve 

diadalmaskodó géniusz, hanem a szorongásoktól és fájdalomtól meggyötört, az idegességtől 

majd szét pukkadó magányos szerelmes is jelen van. S ha már újból szóba jött a magány: az 

operában a Férfi tulajdonságai és léthelyzetei közül rettentő egyedülléte és a társadalomtól 

való teljes elszigeteltsége tűnik a legnyilvánvalóbbnak. Az egész darab folyamán nem lép 

verbális- és metakommunikációba a külvilággal, a többi szereplő jelenlétéről mintha tudomást 

sem venne – sokszor látni sem látja őket, noha a közvetlen közelében tartózkodnak. De Peter 

Naumann szerint nyelvének töredezettsége és redukáltsága is arra utal, hogy a valósággal való 

kapcsolata megszakadt.
467

 A Férfi magányának társadalmi vetületeit kidomborító Adorno a 

jelenetek látszólag logikátlan egymásutánját is az egyedüllét számlájára írja, mondván, 

kaotikusnak csak az az ember látja a világot, akinek nincsenek társai: 
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„A Szerencsés kéz kaotikus oldala, amely magyarázat nélkül hagyja a megvilágítatlant, 

megőrzi azt az intellektuális tisztességet, amelyet Schönberg a látszattal és a játékkal szemben 

képvisel. Ám a káosz valósága nem a teljes valóság. A káosz valóságában megjelenik az a 

törvény, amelynek égisze alatt a cserekereskedelmen alapuló társadalom vakon, az emberek 

feje fölött reprodukálja önmagát. Ez a törvény magában foglalja a mások felett rendelkezők 

hatalmának állandó gyarapodását. A világ az értéktörvény és a koncentráció áldozatai 

számára kaotikus. „Magában véve― azonban nem. A világot csak a magányos ember tartja 

zűrzavarosnak, akit a világ elve kérlelhetetlenül elnyom. A magányos ember világát 

összezavaró erőszaktételek végül kezükbe veszik a káosz újjászervezését, mivel a káosz a 

világuk. A káosz a kozmosz funkciója, le désordre avant l’ordre. Káosz és rendszer együvé 

tartozik, csakúgy a társadalomban, mint a filozófiában. Az expresszionista káosz közepette 

felvázolt értékvilág a feltörekvő új hatalom vonásait hordozza. A Szerencsés kéz férfije 

éppoly kevéssé látja szerelmét, mint a munkásokat. Együttérzését magával viszi a szellem 

titkos királyságába. Ez a férfi Führer. Ereje a zenében jut érvényre, gyengesége a 

szövegben.‖
468

    

Krisztus, Prométheusz és a magányos zseni mellett két olyan szerep merül még fel, amely 

megítélésünk szerint nem kerülheti el az olvasó figyelmét, s feltehetően a korabeli – zeneértő 

– olvasók figyelmét nem is kerülte el. Mindkettő érdekessége, hogy hátterében Richard 

Wagner egy-egy zenedrámája, illetve operahőse áll. Az egyik szerep, a harcosé, gyaníthatóan 

Siegfriedről lett mintázva: a harmadik kép elejének egésze, a fennsíkkal, sziklákkal és a 

bányával A Niebelung gyűrűjének világát juttathatja eszünkbe, a kovácsolás, az üllő és a kard 

jelenléte pedig egyértelműen a tetralógia harmadik részére, s annak főhősére utal. De 

rendkívüli jelentőségű Schönberg „harcosának‖ egy további attribútuma, amely Siegrfriedtől 

megkülönbözteti őt: nevezetesen az, hogy övén két török feje lóg; márpedig a korabeli bécsi 

köztudatban a törökök elleni harc vallásháborút, a hitetlenekkel szembeni harcot is jelentett! 

Nem kizárt, hogy Schönberget is ez a közhely vezérelte egy ilyesfajta szimbólum 

bevetésében. Olyannyira nem, hogy a pogányok és hívők ellentéte egy másik írásában, 

mégpedig az Anton Webern op. 9-es Hat bagatelljéhez (1911-13) írott előszóban is felmerül: 

„Tudja-e hát az előadó, hogy miképpen kell e darabokat játszani, s tudja-e a hallgató, hogy 

miképpen kell befogadni őket? Képesek-e rá a hívő előadók és a hívő hallgatók, hogy átadják 

magukat egymásnak? 
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S mihez kezdjünk a pogányokkal? Tűz és kard tudja őket nyugalomra inteni; bannussal 

azonban csak a hívők büntethetők. 

Szóljon hát e némaság nekik!‖
469

  

Kisebb jelentőségű ugyan, de a Trisztán és Izolda pillanatnyi megelevenedése szintén szerves 

része Schönberg művészoperájának. A Nő a második képben kínál fel egy kelyhet a Férfinak, 

aki némi vonakodás után ki is issza annak tartalmát. A „bájital‖ elfogyasztása után - Wagnert 

követve – a szerelem lángra lobbanásának kellene következnie, ám Schönberg művében 

ennek ellenkezője történik: a Férfit felcsigázza az ital, a Nő viszont minden egyes korttyal 

távolabb kerül a Férfitől és fokozatosan növekvő közönnyel viseltetik iránta. Ami tehát 

Wagnernél a beteljesedő szerelmet jelenti, az Schönbergnél a visszájára fordul, és az 

elhidegülés eszközévé válik. A bécsi mester Trisztán és Siegfried-ábrázolása tehát egyaránt 

negatív, és ez összefüggésben áll A szerencsés kéz egyik legfontosabb üzenetével: azzal tehát, 

hogy a művészetben szerencsés Férfi a szerelemben feloldhatatlan boldogtalansásra van 

ítélve. 

 

Mellékszereplők: a Nő és a Mesebeli állat 

 

Játsszon bármennyire is „alárendelt‖ szerepet a Nő a Férfihez képes a dramaturgia 

szempontjából, a zeneszerző egyértelműen az ő alakját dolgozta ki a legaprólékosabban a 

dráma során felvonuló mellékszereplők közül. Ez az aprólékosság sem volt elég azonban 

ahhoz, hogy ne egy végletekig tipizált, a korban közhelyesnek számító toposzokból építkező 

nőalakot lássunk magunk előtt, aki – utaljunk ezzel a kórus első beszédére – a „földi‖ szférát 

jeleníti meg a darabban. Schönberg Nője tipikus femme fatale, aki szépségével hódít, s 

ugyanolyan könnyedén libben tova a következő férfi irányába, amilyen könnyen érkezett. 

Számos Schönberggel és A szerencsés kézzel kapcsolatos írás számol be arról, hogy e nőkép 

miképpen szolgálja ki a korszak Otto Weininger, Oskar Kokoschka, Oscar Wilde (Salome), 

Franz Wedekind (Lulu) és Strindberg nevével fémjelzett mizogén trendjeit. Az így érvelőknek 

annyiban igazuk van, hogy a harmadik kép legvégén a Nő rombolóként és pusztítóként tűnik 

fel: ő az, aki a Férfira zúdítja a követ, amely a hiábavalóan sóvárgó főhőst maga alá temeti. 

De nem szabad szem elől tévesztenünk a mű során – igaz, csak pillanatokra – felbukkanó 

pozitív női vonásokat, tehát a melegséget, a bűnbánást és a részvétet sem, és nem kerülheti el 

figyelmünket az sem, hogy a Nőben a fény-crescendo utáni újbóli színpadra lépésekor némi 
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szégyenérzet alakul ki saját félmeztelensége miatt. Ezekkel a lépésekkel a bécsi mester 

egyértelműen elfordul a radikális nőgyűlölettől, amely közvetlen szellemi környezetéből 

sokakat jellemzett, bár magával a nőgyűlölettel kétségtelenül nem számol le teljesen, mint 

ahogy az állati-vegetatív nőiesség képzetével sem.      

Ezt támaszthatja alá az operában a macskaszerű Mesebeli állat jelenléte is.
470

  Miután 

Schönberg e különös, a valóságban nem létező állathoz semmiféle további jellemzést vagy 

egyéb kommentárt nem fűz a darab folyamán, s saját operájáról való későbbi 

megnyilatkozásaiban sem ad e tekintetben kulcsot az értelmező kezébe, A szerencsés kéz 

recepció-történetében már a kezdetektől fogva igen különböző találgatások, „megfejtések‖ 

láttak napvilágot e leginkább a mitikus szfinxhez hasonlatos lény mibenlétére és műbéli 

szerepére vonatkozóan.  

Voltak, akik Adorno Az új zene filozófiájában kifejtett értelmezésével értettek egyet, aki 

szerint az állat egyfelől a szorongás szimbóluma, másfelől azzal, hogy teljes testsúlyával 

ránehezedik a főhősre, a férfi tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát is kifejezi.
471

 John C. 

Crawford ezzel szemben a művészsors megtestesítőjét látta meg a szárnyas hiénában, amit a 

művész képtelen magáról lerázni, amit mindig magával kell cipelnie, egész életén át.
472

 Nem 

kevésbé karakteres, az - az expresszionista líra felől közelítő - álláspont sem, mely szerint az 

állat az én, a személyiség feloldódását, s az ember ösztönök, elemi szükségletek, biológiai 

létezés szintjére való visszavedlését hivatott kifejezni. Az állat eltűnése ennek megfelelően a 

Férfi önmagára találását, tudatának visszaszerzését jelentheti.  

Tudatában annak, hogy az opera feltűnően statikus, teljes sötétségben játszódó első és utolsó 

képeivel szemben minden fény és szereplői aktivitás a közbülső képekre koncentrálódik, 

ahogy arról több alkalommal is szó volt, természetszerűleg adja magát az álom és a valóság, 

illetve alvás és ébrenlét világainak szembeállítása is, függetlenül attól, hogy egyesek éppen a 

cselekményt keretező vagy a második és harmadik képekre tekintenek-e álomként. Egy efféle 

értelmezés szerint az állat a Férfi - gyaníthatóan - igencsak nyomasztó álmának őrzője lehet.  

Ahelyett, hogy e ponton az iménti magyarázatok bármelyikét is elvetnénk, vagy állást 

foglalnánk egyikőjük érvényessége mellett, inkább újfent az opera bevezető képének 

statikusságára, festmény-szerűségére kívánjuk felhívni a figyelmet. Mégpedig egyfelől azért, 

mert a szavakkal itt megrajzolt színpadképet Schönberg ténylegesen meg is festette,
473
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másfelől pedig amiatt, mert a mű születésének pillanatában a schönbergi állatéhoz hasonlatos 

szfinxszerű lények ábrázolása a képzőművészetben nemhogy ritkaságnak nem számított, 

hanem épp ellenkezőleg: kimondottan nagy divatnak örvendett. Joggal feltételezhetjük tehát, 

hogy rögtönzött ikonográfiai vizsgálódások az opera mesebeli szörnyének helyes 

értelmezéséhez is közelebb vihetnek. 

Márpedig Schönberg feltételezhető előképei - gondoljunk akár Jean-Auguste Ingres vagy 

Gustave Moreau Oidipusz és a Szfinx című festményeire (1808, illetve 1864), vagy éppen a 

Manet Olympiáján megjelenő „hétköznapi‖ fekete macskára, valamint a következő évtizedek 

szfinx- és démon-ábrázolásaira - mind-mind annak a századfordulóra kiteljesedő tendenciának 

a hírnökei, amely a nőt démonizálja, bestiává, vadállattá stilizálja. 

Nő és vadmacska megfeleltetésének ugyanakkor az operairodalomban is vannak közvetlen 

előzményei, hiszen Richard Strauss Saloméje és Elektrája alkalmasint szintén vérszomjas 

ragadozóra emlékeztet. Különösen utóbbival kapcsolatban beszéltek már a korabeli kritikák 

„macskatermészetű‖ lényről, olyan nőről, „aki a lábujjain sompolyog, majd kimereszti 

karmait gyűlölt áldozatára‖, s aki prédája szétmarcangolásakor és a vér látványától „állati 

gyönyört érez‖. Egy bizonyos Julius Hart egyenesen azt állította, hogy ez az elállatiasodott 

Elektra maga a modern művészet szimbóluma.
474

 

Természetesen egy ilyesfajta nőkép kialakulása szoros összefüggésben állt az állat és ember 

közötti kapcsolat Darwin, Nietzsche és Freud hatására történő újraértelmezésével is. Az 

ember többé nem a teremtés koronája, többé nem különb az állatoktól. Az emberben 

mindinkább felszínre tör az „állati‖ - különösen az ösztönök, a tudatalatti, a vágyak és 

biológiai szükségletek szintjein.  

Az életrajzi vonatkozások és a szerző irodalmi-művészeti érdeklődésének ismeretében, 

valamint a történet során teljességgel saját ábrándképei, illetve a nő felé érzett kínzó vágya 

rabjává váló, s vágya tárgyának eléréséért ugyebár kíméletlenül meg is alázkodó Férfi láttán 

valószínűsíthetjük: Schönberg operájának mesebeli állata elsősorban – követvén a kor 

általános trendjeit – a Férfin uralkodó, azt hatalmában tartó Nő jelképe. 
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Az opera zenéje 

 

A zenei nagyforma kérdése 

 

Elérkeztünk az egész Schönberg fejezet talán legkényesebb pontjához, ahol arra keressük a 

választ, hogy Schönberg, a zeneszerző a zene eszközeivel művében miképpen igazolta, vagy 

alkalmasint cáfolta azt a művészetfilozófiát, amelyet elméleti írásaiból, leveleiből és az opera 

szövegkönyvéből eddig megismerhettünk. 

Ahogy a szöveg formai felépítésével kapcsolatos elmélkedéseket, a zenei formaanalíziseket is 

elsősorban a szimmetria és a visszatérés kérdése foglalkoztatja. Ha összevetjük az opera 

zenéjéről készített eddigi nagyelemzéseket, akkor azt találjuk, hogy az álláspontok leginkább 

egyetlen lényeges dilemma mentén ütköznek egymással. Ez a dilemma elsősorban a mű végén 

található repríz funkciójával kapcsolatos.  

Abban mindenki egyetérteni látszik, hogy – a drámai koncepciónak megfelelően – az opera 

egyes képeinek, és azokon belül az egyes jeleneteknek is látszólag önmagában zárt formája, s 

specifikus, a többi képtől-jelenettől többé-kevésbé független belső logikája van.  

Igazi különbség abban van az elemzői vélemények között, hogy egyesek szerint ezek a 

különböző részek, szakaszok az opera egészén belül nem kerülnek kapcsolatba egymással, s a 

repríz valós fejlődés híján a körkörösséget, a kiszakadni nem tudást, és a „mindig ugyanaz‖ 

elvének érvényesülését szimbolizálja, linearitásról pedig legfeljebb a tévhittől (Täuschung) a 

kiábrándulás és kijózanodás (Enttaüschung) irányába történő elmozdulás (haladás) értelmében 

lehet beszélni.
475

  

Mások ezzel szemben egy architektonikus diszpozícióval kialakított mű-egészt
476

 vélnek a 

négy kép egymásutánjában felfedezni, melyek feszültséggel teli ellentétéből egy nagy, 

szimfonikus forma bontakozik ki. Egy olyan forma, amelyben az egyes elemek közti kohéziót 

számos „logikus‖ mozzanat erősíti, a visszatéréstől témák és motívumok egész „tételeken‖ 

átívelő fejlesztéséig és variációjáig. Márpedig ha az utóbbi álláspont helyessége igazolható, az 

egyúttal azt is jelenti, hogy e művében Schönberg elfordul az atonális műveire jellemző 

stílustól, amely a hagyományos formák és összefüggések kiiktatására épít, s megindul azon az 

úton, amelyet a tradícióhoz való visszatalálás vágya jellemez.      
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A darab megformálása mögött rejlő – racionális – építőelv létezését általában a mű 

szimfonikus jellegét kétségbe vonók sem vitatják; a repríz és az egyes formarészek 

heterogenitása ellenére is jól felismerhető szimmetria ténye nem is teszi ezt számukra 

lehetővé.   

Előttük általában egy olyan formaideál lebeg, amelyben a kerettételek lényegében egymásba 

érnek.  Teljességgel tükörszimmetrikus struktúráról az operával kapcsolatban John C. 

Crawford elemzése óta szokás beszélni, aki összesen nyolc stációt különböztetett meg az 

operában, s a körkörösség rendezőelvét bizonyítandó, a két szélső „állomástól‖ indulván, 

egyre inkább befelé haladva rendezte azokat párokba. A többé-kevésbé azonos hosszúságú 

elsőt és a nyolcadikat (ostinato és kórus), a másodikat és a hetediket (26-28. illetve 200-203. 

ütemek: a kívülről behallatszó vigadalmi zene), valamint a harmadikat és hatodikat (25-88. 

illetve 153-199. ütemek: a szerelmi háromszög) feleltette meg egymásnak.
477

  

A Crawford elemzését ismerő Peter Naumann ugyanakkor egy spirálból való kivágathoz 

hasonlította az operát,
478

 amely, mint ilyen, végtelen számú ismétlési lehetőséggel 

rendelkezik. Crawfordhoz hasonlóan Naumann szintén teljes szimmetriát mutatott ki a 

darabban, bár ő a hangsúlyt a harmadik képre helyezte, és azt igyekezett megmutatni, hogy a 

kovácsjelenet, valamint a fény-vihar-crescendo találkozásánál van a darab fordulópontja, 

hiszen míg az előbbi aktivitás, erő és megdicsőülés tekintetében is a mű csúcspontja, addig az 

utóbbi már – csaknem átmenet nélkül – a tehetetlenségbe, megalázottságba és hanyatlásba 

való átfordulás közvetlen előzményét jelenti. Miután e fordulat tematikus munka és fejlesztés 

hatására következik be, Naumann egyszerre nevezte az operát drámának és szimfóniának, és 

eljátszott azzal a gondolattal, hogy a darab az életműből hiányzó, ám tervként Schönberget a 

tízes években folyamatosan foglalkoztató Szimfónia megvalósulása lenne.
479

 

De sorakoztattak fel érveket a linearitás (teleologikus haladás) mellett is. Ezeket az érveket 

leginkább azok hangoztatták az elmúlt évtizedekben, akik – részben az opera képeinek a 

számából kiindulván – egy zenés drámává átdolgozott, vagy annak álcázott kvázi-négytételes 

„vokális‖ szimfóniát pillantottak meg a műben.  

Már Theodor Wiesegrund Adorno is hajlott egy ilyesfajta értelmezésre, és A szerencsés kézről 

írott elemzésében egy olyan – szonátaszerűen rendeződő – szerkezetről beszélt, amelyben az 

első kép jelenti az expozíciót (amelynek hosszú ostinatoja Adornót Mahler Második 

szimfóniájának scherzo tételére [Fischpredigt], és az abban megfogalmazódó perpetum mobile 
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elvre emlékeztette), a harmadik kép a mű „szimfonikus magját‖ (benne egy ugyancsak 

Mahlertől származó idézettel: a kalapácsütéssel), majd egy táncszerű epizód után következik a 

repríz, ahol azonban az expozíciót kísérő ostinato elmarad, jobban mondva csak a zárókép 

elejére és legvégére korlátozódik.
480

 Az opera története (Histoire de l’opera) című 1957-es 

művében René Leibowitz szintén négytételes szimfóniáról beszél,
481

 és az első képet egy 

allegro bevezető tétellel, a másodikat egy lassú tétellel, a harmadikat egy triós résszel 

kiegészülő scherzóval, míg a negyediket egy fináléval azonosítja. 

Az idő előrehaladtával aztán megjelentek és elterjedtek azok az analitikus munkák is, amelyek 

továbbvezetve Naumann felvetését, egy, a drámai és szimfonikus elemeket ötvöző műként 

állították be Schönberg operáját. Az egyik legfrissebbnek számító nagyszabású műelemzés 

szerzője, Ralph Paland 2001-ben például a statikus és teleologikus időstruktúra paradox 

egymásba fonódásáról beszélt, és ennek megfelelően egy olyan kétrétegű formára hivatkozott, 

amelyben a crawfordi nyolc stáció egy külső és egy belső körre osztható fel. Mégpedig 

akként, hogy az első, a második, a hetedik és a nyolcadik rész tartozik a statikus külső körhöz, 

míg a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik stációk egy olyan önálló – belső – kört 

képeznek, amelyben megjelenik a motivikus-tematikus munka és a logikus fejlődés 

mozzanata. Mindez persze a külső kört sem hagyja érintetlenül, tehát a „kerettételeket‖ is 

befolyásolja: így lehetséges, hogy a negyedik kép nem egyszerű rekapituláció, hanem az első 

kép (tétel) „fokozása‖, egy szimfónia fináléjához hasonlatos kiteljesedés. 

 

A négy kép 

 

Első kép 

 

Az eddig elmondottakból alighanem világosan kiderül, hogy Schönberg műve igen sok 

kérdést nyitva hagy a nagyformát illetően, márpedig e kérdések aligha válaszolhatóak meg a 

kétértelműségre okot szolgáltató szöveghelyek státuszának tisztázása, az egyes képek formai 

felépítésének vizsgálata, valamint – s talán valamennyi szempont közül ez a leginkább 

lényeges – hangoknak és szavaknak a drámai történések bevonásával készült összevetése 

nélkül. 
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Amennyiben a darab és a drámai helyzet bevezetőjeként szolgáló első kép legfőbb 

komponenseit keressük, majdhogynem elegendő a partitúra első oldalát
482

 fellapozni, a művet 

nyitó első ütemek ugyanis - a konstruktivista komponálás egy újabb ismérveként - teljes 

gazdagságában tárják elénk a kép kompozíciós eszköztárát, sőt a tételen túlmutatóan a darab 

további részeire vonatkozólag is árulnak el információkat.  

Mindjárt megismerkedhetünk tehát azzal a három fő építőelemmel, amely kitartóan 

végigvonul a kép egészén: egy négy hangszer játékára épülő ostinatóval, egy suttogó-, 

beszéd- és énekhangokkal egyaránt operáló hatszólamú kórussal és a zenekar maradék 

részének jobbára mellékszerepre ítélt, kísérő-színező funkciójú anyagával. De itt 

találkozhatunk gyors egymásutánban (a harmadik, illetve az ötödik ütemekben) ama két 

hangszer rövid szólójával is, amelyet a darab folyamán Schönberg a két főszereplő 

azonosítására alkalmaz: a szóló-hegedű az esetek többségében a nő cselekedeteire és 

rezdüléseire reflektál, míg a cselló egyértelműen a Férfit szimbolizálja.
483

   

Az említett három alapkomponens közül egyértelműen a huszonnyolc ütem hosszan elterülő, 

konstans tempóval és struktúrával bíró ostinato tekinthető a legfontosabbnak. Bázisát egy 

kilenchangú alapakkord adja. Mint az alábbi kottapéldán is látható, az akkord hangjai már a 

hangzat első megszólalásakor két egymástól jól elkülöníthető csoportba tömörülnek: egyfelől 

adva vannak a hárfa D és F, illetve az üstdob C és A hangok között ingázó nyolcad-triolái, 

másfelől a szordinált csellók és brácsák Gisz, Fisz, és Cisz, G, H hangokon megszólaló 

tremolói. Az akkord érdekessége egyfelől, hogy a komponálás egy korai fázisában Schönberg 

még tizenkét hangosra tervezte azt,
484 

s csak később, egyes feltételezések szerint Leonyid 

Szabanyejev Szkrjabin Prométheuszáról írott cikkének
485

 hatására, tehát a Prométheusz híres 

hathangú harmóniájával, a misztikus akkorddal való megismerkedés következtében 

mozdította el konstruktívabb irányba.
486

 További érdekesség másfelől, hogy bár valamiféle 

visszatéréssel, reprízzel már a kezdetektől fogva számolt, eleinte – az expresszionista 

pillanatnyiság és szabadelvűség szellemében – egyáltalán nem akarta a mű elején és a végén, 

tehát az elsővel tartalmi szempontból sok tekintetben azonos utolsó képben ugyanazt az 

akkordot használni, s megint csak a munka előrehaladtával,  
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a racionalitás mind erőteljesebb térnyerésével döntött végül a hangzat – legalábbis első 

visszaidézésekor (200. ütem) – szó szerinti ismétlése mellett.
487

 

Az alapakkord a mű folyamán – s különösen a darab vége felé – más alakokban, 

transzponálva és dallamként kiterítve (horizontálisan) is felbukkan, tehát egyfajta 

hangkészletként funkcionál.
488

 A hangjaiból formált ostinato az általános vélekedés szerint 

viszont kizárólag ott csendül fel, ahol a Férfi a történetben kívül kerül az időn,
489

és 

mozdulatlanságra-passzivitásra van kárhoztatva. 

A világ változatlan lényege kerül az ostinatóval megjelenítésre – vélekedik Ralph Paland.
490

 

Kijelentése azonban ebben a formában azt sugallja, hogy nem vesz tudomást arról, amit pedig 

saját maga is említ: a visszatérést jelképező utolsó kép nagy részében csupán rövid 

szakaszokra (például a 205-212. ütemekben kromatikus elmozdulásokkal, vagy a 220-221. 

ütemekben) tér vissza. 

Az opera végén semmi sem igazolja, hogy az ismét arccal a földön fekvő férfi 

mozdulatlanságának az időn kívüliség lenne az oka, hiszen nyoma vész a „transzcendens‖ 

szféra legfőbb szimbólumának.
491

  Már most megelőlegezhetjük: azzal, hogy legkésőbb a 214. 

ütemben,
492

 éppen a kórus másodszori belépésénél az ostinato, illetve az alapjául szolgáló 

kilenchangú akkord valamennyi eleme hosszú időre eltűnik,
493

 afelől is kételyeink 

támadhatnak, hogy a kórus része-e annak a bizonyos, sokat emlegetett földöntúli, vagy 

tudatalatti világnak, amelyhez az első képben – és tegyük sietve hozzá: a librettó alapján a 

reprízben is – csatlakozni látszik.  

Mit jelképez hát az ostinato? Csak egyvalami tűnik bizonyosnak: a kilenchangú akkord első 

ízben pontosan akkor tűnik el, amikor a Férfi úgymond öntudatára ébred, és a második képbe 

lépve megkezdi hiábavaló küzdelmét a Nő kegyeiért, újból pedig abban a tragikus pillanatban 

jelenik meg (200. ütem), amikor a kő a Férfire ráesik és maga alá temeti. Ezek alapján Paland 

megfogalmazásán úgy módosítanánk, hogy nem változatlan lényegről és időn kívüliségről, 

hanem az ember sorsának megváltoztathatatlanságáról beszélünk.  

Ám a megváltoztathatatlanságba végső soron a halál (itt: a test és a remény halála egyszerre) 

is beletartozik: „a mindig ugyanaz‖ elvét mintha a végére - s emlékezzünk rá, a szöveggel 

kapcsolatos elemzésünkből is ez derült ki – valamiféle belátás, de legalábbis egyfajta „nincs 
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tovább‖ érzés váltaná fel. De ne szaladjunk ennyire előre, és koncentráljunk újból csak az első 

képre és annak eddig még nem tárgyalt két alapkomponensére: a kórusra és a zenekari 

kíséretre.    

A „kerettételek‖ jelentős részében főszerepet játszó, s a bevezető során teljes terjedelmében 

(3-22.ütemek) az ostinatóhoz kapcsolt vegyeskart a szerzői utasítás szerint hat férfi és hat nő 

alkotja (három-három basszus, tenor, alt és szoprán). A legkomplexebb felrakásában 

hatszólamúvá terebélyesedő kórus legfőbb jellegzetessége egyrészt rendkívüli halksága (a 

hangerő legfeljebb pianóig erősödik), másfelől a hagyományos énektechnika ötvözése az 

expresszionizmusban újonnan felfedezett vokális technikákkal (például Sprechstimme). 

Ennek eredményeként egy olyan sajátos „hibrid‖ jön létre, amelyben – a szerzői szándék 

szerint – eltűnik a különbség a hétköznapi és a művészileg artikulált hang között. A suttogva 

előadott, beszélt és énekelt részek egy időben, egymást kiegészítve vagy ellenpontozva 

hangoznak el. Az idő múlását legfeljebb az jelzi, hogy a tizenkilenc ütem hosszúságú anyag 

„csúcspontja‖ felé közeledvén túlsúlyba kerülnek az énekelt részek.  

Miután a dinamika változásai szintén nem adnak támpontot a zenei történések irányát, 

fejlődését illetően, a fokozás érzetének megteremtése kizárólag a textúra feladata marad; a 

kórus azonban oly rövid idő alatt teszi meg az utat az egyszólamúságtól a hatszólamúságig, s 

oly gyorsan fejlődik két-három szólamúvá vissza, hogy akusztikus percepció útján a haladás 

itt is igen nehezen érzékelhető. Talán ez is volt Schönberg elsőszámú célja: az egész első 

képben minden lehetséges eszközzel megállítani az idő folyását és a statikusságot-

mozdulatlanságot zenébe önteni.  

Tulajdonképpen a zenekari kíséret
494

 anyagának vizsgálata is ezt támasztja alá, hiszen a 

basszusklarinét és a fagott harmadik ütemben elhaló bevezető-figuráját leszámítva a kísérő 

hangszerek szólamai többnyire három hangból álló, permutáció útján létrejött motívumokra 

épülnek, amelyek jobbára ugyancsak a helyben járás érzetét keltik. Peter Naumann kimutatta, 

hogy lényegében az egész operában az a három különböző motívumtípus a leggyakoribb, 

amely a mű első öt ütemében bemutatásra kerül. Az elsőt Naumann ingamotívumnak nevezi 

és a negyedik ütemből hoz rá példát (a basszusklarinét A-B-A hangjai) – egy alaphanghoz 

képest fél hang kilengés felfelé vagy lefelé, majd vissza. A második az úgynevezett forgó 

motívum, amelynek az a jellegzetessége, hogy két, egymástól nagy szekund távolságra lévő 

hangot az eredetileg közéjük ékelődő félhang követ, vagy előlegez meg (a vonatkozó példa a 
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harmadik ütemben, a bevezető-figura legvégén a basszusklarinét és a fagott D-Esz-Desz 

hangjai). A harmadik és egyben utolsó típus a terc-szekund motívum, amely, mint neve is 

sugallja, egy nagytercből és e nagyterc hangjai által bezárt félhangok valamelyikéből áll, 

amely állhat a terc előtt, után, illetve a tercen belül (például: ötödik-hatodik ütem, szóló-

csellóban E-F-Desz).
495

    

E motívumok uralma talán csak a továbbiakban a Nőt szimbolizáló hegedű és az szintén 

„földi‖ magas regiszterű fafúvósok, illetve a Férfi jelképeként használt cselló rövid szólóiban 

nem érvényesül, hiszen e szólók olykor már itt (az első képben) is tartalmaznak olyan 

mozgásformákat (például nagy hangközugrásokat), amelyek a későbbiekben, a második és 

harmadik képekben lesznek inkább jellemző rájuk. 

 

Átmenet és második kép 

 

Az első képben úgy tűnik, hogy a három alapkomponens által megformált változatlanság és 

statikusság a végtelenbe nyúlóan tarthatna, s megtörésére valójában csak egy teljességgel 

kívülről jövő eszköz alkalmas. Első megszólalásakor ezért a színpad mögül felharsanó 

vigadalmi zenének sokkal inkább kompozíciós szempontból van jelentősége, semmint tartalmi 

okokból. Megérkezése nemcsak amiatt hirtelen és váratlan, mert a színpad mögül szól, s mert 

a szöveges szerzői utasítás ekképpen (ti. hirtelenségéről) rendelkezik. Természetesen egyfelől 

dinamikai okok állnak a háttérben, hiszen a fúvósok „ormótlan‖ fortissimói egy végtelenül 

szelíd piano pianississimo (pppp) hangkörnyezetbe harsognak bele (még ha hangjuk 

messzebbről is érkezik). Másfelől azonban stílusát tekintve is idegen elemeket vonultat fel az 

anyag: a tíz ütem hosszúságú részben Schönberg két eltérő metrikájú (3/8 és 2/4), 

könnyűzenei manírokkal teletűzdelt réteget montíroz egymásra: egy részint keringőre 

emlékeztető, de a klarinét és piccolo parallel játékával a triviális fúvószenét is megidéző 

világot ötvöz egy triangulum és a cintányér által kísért, rézfúvós fanfárokra épülő „elferdített‖ 

indulóval.  

Más kérdés, és a szöveghely helyes értelmezésével kapcsolatban nem elhanyagolható tény 

azonban, hogy a színpad mögötti zenét aligha fogjuk vulgáris-szórakoztató zeneként 

érzékelni. Schönberg kimondottan nagy feszültséget teremt a szöveg és a zene között azáltal, 

hogy bár papíron jól felismerhető - könnyűzenéből vett – elemekből építkezik, dallam- és 

harmóniakezelése teljeséggel atonális marad, és ezt a feszültséget az epizódot lezáró kilenc (a 
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Gisz-Asz enharmóniája miatt valójában csak nyolc) hangból álló akkord és a művészi zene 

eszköztárától messzire távolodó gúnykacaj nemhogy oldja, de még tovább erősíti.      

 

 

 

 

Ebben a formájában tehát a színpad mögötti vigadalmi zene kétségtelenül izgalmas metazenei 

jelenség, de semmi esetre sem triviális, és – az artisztikus jellegét kétségtelenül levedlő 

gúnykacaj kivételével – nem szakad ki kellőképpen hangkörnyezetéből, legalábbis annyira 

semmiképpen sem, mint azt a librettó alapján feltételeznénk. Kérdéses továbbá az is, hogy 

közvetlenül ez az „idegen‖ zene és hang okozza-e az addig a földön fekvő Férfi „ébredését‖ 

és átlépését a „földi‖ szférába. Schönberg ugyanis már három ütemmel korábban (közvetlenül 

a kórus kilépését követően, a 23. ütemben) diminuendót ír elő az ostinatót játszó hangszerek 

számára, tehát megkezdi az első kép „lekeverését‖.  
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A két kép (és ezzel a két világ) közötti váltás így egyszerre lesz kontinuus és hirtelen, hiszen a 

színpad mögötti zene csak a saját kilenchangú akkordjával képes a folyamatosan halkuló 

„morajlást‖ teljesen megszűntetni, ami könnyen lehet, hogy idővel magától, s külső hatástól 

függetlenül is elhalna. 

A képek találkozásánál az expresszionista színművek tömörségét szem előtt tartva, gyors 

egymásutánban lépnek be újabb és újabb nagy jelentőségű elemek, így a Férfi talpra állását, 

vágyát és a nővel szembeni pozícióját - egy fellépő nagy szeptimmel - egyszerre szimbolizáló 

csellószóló (28. ütem), majd a Férfi éneke (29.ütem), amely melodramatikus karakterével már 

első felhangzásakor jelzi a hang forrásának másságát, vagyis a kórus és a nevetők világától 

való éles különbözőségét, ráadásul a hang művészi jellege hordozója „foglalkozására‖, 

hivatására is egyértelműen utal. 

A 31. ütemmel hivatalosan is kezdetét veszi a második kép, amely nagyrészt ettől az énektől 

lesz hangos, másrészt ugyanakkor két fontos mellékszereplőnek, a Nőnek és az Úrnak is teret 

enged. Érdemes megfigyelni, hogy Nő megjelenésekor (a 36. ütemben) felcsendülő 

hegedűszóló egy lehajló nónugrással kezdődik, amely majdhogynem (negatív) tükörképe a 

Férfi felugró szeptimjének. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy – a 35. ütemben – a 

metrum ¾-re vált, és a cseleszta-hárfa által megidézett tánczenei (keringő-) idióma egy 

pillanat erejéig az épphogy néhány ütemmel ezelőtt lecsengett vigadalmi zenét juttatja 

eszünkbe, tovább tágítva annak jelentéstartományát. 

A metrum megváltozása tempóváltással is együtt jár. Utóbbiban azonban – a második képben 

legalábbis – nincs semmi rendkívüli; csak az ezt megelőző nyolc ütemben (28-35. ütem) 

háromszor történik ilyesmi, és a kép végéig még számtalan alkalommal fog. Különösen az 58-

88. ütemek közötti szakasz heterogén e tekintetben: Schönberg tizenöt alkalommal ír elő új 

tempót az események „kehelyjelenettel‖ kezdődő, és egészen a harmadik kép elejéig tartó 

sorozatában. 

Adná magát a magyarázat, hogy a leginkább pantomimes-táncszínházi karakterrel rendelkező 

második képben a zeneszerző a színpadi történésekhez igazította a mindenkori tempót. De a 

darab szóban forgó részében az összes többi zenei paraméter is hasonló hektikusságnak és 

kiszámíthatatlanságnak van kitéve: hatalmas kilengések jelennek meg a faktúrában, a 

dinamikában, vagy éppen a ritmikában, sokszor a színpadi eseményektől függetlenül is. Elég, 

ha csak a Férfi énekszólamának hangfekvéseit vizsgáljuk meg: szembeötlő a különbség a 29-
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47. ütemek viszonylag mély lágéja (44-45. ütemben nagy B) és a 76. ütem falzett hangon 

előadandó egyvonalas G-je és A-ja között.
496

   

Továbbá a melodika sem egységes: nincsenek jól felismerhető témák, illetve motívumok, sőt 

lényegében semmilyen ismétlésnek, reminiszcenciának és fejlesztésnek sem találni nyomát.  

Mi az oka tehát, hogy Schönberg a második képben teljesen „elfelejt‖ logikusan gondolkodni, 

és látványosan visszatér ahhoz a zenei prózához, amely például a Várakozást és A szerencsés 

kézzel egy időben keletkezett aforisztikus miniatűröket jellemezte? A Férfi „földi‖ életének 

bemutatása indokolná mindezt? Az eddigi legmeggyőzőbb válasszal Joseph Auner szolgált a 

Chicagói Egyetemen 1991-ben sikerrel megvédett disszertációjában: a műhöz fennmaradt 

vázlatok alapján fényt derített arra, hogy valójában a második kép zenei anyaga az opera 

komponálásának legkorábbi, 1911-es fázisához tartozik, márpedig Schönberg ekkor még 

javában antitradicionalista és alogikus időszakát élte, ideálja pedig „a traumatikus sokk‖ 

fentebb hivatkozott „szeizmográfszerű rögzítése‖
497

 volt. A szerző céljai valószínűleg 

komponálás közben változtak meg: egyfelől rá kellett jönnie, hogy egy olyasfajta 

mondanivalónál (üzenetnél), mint amilyet e drámájának szán, a konstrukció tagadása és tiltása 

nem megoldható az egész kompozícióra nézvést. Másfelől nyilvánvalóan szembesült azzal a 

zeneszerzés-technikai problémával is, hogy rendkívül nehéz atonális és atematikus 

eszközökkel hosszú és nagyszabású zenét komponálni. Emlékezzünk vissza arra, hogy mit 

mondott Webern a korai atonalitás korszakának kompozícióiról: 

„Minden mű, ami a tonalitás megszűnésétől a tizenkét hang új törvényének felállításáig 

keletkezett, rövid volt, feltűnően rövid. A hosszabbak akkoriban a megzenésítendő szöveggel 

függtek össze… – A tonalitás feladásával a hosszabb darabok felépítésének legfontosabb 

eszköze elveszett. Hiszen a formai zártság megteremtéséhez a tonalitás nagyon fontos volt. 

Olybá tűnt, mintha kialudt volna a fény!‖
498

 

Már akkor is említettük, hogy a Várakozásban a szöveg igencsak meghatározó a terjedelem 

szempontjából. Feltűnő egybeesés, hogy a jóval kevesebb vokális résszel operáló Szerencsés 

kéz egyetlen, minden logikát és konstrukciót nélkülöző része éppen az a második kép, ahol a 

Férfi a darab folyamán a legtöbbet hallatja a hangját. Ha mondhatunk ilyet, a Férfi a 

drámában itt a legkevésbé művész és itt a leginkább ember. Céljai és vágyai e közel hatvan 

ütemben egyértelműen hétköznapiak és erősen személyesek.  
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Harmadik kép 

 

Ha a második képről azt mondottuk, hogy abból Schönberg igyekezett minden logikus-

tematikus elemet kizárni, akkor a harmadik kép egészéről ennek épp az ellenkezőjét 

állíthatjuk: az első ütemtől kezdődően tetten érhető a megtervezettség, s hívjuk bárminek is a 

nagyformán belül ezt a 89. ütemtől kezdődő részt (a leggyakrabban trióval kiegészülő 

scherzónak vagy fugának nevezik), annyi bizonyos, hogy a racionális mozzanat a tétel 

egészének megformálásában döntő szerepet játszik. Fontos adalék lehet mindehhez, hogy a 

harmadik képhez összehasonlíthatatlanul több vázlat is tartozik,
499

 mint időben korábbi 

társához, jelezvén azt, ami különben A szerecsés kéz egészére is igaz: a komolyabb 

kidolgozást igénylő munkát Schönberg nem tudta olyan viharos gyorsasággal lefolytatni, mint 

ahogy azt a korszak aforisztikus, a zenei próza elveit követő műveivel tette.  

A második „tétellel‖ szembeni rendkívüli kontraszt egyrészt érthető, hiszen dramaturgiai és 

tartalmi szempontból egy egészen új szakasz veszi kezdetét: a kovácsműhelyt látjuk, ahol a 

munkások (kismesterek) dolgoznak fáradhatatlanul – megérkeztünk a művész ábrázolásának 

szempontjából a darab legfontosabb pillanatához. Az előző kép egészének elszigetelése tehát 

ennyiből feltétlenül indokolt. Nem világos azonban, s az opera zenéjével kapcsolatban talán 

mai napig az egyik legfőbb dilemmát jelenti, hogy mindez miért követeli meg az ösztönösség 

mítoszától és esztétikájától való látványos eltávolodást, s a tradicionálisabb struktúrákhoz 

való visszatérést. Vizsgáljuk meg közelebbről is, hogy mi okozza az értelmezés nehézségeit! 

A kép legelején, miközben az aranyműves műhely megelevenedik, egy kvázi-fugatót hallunk 

kibontakozni:
500

 a fafúvósokon és a mélyvonósokon megszólal a „Dux‖, amelyet a 93. 

ütemtől a „Comes‖ és a rövid kidolgozás követ. Úgy tűnik tehát – főként, hogy a férfi 

egyelőre csak passzív szemlélője az eseményeknek – hogy az ellenpont-technika itt a 

szorgalmas mesterembereket szimbolizálja, amely egybe is vág Schönberg azon 

kijelentésével, amire akkori esztétikai-filozófiai nézetei ösztönözték: vagyis, hogy az 

ellenpont művi és intellektuális technika,
501

 amely a zeneszerzést ésszel művelők sajátja, de 

nem a saját ösztöneit és formaérzékét követő géniuszé.   

Ezt a feltételezést látszik maximálisan alátámasztani a folytatás is. Egy generálpauza után, a 

97. ütemtől (a kottapéldát lásd alább), éppen akkor tehát, amikor a szöveg szerint a 

művészben megszületik valamiféle gondolat, a zeneszerző ugyanis négy ütem erejéig 
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visszatér az atematikus és alogikus komponálásra jellemző kötetlen szerkesztésmódhoz. 

Ráadásul a klarinét, a trombita és a cselló egyidejűleg megszólaló, egymástól azonban 

teljességgel független szólói alatt az ostinato, mint kompozíciós eszköz is visszatér: a 

cseleszta, a hárfa, a xilofon és a fuvola (és két ütemmel később a vonósok) itt hallható 

repetíciói mintha azt  
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jeleznék, hogy az álom és tehetetlenség világa azonos a kreativitás és inspiráció eredőjével: a 

tudatalattival és az ösztönök szintjével.  

 

 

 

Az inspiráció pillanatában ezek szerint Schönberg művésze a tudatalattit hívja segítségül, s ez 

fogja az eszükkel alkotó kismesterek felé emelni őt. A 101. ütem azonban alaposan rácáfol 

minderre. „Lehet ezt egyszerűbben is‖ felkiáltása után művének (a diadémnak) 

megvalósításához a Férfi (Schönberg) a fugato első témáját továbbszőve lát hozzá, a témát 

motívumaira bontja és szekvenciákat képez belőle - szinte látjuk a zene hallgatása közben, 

hogy ötletét miként önti formába. A szó szoros értelmében mesterként munkálja meg az 

anyagot.  

Így itt inkább Crawford azon állítása látszik igazolódni, mely szerint a kontrapunkt a művész 

kreatív képességeit és energiáit jelképezi.
502

 Megítélésünk szerint azonban még ennél is 

többről van szó. Schönberg a fugato visszacsempészésével lényegében azt ismeri el, amit 

1913 előtt aligha tett volna: hogy a komponálásban a tudatosságnak és a kidolgozásnak 

legalább akkora szerepe van, mint a sugallatnak; hogy műalkotás ezek nélkül nem létezik. Az 

ékszer ugyan ezek után a színpadon egyetlen kalapácsütéssel, tehát mondhatni villámcsapás-
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szerűen készül el, mindez mégsem képes elkendőzni a szöveg és a zene között addigra 

felhalmozódó feszültséget és ellentmondást. 

Vajon nem egyfajta szellemi fordulatról kell-e ehelyütt ismét csak beszélnünk, amely A 

szerencsés kéz megírása közben mehetett végbe, s melynek hatására a komponista mintha arra 

a belátásra jutott volna, hogy a nagy mondanivaló - a hagyományos értelemben vett - nagy 

formát követel meg, amely viszont kohéziós szempontból nem nélkülözheti az ismétlés, 

fejlesztés és továbbszövés tradicionális eszközeit? Vagy csak azért győzi le Schönberg 

művésze a Liszt-szövegben említett „kicsiket‖
503

 saját eszközükkel, hogy megmutassa nekik: 

a zsenialitás minden technikai problémán könnyen tovalendít? De egyáltalán miért van 

szüksége bármiféle kidolgozásra, mikor a történet szerint végül egyetlen kalapácsütéssel 

állítja elő a műtárgyat?   

És nem utolsó sorban: nem egy egyszerű kézműves e művész maga is, ha egy Adorno és 

sokan mások által joggal kritizált ékszer „zseniális‖ alkotásának eredménye, amely az „igaz‖ 

művészet hívei számára az üres és felszínes csillogással azonos? Az e kérdések mögött rejlő 

súlyos ellentmondást és rejtélyt, sőt fogalmazzunk élesebben: szerzői meggondolatlanságot 

csak részben oldja fel a mű 115. üteme),
504

amelyben a híres, mahleri allúziókat keltő 

kalapácsütést (tehát a diadém elkészültének pillanatát) egy hegedűszóló követi. Márpedig e 

másfél ütemnyi hegedűszóló, amely egy valamivel hosszabb (két és fél ütemes) 

klarinétszólónak adja át a helyét, nemcsak a hangszerválasztás okán, de lehajló nagy 

hangközugrásaival is arra figyelmeztet, hogy a Férfi a tárgyat a Nőnek készítette. Azzal pedig, 

hogy a cselesztával kiegészülő fafúvósok ezalatt egy hosszan kitartott, tíz hangból álló 

akkordot szólaltatnak meg (csak a Gisz és H marad ki a kromatikus skálából), és ezzel a mű 

eleji illetve a néhány ütemmel korábbi ostitantot idézik emlékezetünkbe, még arra is 

következtethetünk, hogy a Nő a Férfi legfőbb ihletforrásává, múzsájává lép elő. Az ostinato itt 

végérvényesen összekapcsolódik azzal a világgal, amelyhez a szerelem érzése és az inspiráció 
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egyaránt tartozik.
505

 E két instancia együvé tartozása a művészt boldogsággal tölti el: a Férfit 

először és utoljára látjuk a darab folyamán nevetni, mikor diadalittasan odaveti a 

munkásoknak az ékszert.   
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De e boldogság csak pillanatnyi: látnoki képességei lehetővé teszik a művész számára, hogy 

megérezze a közelgő bajt. A fény-vihar jelenet teljes egészében e baljós megérzés 

megjelenítéséről és részben a művészet, illetve a zseniális alkotói képességek 

hiábavalóságáról fog szólni; a Férfi akármekkora vihart kavarhat maga körül, az evilági létben 

bukásra és megalázottságra van predesztinálva.  

Vétek lenne az opera leghíresebb és egyúttal leggyakrabban hivatkozott jelenetét pusztán 

zenei szempontokra hivatkozva elemezni. A zene itt ugyanis egy olyan komplex egészbe épül 

bele, amely méltán nevezhető Gesamtkunstwerknek, hiszen a fények, a színek, a levegő 

nyomása (szél) teljesen egyenrangú partnerei a hangoknak. A jelenet pontos értelmezéséhez 

tehát a „színpad eszközeivel muzsikálni‖ elv gyakorlati működésének átfogó bemutatására 

lenne szükség. Márpedig ez alighanem önálló tanulmányt igényelne, s mindenképpen 

szétfeszítené jelen írás kereteit. Ráadásul Jelena Hahl-Kochtól Harmut Zelinskyn és Jessica 

Horsleyn át John C. Crawfordig számos kutató már kimerítően tárgyalta a témát.  Legyen e 

helyütt elég így csak annyit mondanunk, hogy a konstruktív munka e jelenetben, egész 

pontosan a 125-153.ütemek között éri el csúcspontját.  

Noha e szakasz rendkívül sok elemet vonultat fel, s emiatt meglehetősen differenciálttá is 

válik, Schönberg mégsem téveszti szem elől egy pillanatra sem e rész eredeti rendeltetését, s 

zenei szempontból is mindent a crescendónak (fokozásnak és fejlesztésnek) rendel alá: ahogy 

a színekben és a fényekben is a sötéttől és tompától haladunk az egyre fényesebb és 

intenzívebb irányába, úgy a zenei szövet is egyre sűrűbbé válik, és a dinamika szintén többé-

kevésbé egységes utat jár be a pianississimótól (ppp) a fortississimóig (fff). Talán mondanunk 

sem kell: csakúgy, mint valamennyi olyan részlet, amely a racionalitás szellemiségét hordozza 

magán, ez a szakasz is a komponálás kései fázisában, 1912-1913 környékén nyerte el 

végleges formáját. 

 

Negyedik kép 

 

A 153.ütem alighanem az egész opera csúcspontja; a két ütem leforgása alatt pianississimóig 

halkuló zenekar, a tempó erőteljes megfékezése már a második képet idézi, a lehajló 

hangközlépésekkel belépő hegedűszó kíséretében ismét megjelenik a Nő, és vele kezdetét 

veszi a visszarendeződés. 

Szándékosan tekintünk el most a szerelmi háromszög sorsának alakulását és a férfi hiábavaló 

hajszáját megéneklő, jellegében a második képhez hasonlatos jelenet közelebbi vizsgálatától. 

Egyfelől tartalmi szempontból már megtettük ezt az opera szövegkönyvét taglaló alfejezetben, 
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másfelől pedig e rész semmiféle olyan lényegi újdonságot vagy jellegzetességet nem 

tartalmaz, amelyről eddig ne lett már volna szó. Sokkal lényegesebb az analízis 

szempontjából a formailag még ugyancsak a harmadik képhez tartozó Változás (200-203. 

ütem), amely attól a tragikus pillanattól számítódik, amikor is a Nő által legördített kő a 

Férfira hull: szó szerinti ismétlésben megszólal a színpad mögül az első kép végén megismert 

vigadalmi zene a gúnykacajjal egyetemben, sőt visszatér a mű eleji ostinato gerincét adó 

kilenchangú alapakkord is.  

De csak látszólag ugyanolyan ez a visszatérés, s mégis más, mint ahogy az a 

tükörszimmetrikus építkezésből következne. Az akkord nem beúszik, s nem fokozatosan 

crescendálva tér vissza, hanem olyan alakot ölt, amilyet az első kép folyamán egyszer sem: 

fortissimo robban be, mintegy tolakodóan helyet követelve magának a kívülről befurakodó, s 

ugyancsak hangos vulgáris-zene mellett. Két szempontból is olyan dolog történik tehát e 

ponton, amely új értelmet ad a darabnak. Hiszen egyfelől Schönberg olyan kompozíciós 

eszközzel él, amely többi expresszionista és atonális darabjában egész egyszerűen 

elképzelhetetlen lett volna – egy olyan eszközzel, amely darabját a zenetörténeti múlthoz a 

legközelebb sodorja: a szó szerinti ismétléssel.  

A „mindig újra ugyanaz‖ látszólag tehát a zenében is megjelenítésre kerül. Másfelől azonban 

a szó szerinti ismétlésbe „belerondító‖ kilenchangú akkord döbbent rá, hogy már nem 

ugyanaz folytatódik innentől, ami eddig volt. A szerelem halála az álomvilágot és a 

kreativitást is kikezdi: a 205-212. ütemekben a kromatikusan imbolygó alapakkord a 

megsebzett zseni szimbóluma, aki nem fog másodszor is ugyanabba a folyóba lépni – már az 

újrakezdésről való álmodozás lehetősége sem marad meg számára. Az ostinato a kórus újbóli 

belépésével, a 214. ütemben elhal és már csak pillanatokra tér vissza.  

Nemkülönben problematikus az opera lezárása. Úgy tűnik, hogy Schönberg is 

elbizonytalanodik azt illetően, mi jelentheti darabja számára a megfelelő lekerekítettséget - 

hogy mondanivalója mikor lenne súlyosabb: ha a 252. ütem disszonáns fortissimójával érne 

véget a mű, éppen akkor, mikor teljesen sötét lesz és a színpadi függöny leereszkedik. 

Hősének sorsát ezzel visszafordíthatatlanná tenné. Vagy ha úgy érne véget, ahogy véget ér: 

egy mind dinamikájában, mind dallami irányultságában lefelé ereszkedő, „összezsugorodó‖ 

zenei anyaggal, amelyet két, korábban az ostinato gerincét adó hangszer (a brácsa és a cselló) 

egyenletes tizenhatodai kísérnek, óhatatlanul is megidézve a mű majd minden jelentős pontján 

szerepet játszó ostinatót.  

Az utóbbi mellett döntött, de nem teljesen világos, miért tette: még nagyobb kárhozatra 

akarta-e ítélni a művészt azzal, hogy nem hagyta a végén kiszabadulni a körforgásból, vagy 
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éppen azt mutatta meg, hogy a művészet a magánéleti bukást követően sem hal meg teljesen, 

és pislákolva ugyan, de még él a Férfi kreativitásának őrlángja.  

Persze a kétféle befejezés kérdése tisztán zenei szempontból is felmerül. A negyedik kép 

egésze, s főképp az első képhez képest majd kétszeres hosszúságúra nyúló kórusletét ugyanis 

nemcsak monumentalitásával, de a linearitásra utaló számos mozzanattal is a „szimfónia-

pártiak‖ azon érveit erősíti, amelyekkel bizonyíthatóvá válik, hogy az opera utolsó része egy 

négytételes nagyzenekari mű fináléjához áll a legközelebb.          

Már eleve az szembetűnő, hogy a kórus anyaga jól elkülöníthető, cezúrákkal elválasztott 

részekre van tagolva. A két fő rész közül a beszédhang által dominált első (214-223.ütemek) 

további négy alrészre oszlik, amelyek nagyjából kétütemenként követik egymást, és 

megformálásuk szerint sorrendben a következő fogalmakkal írhatóak körül: akkordikus, 

polifon, imitációs, polifon. A generálpauzát követően a 224.ütemben egy olyan, Ralph Paland 

számára leginkább egy motettára
506

 emlékeztető rész veszi kezdetét, amelyben a beszélt 

szólamok eltűnnek, és a szerzői utasítás szerint mindenki énekelni kezd. A következő tizenhat 

ütemben egy határozott, a darabban talán csak a fény-vihar jelenetéhez hasonlítható crescendo 

hallható.  

Az első képben megismert, suttogó, énekelt és beszélt elemeket egyaránt tartalmazó „hibrid‖  

csak a 240-247., illetve a vokális részt végleg lezáró 250-251. ütemekben tér vissza, miután a 

kar már minden kíméletlen kérdését feltette a Férfinak, és csak a sajnálkozás sóhaja tör föl 

belőle: „És mégis keresed! És szenvedsz! És nyugtalan vagy! Te szegény!‖ Igen ám, de e 

változással párhuzamosan egy minden paraméterre kiterjedő egyértelmű decrescendo is 

kezdetét veszi. E lekerekítés az opera formájához a körkörösség és spirál fogalmaival 

közelítőknek kedvez, hiszen így könnyebb a kezdetekhez visszatérni - a bevezető-figurát 

leszámítva A szerencsés kéz eleje is rendkívüli visszafogottságáról ismerszik meg. 

A mű legvégére rátelepedő csendben a 252. ütem fortississimo akkordja hatalmas 

segélykiáltásnak hat, amely egyetlen pillanat alatt el is hal, s ismét a baljós nyugalomnak adja 

át a helyét. E gesztusból bizonyosan a „régi‖ Schönberg szól, aki az expresszionizmus egyik 

kedvelt kompozíciós megoldásával operál: szélsőségesen ellentétes minőségeket állít szorosan 

egymás mellé.  Majdhogynem megismétli Sorsfordulat (Peripetie, op. 16, no. 4) című, alig 

négy évvel korábban befejezett nagyzenekari darabjának záró gesztusát. 

De ugyanitt már az „új‖, konstruktív Schönberg is jelen van, akinek valóban valamiféle 

nagyforma, és az egyes önálló tételeket összetartó kohézió megtalálása is céljai között 
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szerepelt. Bármit jelentsen is tartalmilag az utolsó előtti két ütemben a vonósok által 

emlékezetünkbe idézett ostinato, missziója kompozíciós szempontból félreérthetetlen: jelezni 

azt a korábban is említett szerzői felismerést, hogy a személyeskedésen túllépő, „általános‖ és 

„nagy‖ mondanivaló nem fejezhető ki visszatérő elemek, tervezés és komplex struktúra 

nélkül. Hogy e struktúra már a darab komponálása előtt létezett-e, mint később a dodekafon 

művek esetében, vagy Schönberg valóban az írás legkésőbbi szakaszában ismerte fel a 

szükségességét, e ponton nem lényeges. Az viszont annál inkább, hogy Schönberg azzal, hogy 

úgymond rájátszott olyan hagyományos zenei fogalmakra, mint a szimmetria és a szimfónia, 

már felkészült saját korszakváltására. Persze a jövőről egyelőre csak homályos víziói voltak.  

A szerencsés kéz kétértelmű helyekkel teli formája ezért egy olyan zeneszerző dilemmáitól 

hangos, akiben a változtatni akarás már megszületett, de még nem ért útkeresése végére; aki 

viszont immár olyannyira szomjazza a zenei fejlődést, hogy annak érdekében esztétikai-

világszemléleti alapelveit is képes kockára tenni, és a művét kikezdő tartalmi 

ellentmondásoktól sem riad vissza.  
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Kitekintés: Egy párhuzamos mű? 

Franz Schreker: A távoli hang 

 

1912. augusztus 28-án Frankfurtban mutatták be Franz Schreker A távoli hang (Der ferne 

Klang) című alkotását, amely Schönberg tizenegy esztendeig fiókban „szunnyadó‖
507

 

művészoperájával szemben már az ősbemutatón hatalmas sikert aratott, s még a húszas 

években is az egyik legnépszerűbb német nyelvű modern operának számított. Vannak olyan 

vélemények, hogy a Schönberggel szoros baráti kapcsolatot ápoló Schrekernek minden 

operája művészoperának tekinthető.
508

 Abban az értelemben egy ilyesfajta vélemény 

mindenképp megfontolásra érdemes, hogy a művészetnek és a művészfiguráknak központi 

szerepe van a schrekeri drámák drámai feszültségének kibontakozásában. Hogy a 

következőkben ennek ellenére csak A távoli hangról fogunk röviden szólni, annak a darab 

ismertségén túl elsősorban A szerencsés kézzel összefüggő okai vannak: minden tartalmi és 

végkövetkeztetésbeli különbözőségük ellenére véleményünk szerint Schreker és Schönberg 

szóban forgó zenés drámái hasonló álláspontot fogalmaznak meg a művészi kreativitás és 

inspiráció természetéről, illetve azok eredőjéről.  

A távoli hang megírásának kezdetei 1901 és 1902 fordulójára nyúlnak vissza, amikor is 

Schreker egy Lángok (Flammen) című egyfelvonásoson dolgozott. A soha be nem fejezett 

darab, amelynek a teljes vázlatanyaga megsemmisült a második világháborúban, állítólag 

motívumaiban, témáiban és harmóniai fordulataiban is a későbbi három felvonásos 

sikerművet idézte.
509

 1903-ban A távoli hang első két felvonása már bizonyosan elkészült, de 

ezt követően a munka hosszú évekre megakadt. Bizonyos feltételezések szerint az alkotói 

krízisen Schrekert Richard Strauss Saloméjének megismerése lendítette túl: miután 1909-ben 

meghallgatta idősebb kollégája e korszakos remekművét, előbb az utolsó felvonás önálló 

zenekari műként is híressé lett úgynevezett Nachtstück-jét, majd az opera még hiányzó részeit 

is papírra vetette.
510

     

Csakúgy, mint Schreker későbbi zenés színpadi kompozícióiban, a művészetet A távoli 

hangban is egy hangszer, illetve az általa létrehozott hangzás szimbolizálja. Tulajdonképpen 

helytelen is hangnak fordítanunk a mű címében szereplő Klang szót, de mégsem 
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használhatjuk az általánosan bevett hangzatot sem, mert az is pontatlan lenne: a Klang 

Schrekernél egy hangszer által keltett hang (vagy hangok együttesének) felcsendülését jelenti, 

s egy sehonnan sem jövő és sehova sem tartó hangzó tünemény képzetével van 

összefüggésben, amely sosem engedi magát megragadni, és mindig tovatűnik.  

Maga a zeneszerző így írt a Klang zenéjében betöltött jelentőségéről: 

„Tudnák az akadékoskodók, micsoda kifejezési lehetőségeket, micsoda hallatlan hangulati 

varázslatot képes egyetlen hangzat, egyetlen akkord magában rejteni![...]A tiszta hangzat, 

motivikus hozzárendelés nélkül, elővigyázatossággal alkalmazva egyike a leglényegesebb 

zenedrámai kifejezőeszközöknek, páratlan hangulati segédeszköz, amelyet a szó tömörsége 

(Gerhardt Hauptmann, Paul Claudel) egyre jobban megkövetel a dráma döntő pillanataiban. 

Hatásban talán csak a csend szárnyalja túl a hangzatot. Az a félelmetes hallgatás, amelyben 

hangossá válik, amelyben belülről kezdjük hallani azt, amit sem szó, se hang nem tud 

kifejezni: a minden földitől való eloldódás – az iszony!‖
511

 

Ezt a bizonyos hangot, vagy hangzatot Schrekernél a legkülönfélébb hangkeltő eszközök 

szólaltathatják meg, vagy fogadhatják magukba: az Éneklő ördögben (Der singende Teufel) 

például az orgona, a Schönbergnek ajánlott 1928-as Christophorusban egy vonósnégyes, a 

befejezetlenül maradt Memnonban egy zengő oszlop játssza a főszerepet. A távoli hangban 

pedig a hárfa hangja lesz az, amelyet a zeneszerző Fritz egészen a mű legvégéig hiábavalóan 

keres, illetve üldöz anélkül, hogy forrására ténylegesen rálelne.  

Még az sem világos a mű elején ifjú komponista-figura számára, hogy a hárfát önmagán 

kívül, a távolból hallja-e folyton megszólalni, vagy lelke, tudatalattija mélyéről tör föl az 

egyszerre csábító és - elérhetetlensége okán - kínzó hang. Mindenesetre az első felvonásban 

úgy tűnik, hogy Fritz útra kelését egy fizikai-földrajzi messzeségben található hárfahang 

motiválja, amelyért még kedvesét is képes hosszú időre faképnél hagyni: 

 

Ein hohes, hehres Ziel schwebt mir vor Augen, 

doch frei muß ich sein — frei! 

Denn nicht Ruhe find' ich zu Glück und Genuß, 

Nicht Ruhe zu Liebe und Seligkeit — 

eh' ich ihn nicht habe und halte, 

den rätselhaft weltfernen Klang, 

der zu mir herübertönt — so eigen — 

weißt Du, Gretel — 

wie wenn der Wind mit Geisterhand 

über Harfen streicht. — Weit — weit — 

und den Meister such' ich, der die Harfe rührt, 
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und die Harfe such' ich, die den Klang gebiert, 

und halt' idi den Klang, bin ich reich und frei, 

ein Künstler von Gottes Gnaden 

 

Und dann — dann kehr' ich zurück: — 

(leicht scherzhaft) 

Ein berühmter Mann, nah' ich doch bang meinem süßen Lieb!  

Doch heißt mich willkommen ein glücklicher Blick, frei'  

ich mir stolz die holdseligste Braut und leg' ihr zu Füßen  

Reichtum und Ruhm, all meine Liebe — mich selbst!
512

 

 

(Magasztos és fenséges cél lebeg szemeim előtt, 

De szabadnak kell lennem – szabadnak! 

Mert nem találom a boldogsághoz és gyönyörhöz szükséges nyugalmat, 

A szerelemhez és üdvözüléshez szükséges nyugalmat –  

Amíg nem az enyém, amíg nem fogom meg 

A rejtélyes s rejtőző hangot,  

Amely – oly különös –  

Tudod, Gretel –  

Úgy szól hozzám, mint mikor a szél szellemkezét  

Végighúzza a hárfán. Messze van – messze –  

És a mestert keresem, aki a hárfát megérinti 

És a hárfát keresem, ami a hangot szüli 

És ha meg van e hang, gazdag és szabad vagyok,  

Művész Isten kegyéből. ---- 

 

És aztán – aztán visszatérek: 

Mint híres ember 

S mégis félőn közeledek 

Az én édes szerelmemhez  

S mégis egy boldog pillantás köszönt engem 

Elveszem feleségül büszkén 

a bájos menyasszonyt 

S lábai elé a gazdagságot és dicsőséget viszem, 

Teljes szerelmemet –  

Magamat!) 

 

 

Joggal vetődik fel a kérdés: vajon miért pont a hárfára esett Schreker választása - vajon miért 

e hangszer képében ölt az operában a művészet és az inspiráció alakot? Egyfelől 

természetesen a romantika hárfa-kultusza állhat a háttérben, egy olyan hangszeré, amely már 

Wackenrodernél, Novalisnál és Jean Paulnál a külső és belső természet egyik fő 

instrumentumának, a mindenség illetve a transzcendens szféra hangjának számított.  Az opera 

eddigi talán legkomplexebb elemzését elvégző Ulrike Kienzle szerint azonban könnyen lehet, 

hogy az efféle általános képzettársításokon túl a zeneszerző hangszerválasztására két konkrét 
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festmény is hatással volt.
513

 Max Klinger 1894-ben készítette el híres Brahms-fantázia 

(Brahmsphantasie) című sorozatát, amelynek darabjai bevallottan a címben szereplő bécsi 

mester zeneműveire asszociálnak. E képek közül az Evokáció (Evocation) és az Akkordok 

(Accorde) az, amelyen a hárfa központi szerephez jut, mégpedig éppen olyan módon, ahogy 

azt A távoli hangban teszi: egyszerre kapcsol össze és választ el világokat. Összekapcsol, mert 

egyértelművé teszi, hogy a természet, a nő és a komponáláskor felébredő tudatalatti egyaránt, 

s sokszor egymástól elválaszthatatlanul járul hozzá a zeneszerző fantáziájának, kreatív 

energiáinak a szárnyalásához, s így a műalkotás megszületéséhez. De – ahogy arra az 

Evokációt szemügyre véve is fény derül – el is választ, mert pontosan a művész és a múzsa 

közé ékelődik, ellehetetlenítve közöttük a fizikai kapcsolatot; a kép azt sugallja, mintha a 

szerelmesek (helyesebben: a múzsa és az ihletett művész) csak a hárfában forrhatnának össze. 

Ez a kettősség Schreker operáján is végigvonul, s tartalmi szempontból tulajdonképpen a mű 

tragikus lezárásáig nem nyilvánvaló, hogy szerelem és inspiráció, illetve a „földi‖ és a 

„szellemi‖ boldogság végső soron együvé tartoznak-e.  

De a zene eszközeivel Schreker már jóval korábban, legkésőbb a második felvonás 

nagymonológjában megmutatja, hogy a távolban keresett hang valójában legbelül keresendő, 

ott, ahol a nő és az igaz műalkotás megtalálására irányuló vágyak találkozhatnak egymással.  

S e ponton emlékezzünk vissza A szerencsés kéz kovácsjelenetére: a diadém elkészültekor a 

szerelem és a kreativitás világa egy pillanatra ugyancsak egybekapcsolódik. 

Nagy különbség azonban, hogy míg Schönbergnél a szerelemben boldogtalan művész 

legalább a művészetben sikeres, s magányos zseniként, a társadalomtól (itt: a munkásoktól) 

függetlenedve, elszigetelve is megállja a helyét, addig Schreker művésze minden fronton 

elbukik. Igaz, ennek a sokrétű kudarcnak a hátterében Fritz saját magával és művész-létével 

szemben támasztott irreális elvárásai állnak. 

Pillantsunk csak rá még egyszer a fentebbi idézetre! Fritz monológjából egy olyan művész 

ideálja bontakozik ki, aki a művészetben, a magánéletben és a társadalomban egyaránt sikeres 

– aki számára nemcsak szerelmének odaadó törődése nem elegendő önmagában, de a művészi 

kiteljesedés sem: úgy érzi, csak a társadalmi elismertség és az egzisztenciális biztonság 

megteremtésével fogja magát boldognak érezni. Márpedig éppen ez a vágya teszi lehetetlenné 

számára, hogy a keresett hang belső maradjon, s ezért kezdi magán kívül keresni azt. 
514
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Az opera harmadik és egyben utolsó felvonása kíméletlen művészet-kritika formájában világít 

rá arra, hogy a komponista által áhított szabadság és hírnév egyszerre miért nem lehetséges. 

Schreker ugyanis egy egészen szokatlan és merész húzással műve utolsó harmadát Fritz Hárfa 

(Die Harfe) című, önéletrajzi ihletésű, s ugyancsak három felvonásos zenés színműje köré 

szervezi. Ezzel nem pusztán egy fiktív művet helyez el saját művében, de el is mossa a pontos 

határokat saját műalkotása és főhősének kompozíciója között. A távoli hang voltaképpen saját 

tragikumát énekli meg, egyszersmind szerzőjének azzal kapcsolatos rendkívüli 

pesszimizmusára világít rá, amely a magánéleti problémák megjelenítésére és leküzdésére 

felhasznált, életpótlékként aposztrofált műalkotásokkal kapcsolatos. Rendkívül modern, s 

színpadon ilyesfajta őszinteséggel alighanem igen ritkán ábrázolt gondolat, hogy A hárfa nem 

újszerűségével és szokatlanságával váltja ki a befogadók ellenszenvét (sőt a felvonások 

közötti szünetekben Fritz darabját épphogy eme tulajdonságai miatt méltatják), hanem azzal, 

hogy a harmadik felvonás a művész kiábrándulásáról és bukásáról szól, márpedig a közönség 

ilyesfajta végkicsengésre nem kíváncsi. A művészet így Fritz számára sem „önterápiára‖, sem 

saját sikerének megalapozására nem alkalmas. A betegség és a halál tulajdonképpen 

megváltást jelent számára, hiszen legalább így ráébred a kedvese, Grete iránt érzett szerelem, 

és a keresett hárfahang azonosságára.  

Más kérdés, hogy e ráébredés pillanatában Grete utcalányként már a társadalom perifériájára 

süllyedt, s csaknem minden korábbi értékét elveszítette, akárcsak a premierrel megbukott 

művész, akit a mű végére ugyancsak rendkívüli magány és elszigeteltség gyötör. 

Tulajdonképpen Grete jellemének és társadalmi státuszának erőteljes hanyatlásából is Fritz 

karriervágyának és művészeti ambícióinak elhibázottsága olvasható ki, egyúttal Schreker 

erőteljes bírálata a művészettel szemben, amelyet azáltal még tovább fokoz, hogy a már 

megbukott zeneszerző dolgozószobájának falára Arnold Böcklin híres festményét, A remetét 

(Der Eremit) „aggatja‖.
515

 

Ezzel nemcsak a főszereplő művészi ideáljának erőteljes megváltozásáról tudósít, de azt is 

kifejezi, hogy se a romantika által felstilizált magányos géniusz, se a modern társadalom által 

kikényszerített „sikeres világfi‖ útja nem járható a művész számára.  
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Harmadik példa 

 

Hans Pfitzner: Palestrina 

(első felvonás) 
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Pfitzner és a zenei konzervativizmus 

 

Pfitzner olvasmányai 

 

Elérkeztünk dolgozatunkban az utolsó bemutatni kívánt „modellhez‖, amelyet Hans Pfitzner 

és fő műve, az 1917-ben bemutatott Palestrina fog képviselni. Mint az már a darab címéből is 

kikövetkeztethető, Pfitzner Szkrjabinnal és Schönberggel szemben nem saját magát teszi meg 

művészoperája főszereplőjévé, de még csak nem is egy fiktív hőst, mint azt Schrekernél 

láthattuk, hanem egy valós történelmi személyiség (mégpedig egy zenetörténeti nagyság) 

sorsának bemutatásán keresztül igyekszik általa lényegesnek vélt művészetfilozófiai 

kérdéseket boncolgatni. Világszemléletének és filozófiai értékrendszerének ismeretében 

ugyanakkor aligha lehet meglepő, hogy Pfitzner már karakterválasztásában is igyekszik 

elkülönbözni a zenei modernitás e három jeles képviselőjétől, s egy saját művészeti 

felfogásának megfelelő, vagy legalábbis ahhoz közelebb álló módszerrel megragadni a 

művész színpadi ábrázolásának a kérdését.  

Pfitzner művészetszemlélete akár egyetlen fogalomban is összefoglalható: a 

konzervativizmuséban. A komponista egész elméleti és gyakorlati munkásságát a 

modernizmussal szemben folytatott évtizedes harc határozta meg, amelynek során a zenei 

nyelv megreformálásáért kardoskodók közül többekkel szemben támadólag lépett fel, s a 

felvetéseit válaszra méltatókkal éles vitába keveredett – például Arnold Schönberggel és 

Alban Berggel is.  

Köszönhetően annak, hogy Pfitzner – első ízben egyébként éppen a Palestrina keletkezésének 

időszakában – rendkívül jelentős és sokat hivatkozott teoretikus művekben is hangot adott 

maradi elképzeléseinek, és részben a Palestrinát is ideológiájának szolgálatába állította, ezek a 

viták, illetve az azokban felvetődő kérdések, problémák viszonylag jól dokumentálhatóvá és 

rekonstruálhatóvá váltak. 

Pfitzner lényegében egy szélsőségesen romantikus esztétika megalkotásával
516

 és 

védelmezésével kívánt a zenei konzervativizmus élére állni. A zeneszerző, akit az első 

világháború idején még közeli barátjaként számon tartott Thomas Mann a romantika 

„tudatosan utolsó‖
517

 képviselőjének nevezett, ennek megfelelően Arthur Schopernhauer 

életművét tekintette legfőbb kiinduló- és hivatkozási pontnak. Saját elmondása szerint 
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Schopenhauer volt az egyetlen szerző, akinek munkásságát betevően ismerte, akit mindig újra 

olvasott, és akiről azt tartotta, hogy ha egyszer közel kerül világához az ember, soha többé 

nem távolodik el tőle.
518

 Emellett még Kant és Platón iránt mutatott nagyobb érdeklődést: 

előbbinek transzcendentális esztétikáját és A tiszta ész kritikája című alapművét, míg 

utóbbinak a barlanghasonlatát tartotta nagyra. E három bölcselőn kívül azonban senki mást 

nem olvasott komolyan, még azt a Nietzschét sem, akivel ugyan többször megpróbálkozott, 

de miután „soha nem mondott‖ neki „semmit‖, végül lemondott a közelebbi ismerkedés 

lehetőségéről.
519

  

Bár a komponista olvasmányélményeinek legteljesebb összefoglalását adó esszé (Filozófia és 

költészet az életemben [Philosophie und Dichtung in meinem Leben]) erről nem tudósít, az 

említett gondolkodók mellett Richard Wagner neve sem hiányozhat egy Pfitzner legfőbb 

olvasmányélményeit egybegyűjtő listáról.  

Hogy Pfitzner nemcsak Wagner zenedrámáit, de írásait is jól ismerte és tisztelte, arról többek 

közt két fontos írása, A zenés drámáról (Vom musikalischen Drama) és Az operaköltészet 

alapkérdése (Zur Grundfrage der Operndichtung) tanúskodik. Wagnerianizmusának csúcs- és 

egyben fordulópontja ezzel együtt nem egy írásmű, hanem maga a Palestrina, amellyel a 

szerző részben bevallottan A nürnbergi mesterdalnokok kérdésfelvetéseit igyekezett 

feleleveníteni, sőt bizonyos értelemben mintegy a negatív ellenpárját akarta megalkotni 

Wagner e zenedrámájának.
520

 

 

Pfitzner esztétikájának alapfogalmai 

 

Amennyiben Pfitzner művészetfelfogásának lehető legrövidebb összefoglalása a célunk, 

egyfelől a zsenialitás, az inspiráció és az ötlet fogalmainak jelentőségét kell kiemelnünk, 

másfelől egy olyan, e fogalmakkal szorosan összefüggő, sajátos történelem- és zenetörténet-

szemléletről kell szólnunk, amely mindenféle fejlődést és haladást tagad, s kizárólag a múlt 

nagyságaira és a „szent‖ tradíció ápolására koncentrál.  

A Palestrina szerzője minden lehetséges fórumon kiállt a zsenialitás és a mindennemű 

racionalitást nélkülöző, inspiráció-elvű komponálási gyakorlat mellett. Tulajdonképpen a 

romantika e két alapvető instanciájához történő makacs ragaszkodása fordította szembe a 

zeneművészet megújhodásáról álmodozó és azért tevőlegesen is fellépő kortársaival szemben 
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is. Meggyőződésévé vált ugyanis, hogy a technikai eszközök fejlődése céltalan és felesleges, 

ráadásul semmiben sem görgeti előre a történelem kerekeit; az előrelépésért ugyanis kizárólag 

a géniuszok személyiségében végbemenő érési folyamat a felelős.  

A futurizmus veszélye (Futuristengefahr) című, elsősorban Ferruccio Busoni híres könyve, A 

zeneművészet új esztétikájának tervezete (Entwurf zu einer neuen Ästhetik der Musik) ellen 

íródott, mégis korának általános kritikájává terebélyesedő 1915-ös művében Pfitzner a 

következőképpen kapcsolta egybe a haladás-ellenesség és a zsenialitás gondolatát: 

„Egy műalkotás egy önmagáért való világ (Welt für sich), egy zseni műve, ha jól sikerül, ha 

felemel, ha boldogít, s semmi sem érheti utol, akkor elérte az egyetlen értelmes célját, amiről 

beszélni lehet műalkotás esetében. De a művészetnek még ez sincs: a művész célja, hogy 

tehetségét a lehető legteljesebb mértékben formába öntse. A művészetnek lehetnek 

sajátosságai, erői, hatásai. A művészet nagysága és tökéletessége nem az eszközök, hanem a 

művész nagyságától és tökéletességétől függ. Azt hiszem, még sosem volt olyan, hogy egy 

zseni azért ne lett volna képes fejlődni, mert kora még nem érte el a művéhez szükséges 

eszközöket; s ha valami mégis hiányzott, akkor a zseni saját koncepciójának ereje 

következtében épp a hiányzó részt teremtette elő. A koncepció a szükséges eszközt a 

semmiből teremtette meg.”521  

A „nem törekszem a puszta újdonságra, az örökkévalóságra fektetem a hangsúlyt‖
522

 gondolat 

szellemében Pfitzner nemcsak azt nehezményezte, hogy Busoni Bachot és Beethovent puszta 

kezdetként, s nem a zenetörténet csúcspontjaként értékelte,
523

de élesen bírálta többek közt az 

olasz származású mester Berliozzal és Liszttel szembeni rajongását is, mondván, ezek a 

komponisták csak beszéltek az újról, ám létre soha nem hozták azt. 
524

  

Újat, a zenében addig még hiányzó „láncszemeket‖ ugyanis – így Pfitzner – csak a zseni 

képes létrehozni. Ráadásul mindezt nem is tudatosan teszi, hanem kezeit magasabb erők 

vezetik. A zseni képtelen arra, hogy az alkotói folyamatba aktívan kapcsolódjon be. 

A már Schopenhauernél is megjelenő motívumot tehát, mely szerint a zseni alkotása nélkülöz 

minden tudatosságot, Pfitzner is átvette; nézetei szerint a kreatív művésztől távol áll 
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mindenféle döntés vagy reflexió, s egyedül tudatalattija az, amely az ötletek olvasztótégelyéül 

szolgál, azaz a kompozíció megszületésének helyszínéül.
525

 

Pfitzner végül egy olyan zenetörténet gondolatához is eljutott, amelyben kizárólag az 

„inspirált művek‖ játszanak szerepet, olyan alkotások, amelyekbe bizonyíthatóan beleszáll az 

isteni ötlet, s melyek nem pusztán megőrzik, de mindig hozzáférhetővé is teszik a zsenialitást. 

Az ilyesfajta művek felismerésére azonban – természetszerűleg – csak azok képesek, akikben 

a géniusz szintén ott lakozik, vagyis a beavatottak, akik ismerik a művészet nem földi eredetű 

titkait.
526

 Az eddig elmondottakból egyenesen következik, hogy ez a sarkos gondolkodásmód 

a „két világ‖ legkésőbb Wackenroder és Tieck óta létező, s Schopenhauernél is meghatározó 

szerepet játszó modelljével is szoros kapcsolatot ápol: azzal a felfogással, amely a mizerábilis 

és kiábrándító valóságot a művészet megszabadító (és boldog) világával, mint ellenvilággal 

állítja szembe, mégpedig úgy, hogy a két világ egyesülését vagy átfedését semmi sem teszi 

lehetővé.  

Követve a hagyományos zsenielméletek nyomvonalát, az inspiráció mozzanatát Pfitzner is 

megragadhatatlannak, és ami itt még fontosabb: ábrázolhatatlannak gondolja. Ezért is lesz 

különös jelentősége a Palestrinának az életműben, amely az inspiráció pillanatának és ezáltal 

a műalkotás megszületésének a színpadon történő megjelenítésére vállalkozik, minden 

írásbeli és szóbeli megnyilatkozásnál pontosabban és erőteljesebben mutatván meg a pfitzneri 

esztétika állásfoglalását az igazi, hiteles művész (zeneszerző) mibenlétével kapcsolatban, 

egyszersmind azonban kíméletlenül ráirányítván a figyelmet ennek az esztétikának a 

gyengeségeire, hiányosságaira is. 
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Az opera eszmetörténeti háttere 

 

Miért éppen Palestrina? 

 

Miután Pfitzner elméleti szövegei mellett egy művészopera keretein belül is hangot kívánt 

adni nézeteinek, egy olyan megkérdőjelezhetetlen zenetörténeti jelentőségű komponistát 

választott műve főszereplőjéül, akivel szemben ugyanakkor már megvolt a kellő időbeli 

távolság ahhoz, hogy egy minden részletében a történeti tényekkel megegyező, valósághű 

ábrázolás helyett a fikciónak is nagyobb tere lehessen.   

A továbbiakban elemezni kívánt első felvonás cselekménye vázlatosan a következőképp 

foglalható össze:  

A „valódi‖ Palestrina életének és munkásságának megfelelően a 16. századi, reneszánsz 

Itáliában, egész pontosan 1563-ban, a tridenti zsinat utolsó évében járunk. Az életrajzi 

tényektől eltérően azonban egy életerős, fiatal házas férfi helyett Palestrinát magányos, 

összetört, fáradt öregemberként látjuk, akit, miután felesége meghalt, immár az inspiráció is 

teljességgel elkerül:  

 

„Az utolsó barát is elhagyott… 

Mily idegen és ismeretlen az összes ember.  

A világ legbensőbbje a magány...‖
527

 

 

A zeneszerzőt ebben az állapotában találja meg Borromeo bíboros, aki hírül hozza a pápai 

parancsot: Palestrinára vár a feladat, hogy a túlontúl bonyolult, s a szent szövegek 

érthetőségének így cseppet sem kedvező egyházi zenét megreformálja, megmentve attól, hogy 

töröljék a katolikus liturgiából. A tanácstalan és hitehagyott komponista segítségére végül 

angyalok sietnek, s tollba mondják a híres misét (Missa Papae Marcelli), amely végül (a 

harmadik felvonásban) megmenti a zenét a pusztulástól, de Palestrina lelke mintha mégsem 

váltatna meg önnön tettétől: az őt ünneplő tömegekkel mit sem törődve magányosan ül 

szobájában, s visszazárkózik saját világába. 

A darab egészét lezáró e komorabb képsoroktól eltekintve az igaz zene sikeres feltámasztását 

és megőrzését középpontjába állító Pfitzner-operával kapcsolatban joggal válik az egyik 

                                                           
527

 Pfitzner, Hans: Palestrina. Musikalische Legende in 3 Akten (Textbuch), Adolph Fürstner Verlag, Berlin, 

1916, 25-26., nyersfordítás. Bizonyos részleteket a továbbiakban Majtényi Zoltán fordításában közlünk 



217 
 

legfontosabb kérdéssé: a szerző miért Pierluigi Palestrina alakját tartotta ideálisnak az efféle 

tartalmak kifejezésére és közvetítésére?    

Az okok egyértelműen a 19. századra vezethetőek vissza, amikor is Palestrinára az autonóm 

zene legelső képviselőjeként, az első hiteles kreatív zeneszerzőként, valamint - ezzel 

párhuzamosan - a zene megmentőjeként kezdtek tekintetni. A következő, E.T.A. Hoffmanntól 

származó rövid leíráson, az első romantikus Palestrina-ábrázolások egyikén, a következő 

közel egy évszázadban, azaz csaknem a 20. század első harmadáig alig eszközöltek érdemi 

változásokat - az itt megfigyelhető alapmotívumok lényegében Pfitzner koráig ugyanazok 

maradtak: 

„Műveiben mindenféle dísz és melodikus kilengés nélkül követik egymást a többnyire 

tökéletesen konszonáns harmóniák, melyek erejétől és merészségétől a kedélyeket 

megnevezhetetlen energia keríti hatalmába. (…) A legtisztább, legfényesebb, s az egyházhoz 

leginkább illő a zenéjében az, ami csak a bensőből kiáradó szeretet kifejezéseként jelenik 

meg, ami minden világit figyelmen kívül hagy és visszautasít. Így azonban Palestrina 

egyszerű és méltóságteljes művei, amelyek a jámborság és szeretet legnagyobb erejével 

ragadnak meg, az istenit közvetítik nagysággal és fenségességgel. Palestrina zenéjéhez 

voltaképpen az a jellemzés illik, amivel az itáliaiak néhány, vele szemben sekélyes és gyenge 

komponista művét illették: Musica del' altro mondo – azaz igaz zene egy másik világból.‖
528

 

Pfitzner, saját bevallása szerint, August Wilhelm Ambros Zenetörténetét (Geschichte der 

Musik) olvasva figyelt fel Palestrina alakjára és művészetére. Innen kölcsönözte „a zene 

megmentőjének‖ mítoszát is, amelyre az operáról tartott 1932-es előadásának tanúsága szerint 

már tanulóéveiben is egy „elsőrangú művészdrámához‖ megfelelő alapanyagként tekintett.
529

 

Elsőként bizonyíthatóan Giuseppe Baini életrajzi írásában (1828) jelenik meg az a történet, 

amely meg nem nevezett történeti forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a zseniális miséjével 

a pápa szívét megenyhítő Palestrinának köszönheti fennmaradását és újbóli használatba 

vételét a használhatatlansága miatt tiltással sújtott egyházi zene. Ambrosnál a motívum 

akképpen jelenik meg, hogy maga a zeneszerző kér engedélyt a pápától új miséjének az 

egyházi zene teljes beszüntetése előtti bemutatására.
530

 Amint arra fentebb utaltunk is, 

Pfitzner művében ezzel szemben a Missa Papae Marcelli pápai utasításra születik.  

De nem csak ez az egyetlen példa arra vonatkozóan, hogy Pfitzner megpróbál eltérni a 

számára forrásul szolgáló (zene)történeti munkáktól, és megkísérel az azokból kiolvasott 
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adatokon és tényeken saját céljainak megfelelően változtatni. Természetesen az elődök is ezt 

teszik, de fontos különbségnek tűnik, hogy míg a megmentő figurájának megrajzolásához 

elengedhetetlen felstilizáláson és torzításokon túl a 19. századi hivatkozások alapvető életrajzi 

tényeken nem változtatnak, addig Pfitzner már az életrajzot is alaposan felforgatja. A 

komponista nem véletlenül nevezi operáját zenei legendának: a szerzői szándék szerint a 

cselekmény nem a reális, hanem a – mondanivaló szempontjából – ideális időben és térben 

játszódik.  Csak néhány példát említve: 1563-ban Palestrina egyáltalán nem fáradt öregember, 

hiszen mindösszesen 38 esztendős; felesége csak 1580-ban, tehát 17 évvel később hal meg; a 

Marcell pápának ajánlott fő művét, a Missa Papae Marcellit pedig gyaníthatóan már a pápa 

halála (1555) után megírja, ám először csak 1567-ben publikálja.
531

  Az utóbbi dátumok csak 

azt a manapság egyre több ténnyel igazolt feltételezést támasztják alá, mely szerint az utókor 

által felmagasztalt mű tökéletesen érdektelen lehetett a tridenti zsinat számára Ugyan valóban 

felvetette az egyházzene kérdését, de nem oldotta meg azt. Tegyük sietve hozzá: operájáról 

tartott előadásában a komponista maga is említést tesz arról, hogy tudomása volt a Marcell 

pápának írott misével kapcsolatos efféle ferdítésekről, de a korszakkal és a Palestrina-

életrajzzal való csaknem két esztendeig tartó ismerkedési folyamatot követően nagy 

magabiztossággal változtatott a tényeken, messzemenően mondanivalójához igazítván a 

történet minden apró részletét.
532

 

Nyilvánvaló, hogy Pfitznert kevéssé motiválta a történelmi hűség, de háborítatlan formájában 

a romantikus mítosz sem felelt meg neki: az opera Palestrina-figurájának megformálását 

messzemenően befolyásolta a szerző jelene (tehát a 20. század eleje), s aligha lehet kétséges, 

hogy a komponista saját magát, valamint a korszak megannyi, a romantika és a modernitás 

együttes jelenlétéből fakadó vitáját, illetve ellentmondását igyekezett ebben az újraformált 

alakban megjeleníteni.  
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A mottó 

 

Témaválasztását és problémafelvetéseit Pfitzner egy, a partitúrába ékelt terjedelmes mottóval 

is igyekezett alátámasztani. A művészet társadalmi-filozófiai helyével szembeni 

állásfoglalásként is értelmezhető mottó forrása nincs megnevezve, csupán a szerzője: Arthur 

Schopenhauer. A bizonyos elemzésekben tévesen A világ, mint akarat és képzet című főmű 

részének hitt sorok valójában a filozófus Parerga és Paralipomena című, kisebb írásokat 

tartalmazó kompilációjából származnak, egészen pontosan a Különálló, de rendszeresen 

összeállított gondolatok sokféle tárgyról című aforizma-gyűjtemény harmadik fejezetének 

(Gondolatok az értelemről általában és sokféle vonatkozásban) 52. paragrafusából: 

„Az egyén tisztán gondolati életének megfelel az egész emberiségé, hiszen ennek reális élete 

szintén az akaratban rejlik, a szónak mind tapasztalati, mint transcendens (tapasztaláson túli) 

értelmében. Az emberiségnek ez a tisztán intellektuális élete haladó tudományos 

megismerésében áll, meg a művészetek tökéletesedésében, melyeknek mindketteje lassan 

tovább folyik emberöltőkön és évszázadokon át, s melyeknek átadván a maguk osztályrészét, 

tovatűnnek az egyes nemzedékek. E gondolati élet úgy lebeg a világi tülekedés, a népeknek az 

akarattól vezérelt, voltaképpen reális élete fölött, mint éteri ráadás, mint az erjedésből 

fölszálló illatos lehellet, s a világtörténelem mellett bűntelenül és vérmocsoktól tisztán halad a 

filozófia, a tudomány és a művészetek története.‖
533

 

Az önmagában talán kissé nehezen értelmezhető idézetet az előkészítés, tehát a paragrafus 

bevezető passzusainak a megismerése helyezheti új megvilágításba:     

„Mint ahogy az agyvelő élősdi módjára önálló, független életet folytat ott fönn a maga biztos, 

jól őrzött lakásában, s táplálja őt a szervezet, pedig nem járul közvetlenül hozzá a belső 

gazdaság egyensúlyához – épp úgy a szellemileg nagytehetségű ember a mindenkivel közös, 

egyéni életen kívül még egy másikat is él, amely tisztán szellemi, s a mely nem a puszta 

tudásnak, hanem az összefüggő voltaképeni megismerésének és belátásának állandó 

növelésében, helyesbítésében és gyarapításában áll és érintetlenül marad a személy sorsától, 

ha csak nem zavarja ez meg a maga munkájában: miért is sorsa és ennek forgandósága felé 

emeli az embert‖
534
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A szellemi és reális élet efféle kettősségének kérdésével Schopenhauer már a Parerga és 

Paralipomena egy korábbi írásában, nevezetesen az Aforizmák az életbölcsességhez címűben 

is foglalkozik. Az innen származó alábbi szövegrész kellőképpen rávilágíthat arra, hogyaz 

opera mottója miképpen kapcsolódik a schopenhaueri filozófia két alapvető, egymástól 

elválaszthatatlan motívumához, a zsenialitáshoz és a magányhoz. Az idézet egyszersmind 

Pfitzner Palestrinájának rezignáltságát és egyedüllétét is magyarázhatja: 

„A szellemdús ember mindenekelőtt fájdalommentességre, hajszolatlanságra, nyugalomra és 

békére fog törekedni, tehát csendes, szerény, de lehetőleg bántatlan életet keres és e szerint az 

úgynevezett emberekkel való némi ismeretség után a visszavonultságot, sőt nagy szellem 

esetében a magányt fogja választani. Mert minél több valaki önmagának, annál kevesebbre 

van szüksége kívülről és annál kevesebbel is szolgáltatnak neki a többiek. Ezért vezet a 

szellem kiemelkedettsége a társaság-kerüléshez.‖
535

 

 

A zsenialitás kérdése az operában  

 

A zseni Schopenhauer e két szövegében – csakúgy, mint később Pfitznernél – a tisztán 

szellemi szférák embere, akinek megszületése és életútja a véletlen (vagy az égiek) műve, s jó 

ideig eltart, míg kiemelkedő képességeit megismerik és elismerik. Földi lényként, reális 

emberként viszont csaknem semmiben nem különbözik az átlagembertől, védtelen és esetlen, 

sőt alapesetben az alkotás tüze is hiányzik belőle:  

„A lángésznek önmagában épp oly kevéssé lehetnek eredeti gondolatai, mint ahogy a nő 

magában nem hozhat gyereket a világra: hanem a külső alkalom kell, hogy apa gyanánt 

közbelépjen, megtermékenyíteni a lángészt, hogy szülhessen.‖
536

 

Az utóbbi gondolatot, amely minden olyan zseniképben nagy szerepet játszik, ahol a kreatív 

ember puszta közvetítőként, isteni írnokként jelenik meg, Pfitzner is nagyra értékeli és 

művében is felhasználja. A zeneszerző géniuszról alkotott koncepcióját mi sem jellemzi 

jobban, mint az a librettóból származó mondat, amely – Borromeónak adott válaszában – a 

mise megírására utasított Palestrina legfőbb ellenérvét jelenti a feladat elvállalásával 

szemben: „a pápa csak engem irányíthat, a géniuszomat nem.‖. A zseni és a zsenialitás efféle, 

az őt „hordozó‖ emberről leválasztott, önálló, mondhatni a reális világ felett lebegő 

tüneményként való felfogása, mint láthattuk, különbözik a Szrkjabinnál és Schönbergnél 
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megismert zsenifogalomtól, sőt jóval az „er hat ein Genius‖ -ból „er ist ein Genius‖-ba tartó 

paradigmaváltás előtti időkbe vezet minket vissza.  

Ember és géniusz ilyesfajta szétválasztására (elkülönítésére) Nietzschét és az izmusok 

(elsősorban az expresszionizmus és szimbolizmus) megjelenését követően mind kevesebbszer 

találunk példákat. 1917-es megjelenésekor ezért Pfitzner - magánnyal és enerváltsággal küzdő 

– zsenifigurája, a szárnyait bontogató avantgárd semmiből teremtő, istenemberi művészével 

szemben határozottan konzervatívnak tekinthető.  
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Az inspiráció és a művészi sors ábrázolása az operában 

 

Komponálás a színpadon 

 

A mű szellemi környezetének vázlatos megrajzolását követően a továbbiakban a Palestrina-

figura bemutatására teszünk kísérletet. Úgy véljük, mindezt úgy tudjuk a leghatékonyabban 

megtenni, ha azt vizsgáljuk meg, Pfitzner milyen eszközökkel is jeleníti meg az inspiráció 

pillanatát operájában.  

Ehhez azonban nem elegendő csupán a mű első felvonásának hatodik jelenetét, tehát magát az 

inspiráció-jelenetet szemügyre vennünk, hanem röviden utalnunk kell a közvetlen 

előzményekre, a tulajdonképpeni inspirációt előkészítő eseményekre is. A mise megírásáról 

szóló pápai parancsot nagy kétségek közt fogadó, tanácstalan Palestrinát ugyanis az első 

felvonás negyedik jelentének legvégén kilenc mester, az elmúlt korok legnagyobb 

zeneszerzőinek szellemei látogatják meg, s ők tudatosítják benne „földi penzumát‖: 

„Légy készen, hogy a boltozatba beilleszd a zárókövet: ezt a korszellem diktálja neked. Ha 

föltárod egész arculatod, ha feltárod egész valód merőben, úgy, ahogy izzásra gyúlt 

perzselően, s mindig alkotó szellemben ragyog, akkor csillogva csengsz, tisztán s dicsőn, 

Pierluigi, te, a szép láncról lecsüngve ama végső kövön.‖
537

 

A mesterek révén – akik közül csak kettőre: Josquin des Prez-re és Heinrich Isaacra 

ismerhetünk egyértelműen rá – a mű valódi megrendelőjének személyére is fény derül: az 

öreg „világmester, kinek neve sincsen‖ akarja úgy, hogy Palestrina illessze az utolsó követ a 

helyére a művészet örök templomában.
538

 E jelenetben Pfitzner félreismerhetetlen gesztussal 

tesz utalást a művészet fő feladatáról alkotott, s a fentiekben már utalásszerűen említett saját 

koncepciójára, mely szerint a zenének nincs igazi története, mert semmilyen célszerűség nem 

vezérli: fejlődés a művészek jellemében és gondolkodásában mehet végbe legfeljebb, így a fő 

feladat minduntalan valamiféle beteljesítés – a dicső múlt jelenbelivé tétele, aktualizálása. 

A nagy elődök látogatása azonban érdekes módon nem elegendő Palestrina alkotókedvének 

feltámasztására; ahhoz egyenesen angyali segítségre van szükség.  

A sötét szobájában magányán és félelmein kesergő Palestrina a székének háttámlájára repülő 

angyal hatására kezd csak műve megírásába. Ez már a híres inspiráció-jelenet nyitóképe: a 

váratlanul megjelenő égi küldött – egyenesen Palestrina fülébe – énekelni kezdi az eredeti 
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Missa Papae Marcelli kezdő sorait (Kyrie eleison), a zeneszerző pedig mechanikusan tollat 

ragad, papírra veti e sorokat és szintén énekelni kezd. Az angyali énekszó az öreg és 

meggyötört szerzőt meglepetésként éri, de nincs ideje mérlegelni, az első angyalhoz ugyanis 

egy második társul, s felcsendül a mű „Christe eleison‖ kezdetű része. Palestrina innentől nem 

tétovázik többé: a toll most már folyamatosan a kezében marad, egyszerre ír és énekel. Ezt – 

tehát az ötlet megszületését – követően már nincs, mi határt szabjon a kreativitásnak; sorra 

hangzanak el a mise különböző tételei, közben pedig egyre több angyallal népesül be a tér, s 

az apoteózishoz közeledvén halott felesége, Lukrezia szelleme is megjelenik; a megdicsőülés 

a végén a szólisták, a kar és Palestrina együttes éneklésével lesz teljes. A mise záró sorainak 

(Dona nobis pacem) elhangzása után újból sötétségbe borul a szoba, s a komponálástól 

teljesen kimerült, mély álomra szenderülő zeneszerzőre, valamint új művére csak reggel talál 

rá tanítványa és fia. 

 

Zenei szempontok 

 

Rátérvén immár a jelenet zenei szempontból történő vizsgálatára, először is a Missa Papae 

Marcelli eredeti változatának felhasználásáról, valamint a 16. századi reneszánsz polifon 

stílus és az opera poszt-wagneriánus hangvételének egymáshoz fűződő viszonyáról érdemes 

beszélnünk. Nem kérdéses: Pfitzner egyértelműen azt a benyomást akarta hallgatójában és 

nézőjében kelteni, hogy az inspiráció-jelenet során az egész mise lediktálásra kerül. Erre utal 

egyfelől az, hogy a jelenet, mint említettük is, a Kyrie nyitó soraival kezdődik és az Agnus 

Dei lezárásával ér véget, de a Sanctus és Benedictus kivételével a többi tétel is megidézésre 

kerül. Más kérdés, hogy a tételek nem az eredeti sorrendben követik egymást (Pfitzner 

előbbre veszi a Credot és csak utána szólaltatja meg a Gloriát). A sorrend efféle megbontása 

egyfelől utalhat az inspiráció és a véletlenszerűség kapcsolatára,
539

 s a sugallat, illetve a 

tudatosság ambivalens viszonyát jelezheti. Másfelől azonban a változtatást dramaturgiai okok 

is indokolják: Pfitzner az egész jelenet csúcspontját Lukrezia szellemének megérkezésére és 

az In terra pax hominibus általa történő megéneklésére kívánja időzíteni, ezáltal is 

hangsúlyozva a szerelem inspirációban betöltött meghatározó szerepét. 
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Hogy az inspiráció-jelenet a szerzői szándéknak megfelelően az eredeti Missa születését 

„meséli el‖, két, a műből vett, csaknem szó szerinti zenei idézet: a Kyrie és a Christe kezdő 

taktusainak a jelenléte is alátámasztja. Ezt a két, a jelenet elejére exponált szöveghelyet 

leszámítva azonban a szerző látszólag az eredetitől mindinkább függetlenedő, a Palestrina-

stílust sokkal inkább csak utánzó, semmint annak szabályait következetesen betartó, 

archaizáló zenei anyaggal dolgozik, melyben az általános vélekedés szerint a 16. századi és a 

20. század eleji írásmód közötti egyensúly megteremtése vezérelte. Másrészt viszont 

gyaníthatóan annak a látszatnak a fenntartása is Pfitzner céljai között szerepelt, mintha 

szabadon tudná kezelni a reneszánsz polifóniát, akárcsak a műbéli Palestrina, aki idővel 

képessé válik az angyalok énekétől elszakadni és saját, egyéni hangját meglelni. 

Pfitzner ezzel kapcsolatos kijelentése, mely szerint „a mű tárgya természetszerűleg 

megkövetelte, hogy a zene sok részben bizonyos fokig archaikus, azaz a régi stílust 

parafrazeáló karaktert öltsön, hogy ezzel a hallgatót a 16. századhoz közelebb vigye‖,
540

 

sokáig a nélkül került elfogadásra, hogy a mise eredeti partitúrája és a hatodik jelenetben 

megsokasodó, de tulajdonképpen az opera egészét át- és átszövő reneszánsz utalások nem 

kerültek ténylegesen összevetésre.  

A fordulatot e tekintetben az jelentette, amikor 1973-ban a Bajor Állami Könyvtárból 

(Bayerische Staatsbibliothek) előkerült egy olyan, nagy mennyiségű kiemelést és 

széljegyzetet tartalmazó példány a miséből, amelyet 1909-10 környékén Pfitzner saját kezűleg 

másolt le.
541

  

Legkésőbb ekkor kiderült ugyanis, hogy a német zeneszerző – az általa fennen hírdetett 

inspiráció természetének teljességgel ellentmondván – fáradságot és időt nem kímélve 

rendkívüli alapossággal végigelemezte az eredeti művet, és nagy tudatossággal választotta ki 

nem csak a már említett idézeteket, de számos más, a sűrű szövésű anyagban megbúvó 

motívumot és fordulatot is. Munkája arra enged következtetni, hogy tisztában volt azzal, egy 

olyan kor művészetét kell megidéznie, amely nem az eredetiség mítoszára építő inspirációval 

és ötlettel, hanem bevett formulákkal, képletekkel és tematikus alaptípusokkal operál. 
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Az idézetek 

 

Egy alaposabb elemezést és összevetést követően tehát megnevezhetővé válnak azok a 

források, amelyeket Pfitzner műve számára az eredeti miséből kiválasztott. Felismerni és 

beazonosítani közülük természetesen a két idézetet a legegyszerűbb. Az első idézet csaknem 

szószerinti: a Kyrie kezdetének tenor szólamán Pfitzner csupán apróbb ritmikai módosításokat 

eszközölt, illetve operája hangnemi koncepciójának megfelelően tonális környezetbe helyezte 

az anyagot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utóbbi változtatásnak szimbolikus üzenete van: az idézett számára megtalált A-dúr hangnem 

annak a d-mollnak a dominánsa, amely az opera alaphangneme, és egyúttal – a szerzői 

szándék szerint – Palestrina, vagyis a kreatív művész hangneme. Az A-dúr itt tehát az égi, 

angyali szféra, illetve a fentről érkező sugallat vizuális effektusaként is értelmezhető. 

Céljában hasonló az a döntés is, melynek megfelelően a téma a tenorból a szopránba kerül át. 

Az angyal szárnyaló szopránja más szempontból is figyelemreméltó: a női énekhang tartalmi 

és akusztikai szempontból is különleges az opera csaknem kizárólag férfiak alkotta világában, 

ezért megjelenése különösen nagy hatású, s kellőképpen hangsúlyozza az ötlet 

megszületésének jelentőségét. 

A Christe esetében az eljárás nagyon hasonló az előbbihez, sőt a tonális kiigazítást leszámítva 

itt még az előzőnél is nagyobb egyezés figyelhető meg eredeti és „másolat‖ között: 
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Tudatában immár annak, hogy Pfitzner behatóan ismerte Palestrina művét, okkal merült fel 

egyes kutatókban, hogy a mise néhány rövid részlet erejéig megidézett további tételei 

ugyancsak konkrét előképekre vezethetőek vissza és szintén idézetek, még ha az előzőeknél 

kevésbé explicit formában is. A vizsgálódások végül nemcsak az efféle feltételezéseket 

erősítették meg, de azt is kimutatták, hogy munkája során Pfitzner más Palestrina-művekből is 

merített.
542

   

Maradtak azonban témák, amelyeknek a pontos eredetét homály övezte. Ezek egyike annak 

okán bír az operában kitűntetett jelentőséggel, s lesz az inspiráció egyik szimbólumává, hogy 

a hatodik jelenet tetőpontján jelenik meg, s egészen a felvonás végkifejletéig domináns 

marad. A téma ráadásul először, más idézetektől eltérő módon, nem valamelyik 

énekszólamban, hanem a zenekari kíséretben, csellón szólal meg először, mégpedig 

közvetlenül azután, hogy Lukrezia szelleme tovatűnik, és a szcenikai utasításoknak 

megfelelően a színpad teteje és a hátsó fal megnyílik, s az  égboltot, egy hatalmas glóriát, 

valamint angyalok sokaságát látjuk: 
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A téma - amelyben az alaphang szekundlépéseként kapaszkodik fel a kvintre, ott röviden 

megpihen, majd az ütem hangsúlytalan részén érkezik meg a szextre, hogy onnan ismét 

visszalépvén a kvintre, végül az oktávot célozza meg - redukált formában Palestrinánál is 

megtalálható, mégpedig a Missa Papae Marcelli egyik olyan tételében - a Sanctusban – 

melyet Pfitzner, szöveges formában legalábbis, nem emelt be művébe: 

 

 

 

         

Sokáig kérdés volt, hogy az operában elhangzó változat valóban e szöveghelyre hivatkozik-e, 

vagyis, hogy Pfitzner ez esetben a Sanctus e rövid motívumát írja-e tovább. Hans Rectanus 

azonban 1979-ben érdekes bizonyítékokkal állt elő a téma eredetére vonatkozóan. Érvelése 

szerint Josquin La Bernardina című, a misénél jó néhány évtizeddel korábbi instrumentális 

műve a témát teljes formájában hozza
543

: 

 

 

 

Ez az azonosság annak fényében különösen sokat sejtető, hogy a Palestrinát a negyedik 

jelenet végén meglátogató kilenc halott mester közül Josquin az egyik, aki egyértelműen 

beazonosítható. Az egyezés alapján aligha lehet kétséges, hogy valamilyen formában Pfitzner 

találkozott az általa már csak azért is nagyra tartott flamand mester művével, mert az - 
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Ambros zenetörténeti fejtegetései szerint - a Palestrinát megelőző, s rá hatást is gyakorló 

legfontosabb láncszem a nagy elődök sorában. Mindenesetre mai napig kérdéses, hogy 

Pfitzner pontosan honnan ismerhette a La Bernardinát, hiszen az legelőször nyomtatásban 

jóval az opera megjelenése után, Arnold Schering 1931-ben megjelentett Musikgeschichte in 

Beispielen című munkájában bukkant fel.
544
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Pfitzner ellenségei 

 

Az „impotencia‖ ellen 

 

A múlt mestereihez való, konkrét idézetekben is kifejeződő erőteljes ragaszkodás bizonyára 

üzenet is akart lenni a múltat olykor teljesen maguk mögött hagyni kívánó, modernista 

Pfitzner-kortársak számára. Ugyancsak egyértelmű üzenetértékkel bír az inspiráció-jelenet és 

egyben az első felvonás lezárása: a kutatók általában egyetértenek abban, hogy a művét 

befejező Palestrina teljes kimerültsége egy erotikus aktus követően erejét vesztő férfi képzetét 

is eszünkbe juttathatja. Hogy egy ilyesfajta képzettársítás, illetve - ezzel összefüggésben - a 

szexuális és a művészi „teremtő‖ aktus egybemosása, valamint az inspirációtól vezérelt 

művész potens férfiként való láttatása a német komponista gondolkodásában központi 

szerepet játszott, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyik elméleti főművének A zenei 

impotencia új esztétikája (Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz) címet adta. A 

kérdés persze adja magát: kiket gondolt Pfitzner impotensnek, s miért is váltak ellenségeivé 

az inspiráció megmaradásért folytatott harcában? 

A szóban forgó könyv ötlete eredetileg Paul Bekker Beethoven-könyvének ellenében fogant: 

a neves zeneíró azon elképzelését, mely szerint a bécsi klasszika beteljesítőjének művei költői 

eszméken és víziókon alapulnak, s maga a zenei forma is ezen eszmékhez igazodik, Pfitzner 

blaszfémnak és elvetendőnek minősítette, s amellett érvelt, hogy a költői gondolatok jelenléte 

kiszorítja a kompozícióból a zenei gondolatokat.
545

 A Bekker-mű látványos sikere láttán
546

 

irigységtől is fűtött konzervatív mestert még negatívabban érintette, hogy aktuális „ellensége‖ 

a szerzői ötletet jóval kevesebbre értékeli, mint a tervezettséget és átgondoltságot igénylő 

„teljes koncepciót‖. Ezek alapján már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy kiket is nevezett 

könyvében impotenseknek: az igaz művek létrehozására alkalmatlan, tehetségtelen és 

inspiráció nélküli zeneszerzőket.
547

  

Mint mondta, az inspiráció hiányának legbiztosabb jele a dallamtalanság. Következésképp a 

szép dallamok, illetve a dallamokban gazdag művek a kiválasztottság és a zsenialitás 

ismérvei. „1700-1900 között laikus, kritikus és filozófus egyaránt így gondolta […] a 

kezdetektől mindig így volt. De most a világtörténelem e pillanatában […] állandóan 
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megmagyarázzák, és elméleti úton alátámasztják
548

 az impotenciát. A zenének nem szükséges 

többé szépnek lennie. A zeneszerzőnek pedig nincs szüksége arra, hogy saját ötletei 

legyenek.‖
549

  

Az iménti gondolatok az operába is átszivárognak, ahogy a zeneművészet hanyatlása miatt 

érzett pesszmista hangulat is rátelepszik a műre: a modern zene kétségbeejtő, a szent tradíciót 

megkérdőjelező új irányait az agg Palestrina alig tizenhét esztendős, merész újításokkal 

kísérletező tanítványa, Silla hívatott megtestesíteni. A neme dacára női énekes által alakítandó 

ifjonc
550

 az opera elsőként színre lépő szereplője, tehát az egész művét mozgató 

alapkonfliktus nézője elé tárásával Pfitzner igazán nem vár sokáig. A legújabb dalát 

próbálgató tanonc, aki a konzervatív Rómából a szabad szellemű Firenzébe vágyik, 

szánalmasnak találja a bonyolult polifonikus zenét. Szavai önmagukért beszélnek: 

„Mily fölséges, szabad szél fúj korunkon át! Eszméink közt nem kelti-e vajon már most derűs 

virágzatát? Mintha valómat nem törné, csigázva a köznapiság nyűtt, buta igája, s legfennsőbb 

fokra úgy lépne fennen, mint az énekhang szent művészetemben: nem nyűgne már únt 

többszólamúság, fölszabadul, s egyedi létre hág.‖
551

 

Csípős megjegyzéseit követően Silla gyakorlatban is bizonyítani akarja, hogy kész 

megdönteni az „únt többszólamúságot‖; híres dala egyértelműen a Firenzében a 16. század 

végén megszülető, úgynevezett monodikus stílus paródiája. Aligha meglepő, hogy az épp a 

szokatlan dal elhangzásakor Palestrina házába lépő Borromeo felháborodva így kiált föl: 

„Miféle zajokat hall itt az ember, a szigorú mester házában! Ez a művészet, amit Ön tanít?‖ A 

tanítványát nem éppen vasszigorral oktató Palestrina így válaszol: 

„Most Firenzében a műkedvelők antik pogány írások közt kotorva koholnak művi 

elméleteket,
552

hogy révükön zenét szerezzenek. És Sillát vonzza eszméik varázsa, csak ez az 

új hangzásmód gyújtja lázra.‖
553

  

Talán e ponton a legkézenfekvőbb párhuzamot vonnunk Palestrina és Pfitzner, valamint Silla 

és a századelő racionalitással, elméletek gyártásával leginkább vádolható zeneszerzői között, 

akik a zenei konzervativizmus hívei szerint legfőképp okolhatóak a zeneművészet aktuális 

válságáért. De kik egyáltalán ezek az elméleteket koholó művészek, akik közül Pfitzer sem az 

Impontencia-könyben, sem A futurizmus veszélyében nem nevezett meg egyet sem? 
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Az utóbbi Pfitzner-írás bírálatának szánt, ám végül befejezetlenül maradt egyik esszéjében 

(Téves riadó [Falscher Alarm]) Arnold Schönberg megkísérelte kitalálni, kik is konzervatív 

kollégájának elsőszámú ellenségei: az olasz futuristák mellett Feruccio Busoni, Alekszandr 

Szkrjabin és Igor Sztravinszkij neve merült föl benne (és egy harmadik oroszé, „kinek neve 

nem ugrik be‖), illetve melletük még saját magára és iskolájára gyanakodott.
554

 

A megnevezettek közül Busoniról és korszakos jelentőségű „könyvecskéjéről‖ már ejtettünk 

néhány szót. Az elsősorban elméletíróként maradandót alkotó olasz-német zeneszerző „új 

esztétikája‖ valóban tartalmaz a zene technikai úton, vagy spekulatív módszerekkel történő 

megújhodására és átalakítására vonatkozó passzusokat, és ennyiben megfelelő célpontja 

lehetett az sajátjától eltérő álláspontot képviselőkkel szemben általában támadólag fellépő 

pfitzneri művészetfilozófiának. 

Schönberg, Szkrjabin és Sztravinszkij pedig a legkézenfekvőbb feltételezés szerint az 

atonalitás irányába történő elmozdulásukkal „érdemelhették ki‖ a futurista és az impotens 

jelzőt.  Hogy Pfitzner az atonalitásal mennyire nem tudott megbékélni még két évtizeddel 

annak megjelenését követően sem, jól példázza az egyik 1929-es szövegéből (A művészeti 

nevelés és az ifjúság [Über Kunstpflege und Jugend]) vett alábbi idézet is: 

„Minden felnőtt és művész jogában áll, hogy magát az atonalitásnak vagy micsodának 

elkötelezze. De a kisiskolás gyerekekre, akik még csaknem üres lapokra hasonlítanak, az 

atonalitást, jobban mondva a harmónia nélküliséget (Aharmonik) ráerőszakolni, olyan, mint 

csecsemőbe anyatej helyett pálinkát tölteni… Az atonalitás ellen folytatott harcnak még nincs 

vége. Nem igaz, hogy a művészetben már minden csak kacat, ami korábban volt. Muszáj 

megőriznünk a már meglévő műveket, s nem megengedett, hogy a művészetben a teljes 

múltat és közelmúltat egyszerűen eltöröljük. Ha így teszünk, egész német kultúránkat 

letöröljük a történelem tablójáról, és semmi esetre sem igaz, hogy Wagner, Beethoven, 

Mozart, Schubert, Schumann vagy Brahms idejétmúlt lenne.‖
555

  

Nem világos ugyanakkor, hogy az említett szerzők, s különsképpen a jelen dolgozatban 

főszerephez jutó Szkrjabin és Schönberg – feltéve persze, hogy Schönberg helyesen 

következtetett a Pfitzner írásaiban meg nem nevezett ellenségek-ellenfelek kilétére – miként 

voltak az inspiráció és a zsenialitás kérdésében támadhatóak. Mind a Szkrjabin-fejezetben, 

mind pedig a Schönberg művészoperájáról írottakban igyekeztünk jelezni a zenei modernitás 

e két jelentős alakjának a racionalitáshoz és zseni-esztétikához fűződő meglehetősen 

ambivalens viszonyát. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Palestrina megszületésének 
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idején még egyikük sem tudott, és nem is akart igazán elszakadni a romantikából megörökölt 

zeneszerző képétől, amely a géniusz attribútumaival van felruházva, és tollát alkalmasint a 

sugallatok vezetik. Noha Szkrjabin maga sokat hivatkozott bizonyos elméletekre, bizonyítani 

soha nem tudta azokat, Schönberg pedig – az említett időszakban legalábbis – nem is 

próbálkozott ilyesmivel. A szerencsés kéz zenei elemzése többek közt éppen annak az 

ellentmondásnak a megmutatására volt alkalmas, ami Schönberg – az inspirációt és 

ösztönösséget magasztaló – retorikája és második operájában elsőként alkalmazott 

„spekulatív‖ kompozíciós megoldásai között húzódik. A kérdés költői: Pfitzner 

művészoperája akkor miért foglalkozik annyit az inspiráció jelenségével, s miért egy sugallat 

útján létrejött mű menti meg a végén a zenét az egyházi átoktól és az eltűnéstől?    

 

Miért éppen Palestrina? 

 

Azonban nem csak az eddig felvázoltak miatt rendkívül problematikus és egyeztethető olykor 

nehezen össze a szerző – teoretikus munkáiból kiolvasható – művészetszemléletével az a 

művészfigura, melyet Pfitzner a Palestrinában megrajzol. S még csak nem is pusztán annak 

okán, mert csaknem lehetetlen az inspiráció fogalmát nem vagy másképpen ismerő 16. 

század, illetve a 20. század csaknem teljes egészében a romantikából kibomló első 

évtizedeinek zeneszerzési eljárásai és esztétikai megfontolásai, valamint a két korszak 

szerzőséghez való viszonya között párhuzamot vonni. Vajon miért Palestrinára esett Pfitzner 

választása, miközben A zenei impotencia új esztétikájában minden 17. század előtt keletkezett 

zeneműről úgy beszél, mint ami „szellemi életünk számára halott és elavult‖?
556

 

Pfitzner tradícióval és modernitással szembeni álláspontjának pontos meghatározását az 

operán belül nagyban nehezíti az is, hogy olyannak láttatja Palestrinát, aki maga sem hisz 

teljesen az általa képviselt „oldal‖ hitelességében és kizárólagosságában. Különben miért 

engedné Sillát, hogy a polifónia ellenében saját új stílusán dolgozzék, s „a művi elméletekről‖ 

alkotott, meglehetősen határozott ítéletét követően miért venné mégiscsak védelmébe 

tanítványát, a következő sokat sejtető mondatok kíséretében? Emlékeztetőül idézzük fel ismét 

Palestrina Silla kicsapongásairól alkotott lesújtó véleményét, majd olvassuk hozzá az e 

gondolatokat új megvilágításba helyező további két mondatot:  
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„Most Firenzében a műkedvelők antik pogány írások közt kotorva koholnak művi 

elméleteket, hogy révükön zenét szerezzenek. És Sillát vonzza eszméik varázsa, csak ez az új 

hangzásmód gyújtja lázra. 

Talán nagyon is jól teszi! Ki tudja, éppen világunk nem-sejtett úton görög, s nem fújja el a 

szél, mit úgy hittünk, örök.‖
557

 

A Pfitznerben saját esztétikájának helyességével kapcsolatban felmerülő dilemmát az opera 

komor befejezése sem oldja fel. Valóban igaz lenne Thomas Mann mellesleg Pfitzner egyik 

kijelentésére épülő megállapítása, miszerint barátja művét a halállal és elmúlással való 

szimpátia dominálja?
558

 S valóban azonos-e a szerző a műbéli Palestrinával, aki az őt ünneplő 

tömegektől elfordulván a csendes magányt és saját világába való bezárkózást választja? Vajon 

mi ez, ha nem a küzdelem hiábavalóságának egyfajta beismerése?  

A színpadon megjelenített zeneszerző-figura ilyen irányba történő elmozdítása nagyon is 

modernné teszi Pfitzner művét, s olyan egykorú művészdrámákkal rokonítja, amelyekben 

mondhatni „kódolva van‖ a művész boldogtalansága és egyedülléte.  

 

Schönberg kontra Pfitzner 

 

A Pfitzner által kritizált modernisták közül többen is szükségét érezték, hogy valamilyen 

formában reagáljanak az őket ért vádakra, így a Palestrina szerzőjének munkái több parázs 

zeneesztétikai vita gyújtópontjává váltak, elsősorban a 20. század tízes éveiben. Az ilyesfajta 

reakciók közül ismert például Busoni nyílt levele: a komponista elsősorban azokat a 

feltételezéseket igyekszik megcáfolni, amely vélt tradícióellenességével, múlttagadásával 

kapcsolatosak.
559

 Nagy visszhangot váltott ki Paul Bekker 1923-ban kiadott „válasza‖, az 

Impotencia vagy potencia (Impotenz oder Potenz). A Bekker-pártiak közül kevéssel korábban 

ugyanakkor már Alban Berg is tollat ragadott, s egy címében és tartalmában egyaránt 

gunyoros hangvételű esszé (Hans Pfitzner esztétikájának zenei impotenciája [Die 

musikalische Impotenz der neuen Ästhetik Hans Pfitzners]) keretein belül emelte fel a hangját 

a Bekker könyvének apropóján megtámadott modernista zenész-társadalom védelmében.  

Ha elkészül, valamennyi válasz közül azonban alighanem Arnold Schönbergé lett volna a 

legfrappánsabb: Téves riadó című, szintén félbehagyott „recenziója‖ mellett a bécsi mester 
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ugyanis egy műalkotással próbált Pfitzner művészet- és művészképével szembeszállni. 

Valamikor 1918 és 1921 között (gyaníthatóan 1919-ben) látott hozzá annak a zenei 

magánelőadások (Verein für musikalische Privataufführungen) egyikén bemutatni kívánt 

három felvonásos operának, amely a Pfitzner-paródia: Reváns a Palestrináért három 

felvonásban (Parodie Pfitzner. 3 Akte der Revanche von Palestrina)
560

 címet viselte volna. 

Végül a műből csupán a szövegkönyv egyes – túlnyomórészt az első felvonáshoz tartozó – 

részletei készültek el, de már ezek alapján is nagy magabiztossággal állíthatjuk, hogy 

Schönberg elsődleges célja a zsenialitás és az ötlet fogalmainak kikezdése, illetve 

köznevetség tárgyává tétele volt. Ezzel ott támadta meg Pfitznert és művészoperáját, ahol 

annak a legjobban „fájt‖. De ne feledjük: e lépésével Schönberg saját expresszionista 

korszakával, és annak – a Pfitzneréhez éppen e fogalmak felmagasztalása miatt hasonlító – 

értékrendszerével is szembement. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a Pfitzner-paródia az 

első olyan dokumentumok egyike, amely a bécsi komponista új, a dodekafónia 

megalkotásával kiteljesedő racionalista korszakának hírnökeként vagy előfutáraként 

értékelhető.  

A töredék tele van a Pfitzner operáját parafrazeáló szereplőkkel, így a modern komponista 

Hanserl mellett felbukkan például Bo és Romeo, akik egy zenekiadó és kereskedő cég 

alkalmazottjai, vannak modern mesterek, illetve színre lép maga a Géniusz is, akit világító 

munkások és gyorsíró kisasszonyok kísérnek. 

A darab a gyors sikerre áhítozó modern zeneszerző, Hanserl vívódásaival kezdődik, aki se 

saját inspirációját, se a kor trendjeihez való alkalmazkodás lehetőségét nem találja: „Ha úgy 

írok, mint Wagner, túl elavult, ha úgy írok mint Verdi: az nem nemzeti, Mascagni és 

Leoncavallo már szintén nem járja, bár Pucciniben még lenne is valami…‖ 

A töredék legkidolgozottabb jelenete ezek után az ötlet (sőt az egész kompozíció) 

megszületésének ábrázolását tűzi ki célul, s felépítését tekintve sok mindenben Pfitzner 

eredetijét követi.  

A modern mesterek akkor toppannak be, amikor Hanserl már azt fontolgatja, hogy a kiadó 

sürgetése ellenére sem ír semmiféle operát, és arra kényszerítik, hogy feküdjön ágyba, hogy 

álmában meglátogathassa őt a Géniusz. A Géniusz tulajdonképpen színre lépésétől kezdődően 

végig csupán saját helyes megvilágításával van elfoglalva („áh, az ördögbe! Hol van hát a két 

világosítóm? Láttatok már valaha is Géniuszt fény nélkül?‖), a Hanserl ágyát közben - az 

inspiráció megfelelő helyének megtalálása érdekében - időről időre áthelyező mesterek fel-
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felcsendülő zeneműveit unottan hallgatja, majd látványosan ásítozik - szemmel láthatóan 

rendkívül gyorsan túl akar lenni az egész komponálási aktuson.  

Persze az álmában fel-felkiáltó Hanserl eközben mély sóhajtások közepette éli meg a 

mesterek és a Géniusz „látogatását‖ - mintha valóban valami nagyszabású történne. Ezután 

angyalok helyett hollónak öltözött kritikusok lepik el a szobát, s jó tanácsokkal látják el a 

zeneszerzőt. Javaslataik közt csupa olyan kritérium található, amelyet akár Pfitzner is írhatott 

volna: a készülő műnek többek közt igen tetszetős dallamokkal kell rendelkeznie, s nem 

szabad túl sok disszonanciát sem tartalmaznia. Schönberg a szituáció szarkasztikus jellegét 

három írnokkisasszony színre lépétetésével fokozza a végletekig, akik heves gépeléssel 

rögzítik a formálódó művet, majd eltűnnek – a felébredő Hanserl maga talál rá a padlón 

heverő vaskos „könyvre‖, s elégedetten konstatálja: „Valóban igaz, kész a nyomat; egy egész 

mű kinyomtatva egyetlen éjszaka alatt. Ez valóban rendkívül kényelmes.‖ 

Schönberg művészopera-paródiájában kíméletlenül besározza a sugallataira váró zseniális 

művész figuráját. Kérdéses persze, hogy Pfitzner harcias fellépése és konfliktusokat szító 

írásainak megjelenése nélkül is így tett volna-e… Mindenesetre erősen figyelmeztető, hogy 

korábbi kijelentéseinek megtagadására is hajlandó annak érdekében, hogy a konzervatívok 

vezetőjével szembeni distanciáját kifejezze. Nem először tesz persze ilyet, hiszen már az 

1913-as Szerencsés kézzel kapcsolatban is azt írhattuk, hogy a mű komponálása során miként 

keletkeznek repedések az ösztönösség és belső szükségszerűség 1908-tól kezdődően felépített 

esztétikájának a falán.  

Ehhez képest a világháború kellős közepén, 1916-ban befejezett op. 22-es dalokban, s 

különösen a negyedik tételben (Vorgefühl) Schönberg ismét a magasabb szférákkal 

kommunikáló profetikus művész mellett teszi le a voksát, s hangvételében, kompozíciós 

megoldásaiban is az első és második évtized fordulójának zenei termését idézi.   

A Reváns viszont ezek után egy olyan korba születik bele, amelyre Schönberg maga is úgy 

tekintett később, mint egy összeomlás utáni újjászületés időszakára. Egy olyan korba, 

amelyben a világot megrázó és romba döntő háború a hit és a kulturális ideák 

megsemmisülését is magával vonta. „A legrosszabb azonban talán az volt, hogy minden 

átfordult, amiben az ember korábban hitt‖
561

 – emlékezett vissza a komponista sommásan az 

1918 utáni évekre. Nem lenne meglepő tehát, ha ez az „átfordulás‖ a romantikus zsenibe 

vetett hit végét is jelentette volna egyben.  

                                                           
561

 Idézi Wörner 1970, 199. 



236 
 

Mint említettük – operájában legalábbis – még az inspiráció mellett élete végéig makacsul 

kitartó Hans Pfitzner is komoly kételyekkel viseltetett a 19. századból megörökölt művészi 

habitus túlélési esélyeivel szemben. Persze ezzel együtt Pfitzner volt az, aki ebből a húszas 

évektől rohamosan „elavulttá‖ váló szerepből megőrzött valamit a későbbi korok számára is. 

A modern művészopera történetének első periódusát lezáró Palestrinája minden 

ellentmondása ellenére nagyon is szervesen illeszkedik azon átmeneti művek sorába, amelyek 

egyszerre próbálnak alkalmazkodni a múlthoz, de a kor új kihívásaira is válaszokat kívánnak 

találni; amelyek a modernitásba megérkező romantikus zeneszerző identitás-válságát és 

útkeresését állítják színpadra.  
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Összefoglalás 

 

A fentebbiekben arra tettünk kísérletet, hogy bemutassuk a 20. század első két évtizedének 

általunk legfontosabbnak vélt művészopera-kísérleteit. A művek kiválasztását nemcsak a 

szerzők munkásságában – és alkalmasint a művészopera történetében – elfoglalt kitüntetett 

helyük indokolta, noha – Szkrjabin befejezetlen darabját nem számítva – minden kétséget 

kizáróan zenetörténeti státuszukat illetően is jelentős alkotásokról volt szó. A válogatáskor azt 

is – sőt inkább azt – tartottuk szem előtt, hogy a kompozíciók olyan különböző 

művésztípusokat, alkotói habitusokat modellezzenek, amelyek megítélésünk szerint a 

leginkább jellemzőek arra a képlékeny, átmeneti időszakra, amit „hosszú századfordulónak‖ 

szokás nevezni. Mindezen túl azon álláspontunk mellett is igyekeztünk mindvégig kitartani, 

mely szerint olyan zenés színpadi művek tekinthetőek elsődlegesen művészoperáknak, 

amelyek szerzőjük filozófiai, művészetelméleti gondolatait hivatottak valamilyen formában 

kifejezésre juttatni, egyszersmind terepet biztosítanak a komponistának ahhoz, hogy megértse 

saját művészi hivatását és általában: saját magát. Ezen kritériumok teljesítésére kizárólag 

olyan műveket láttunk alkalmasnak, amelyeknek szövegét és zenéjét is ugyanaz a személy 

jegyzi. 

A „modellek‖, tehát az egyes zeneszerzők művész-ábrázolásai között természetesen rengeteg 

a hasonlóság és az átjárás, és a művekben pedzegetett témák is sok tekintetben rokoníthatóak 

egymással. Minden alkalommal felbukkant például a zsenialitás és kiválasztottság kérdése, 

mint ahogy valamilyen módon a művész „tömeghez‖ (társadalomhoz) fűződő sajátos 

viszonyáról is képet kaphattunk valamennyi általunk vizsgált darabban. De ugyancsak 

elmaradhatatlan téma volt a nőnek és a szerelemnek a művész életében illetve az alkotásban 

betöltött szerepe is. 

„Modellekről‖ – többes számban – azonban éppen amiatt beszélhetünk, mert egyfelől a 

hasonló kérdésfelvetésekre alkalmasint igen eltérő válasszal szolgáltak az egyes zeneszerzők, 

másfelől ábrázolási módszereik is eltértek egymástól. Nemcsak olyan alapvetésekre 

gondolunk itt, mint hogy valaki valós, fiktív, életrajzi ihletésű vagy saját alkatától idegen 

figurát választ és épít-e fel művében. Legalább ilyen fontos lehet például, hogy a közös 

szempontok, problémák közül kinél melyik domborodik ki inkább és kerül előtérbe. Vagy, 

hogy a színpadra vitt művész-karakter mely területeken tekinthető sikeresnek és boldognak, s 

mik azok a tényezők, amelyekben – akár eleve – kárhozatra és kudarcra van ítélve. Fontos 
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szempont továbbá az is, hogy mennyire fejeződik ki a szerző filozófiájának, ars poeticájának 

egy-egy mozzanata az elemzett művészoperákban, s hogy mit tudunk kezdeni a zeneszerző 

teoretikus megnyilatkozásaiból kiolvasható és a mű által sugallt világkép között olykor 

felbukkanó ellentmondásokkal, azzal, hogy ki mennyire törekedett a két „világ‖ egymáshoz 

igazításához.  

A három részletesebben elemzett művészopera, egymás mellé, illetve egymás után állítva, 

akarva-akaratlanul is egyfajta történet építőelemévé válik, amelynek irányai és tendenciái 

vannak. Miután ennek a történetnek más, terjedelmi és egyéb okokból itt hiányzó, vagy csak 

érintőlegesen hivatkozott szereplői is léteznek, természetesen a kép nem lehet teljes, és az itt 

felállított – kronologikus – sorrend önmagában még nem igazolja, hogy a példák csak így 

következhettek egymás után. Ezzel együtt nem lehet nem odafigyelni például olyan 

változásokra, hogy A nürnbergi mesterdalnokokból sugárzó optimizmus miért csak 

Szkrjabinra „ragad át‖, s a világháborúhoz közeledvén miért tűnik el a boldog művész a 

színpadról – hogy a szerelemben és a társadalomban egyaránt sikeres, ifjú és erőtől duzzadó 

Übermenschből miként lesz egy évtizeddel későbbre egy magányos és megtört aggastyán.  

Első példának Alekszandr Szkrjabin félbehagyott operáját választottuk, egy olyan alkotást, 

amely eddig nem bukkant még fel a művészoperák (vagy miután a szakirodalomban mindez 

gyakran nem válik el: a művészdrámák) történetét taglaló munkákban. Ennek a 

mellőzöttségnek aligha lehet pusztán a befejezetlenség az oka – ha így volna, akkor például 

Schönberg Mózes és Áronja sem érdemelne helyet a kánonban. Szkrjabin e mű-

kezdeményével kapcsolatban egyfelől arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy az abból 

kiolvasható művészfigura még több okból sem azonosítható azzal a világmegváltó géniusszal, 

aki a szerző későbbi művét: a grandiózus, s szintén befejezetlenül maradt Misztériumot, 

illetve az ahhoz vezető utat dominálja. Emellett arra tettünk javaslatot, hogy Szkrjabin egyik 

legismertebb opusát, Az eksztázis költeményét (de legalábbis annak írásos változatát) az opera 

egyfajta befejezéseként-kiegészítéseként is lehessen értelmezni.  

Szkrjabin operáját, mint említettük is, a művész hatalmába és sikerességébe vetett hit 

jellemzi; a töredék és Az eksztázis költeményének főszereplője nemcsak magánéletében 

kiegyensúlyozott és eredményes, de teljességgel ura kreatív képességeinek is, ráadásul az 

emberiséggel kapcsolatos szerepét, misszióját is „helyesen‖ látja.    

A második példában – Arnold Schönberg zenés drámájában – már meghatározóvá válik a 

magány és a kitaszítottság. A tömeg ellenében ugyanakkor A szerencsés kéz Férfija is komoly 

sikereket tud felmutatni, illetve ami még fontosabb: függetleníteni tudja magát a 

fenyegetésétől és irigységétől, s ennyiben legalább saját alkotói potenciáljával kapcsolatban 
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bizonyosságot és magabiztosságot sugároz. Ellenben nem világos, s ez A szerencsés kézről 

írott elemzésünkben is központi probléma, hogy Schönberg művészfigurája képes-e kitartani 

azon értékrendszer és filozófia mellett, amelyet a mű keletkezése idején keletkezett egyéb 

megnyilatkozásaiban képviselt.  

Miután végül arra a megállapításra jutottunk, hogy a „régi‖, expresszionista és az „új‖, 

racionalista Schönberg a darabban tartalmi (szövegi) és kompozíciós (zenei) kérdésekben 

egyaránt megjelenik, a szerző művészoperáját határműnek neveztük, olyan alkotásnak, amely 

ugyan szoros rokonságban áll az életmű 1908 és 1913 között keletkezett többi opusával, de 

már irányt mutat az 1918-at követő trendekre nézvést is. 

Az alkotói pályák bizonyos szempontból már Szkrjabin és Schönberg között is egymásba 

érnek: ha személyesen nem is, de a két szerző valamelyest ismerte is egymást (tudott a másik 

munkáiról), sőt Vaszilij Kandinszkij közbenjárásának köszönhetően a Kék lovas almanach 

lapjain virtuálisan találkoztak is, a fények illetve színek zeneműben történő alkalmazása okán 

pedig Szkrjabin Schönbergre gyakorolt közvetlen hatása sem elképzelhetetlen. 

Ugyancsak találkoznak a zenetörténet során Schönberg és Hans Pfitzner útjai: idősebb 

kollégáját a bécsi mester a legfontosabb egykorú zeneszerzők között tartotta számon, s ennek 

többek közt Összhangzattanában is hangot adott. De ugyanúgy nem rejtette véka alá 

rosszallását sem, mikor Pfitzner többek között éppen az ő zenéjét és ideológiáját támadta meg 

elméleti műveiben és a Palestrinában egyaránt. Schönberg részéről egy félbehagyott esszé és 

egy művészopera-paródia jelenti a Pfitzner konzervativizmusával szembeni harcot.  

A harmadik példa a szerzők közötti efféle nézeteltérések ellenére sem tekinthető a másodiktól 

élesen különbözőnek, hiszen Pfitzner egy olyan rendkívül ellentmondásos karaktert alkotott 

meg, akinek angyali segítséggel létrejött műve ugyan a zene megmenekülését eredményezi, és 

ez a tömegek éljenzését, elismerését is kiváltja, azonban aligha ez, mintsem inkább a 

megtörtség, hitehagyottság és magány az, amely elsődleges benyomásként róla megmarad. 

Schönberg pedig – operája szövegkönyvében legalábbis – csaknem a Pfitznerével azonos 

határozottsággal áll ki az inspiráció racionalitással szembeni előbbre valósága mellett.    

További hasonlóság, hogy Schönberg után Pfitzner inspiráció-ábrázolása sem tekinthető 

teljességgel eredményesnek, hiszen mind a korszakválasztás, mind pedig az idézetek 

használata komoly kérdéseket-kételyeket vethet fel a befogadóban és értelmezőben, tartalmi 

és zenei szempontból egyaránt.  

Talán emiatt is, de az utolsó példa különösképpen ráirányíthatja a figyelmünket a dolgozat 

egészét végigkísérő azzal kapcsolatos nehézségre, hogy a „valós‖ és a „színpadra vitt‖ 

zeneszerző személyisége valamint gondolkodása között meghúzhassuk a pontos határokat. Ha 
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a nehézségek ellenére is vállalkozunk e két figura „szétszálazására‖, minduntalan bele fogunk 

ütközni egy egyszer már feltett kérdésbe, nevezetesen, hogy beszélhetünk-e egyáltalán egy 

zeneszerző „valós‖ személyiségéről, s nem mindenféleképp a művészt művészként értelmező 

külvilág számára megkonstruált különböző szerepeket hasonlítunk-e össze csupán?  

Megkockáztatjuk azonban, hogy e roppantul kényes kérdés megválaszolása nélkül is komoly 

eredményekre juthatunk ilyesfajta összevetések alkalmával, hiszen a komponista egy 

művészoperában mindenféleképpen rákényszerül arra, hogy végiggondolja, mi tesz egy 

művészt művésszé, s ez a gondolkodási folyamat gyaníthatóan saját önképére is visszahat. Így 

azok a zeneszerzők, akik egy zeneszerző színpadra állítása mellett döntöttek, bizonyos 

értelemben maguk is újra és újra a színpadra lépnek. 
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