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1. fejezet - Az abszolút zene mint
esztétikai paradigma

A zeneesztétika nem valami népszerű stúdium. Zenészkörökben arra gyanakodnak, hogy elvont
szószaporítás, amelynek nincs sok köze a zene realitásához; a zenehallgató nagyközönségnek nincs
bizalma hozzá, mert olyan filozófiai reflexiónak véli, amelyet a beavatottakra kellene bízni, nem
gyötörve az elmét fölös nehézségekkel. Ám ha érthető is az ingerült gyanakvás azzal az üres
szócsépléssel szemben, amely zeneesztétikának mondja magát, mégis téves az az elképzelés, hogy a
zeneesztétikai problémák valahol a ködös messzeségben lebegnek, túl a zene köznapi gyakorlatán.
Józanul szemügyre véve, ezek a problémák nagyon is megfoghatók, élők és közvetlenül jelenvalók.

Aki túlzó és terhes követelésnek tartja, hogy hangverseny előtt el kelljen olvasnia Liszt Ferenc vagy
Richard Strauss műsoron szereplő szimfonikus költeményének irodalmi programját; aki egy dalesten
legszívesebben sötét teremben hallgatná a zenét, ahol eleve olvashatatlanok a programfüzetben
kinyomtatott dalszövegek; aki feleslegesnek tartja, hogy egy olasz nyelvű operaelőadás előtt
emlékezetébe idézze a drámai cselekmény fő vonásait ‒ más szóval, aki a hangversenyen vagy az
operában nem sokra becsüli a nyelv szerepét a zenében, az egy zeneesztétikai kérdésben foglal állást.

Döntéséről ugyan hiheti, hogy saját egyéni ízléséből következik, ám valójában olyan általános, átfogó
tendencia jut kifejezésre benne, amely az utóbbi másfél században vált elterjedtté, habár horderejét,
zenei-kulturális jelentőségét máig sem ismerték fel igazán. Túl az egyénen és az egyén esetleges
vonzalmain, itt nem kevesebbről van szó, mint a zene fogalmának mélyreható megváltozásáról: nem
pusztán a zenei formák és technikák terén mutatkozó stílusváltásról, hanem arról, hogy alapvetően
átalakult maga a zene, mindaz, amit a zene jelent, vagy aminek a zenét tekinteni szokás.

Azok a hallgatók, akik az imént leírt módon közelednek a zenéhez, Thomas Kuhn tudománytörténeti
kifejezésével élve, egy zeneesztétikai "paradigmához" igazodnak: egy modellfogalomhoz, mégpedig
az "abszolút zene" modellfogalmához. Mármost a zenei észlelést és gondolkodást irányító paradigmák,
alapelképzelések kérdése az egyik fő témaköre annak a zeneesztétikának, amely nem vész a
spekulációk ködébe, amely tisztázni akarja a mindennapos zenei szokások mögött rejlő észrevétlen és
csekély figyelemben részesülő előfeltevéseket.

Hanns Eisler, aki igyekezett komolyan venni a marxizmust a zenében és a zeneesztétikában, az
abszolút zene fogalmát úgy jellemezte, hogy az a "polgári korszak" agyszüleménye, azé a korszaké,
amelyet ő maga megvetett és mégis saját örökségének tartott.

"A koncertzene és társadalmi formája, a hangverseny a zenei fejlődés egyik történeti korszakának
terméke. Sajátosságának kiformálódása összefügg a modern polgári társadalom kialakulásával. A
szavak nélküli, vulgárisan »abszolútnak« is nevezett zene uralkodó szerepe, a zene elválása a
munkától, a komolyzene különválása a könnyűzenétől, a hivatásos zenészeké a műkedvelőktől:
mindez tipikus vonása a kapitalista korszak zenéjének."1 Habár a "modern polgári társadalom"
igencsak homályos kifejezés, Eisler jól érezte, hogy az "abszolút zene" nem egyszerűen a szöveg
nélküli, önálló, "zenén kívüli" funkciókhoz vagy programokhoz nem kötődő hangszeres zene
"időtlen", történelem feletti szinonimája, hogy a szóban forgó terminus olyan eszmére utal, amelyben
meghatározott történelmi korszak összegezte a zene lényegéről kialakított gondolatait. Eisler ‒
eléggé meghökkentő módon ‒ "vulgárisnak" nevezi az "abszolút zene" kifejezést; ennek kétség kívül
gonoszkodó éle van: egyfajta bosszú a szóhasználatért, amelyben Eisler, filozófus apa gyermeke lévén,
jó érzékkel ismerte fel a fellengzősséget ‒ azt a konnotációt, miszerint az a zene abszolút, amely az
abszolútumot sejteti.

A XIX. század közép-európai zenekultúrájában ‒ a kor olasz-francia zenekultúrájától eltérően ‒ az
abszolút zene gondolata olyan mély gyökereket eresztett, hogy ‒ amint ezt a következőkben kimutatjuk
‒ alapvető igazságáról még Richard Wagner is meg volt győződve, aki pedig szavakban magát az elvet
elutasította. És túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy az abszolút zene fogalma alapeszméje, tartópillére a

1Hanns Eisler: Musik und Politik. Schriften 1924‒1948. Leipzig 1973. 222. o.
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klasszikus-romantikus zeneesztétika gondolatépítményének. Jeleztük már, hogy az elv tagadhatatlanul
regionálisan körülhatárolt; elhamarkodott viszont az a következtetés, hogy magában az elvben is
provincializmust kell látnunk; gondoljunk csak az autonóm hangszeres zene jelentőségére a XVIII.
század végén és a XIX. században. Másfelől az abszolút zene XX. századi elterjedése és egyetemessé
válása nem feledtetheti velünk azt a történeti tényt, hogy ‒ társadalmi-történeti és nem esztétikai
kritériumok alapján ‒ a szimfónia és a kamarazene a XIX. században pusztán enklávé maradt abban a
"komolyzenei" kultúrában, amelyet az opera, a románc, a virtuóz mű és a szalondarab képvisel (hogy
a triviális zenéről már ne is beszéljünk).

Hogy az abszolút zene fogalma (mérhetetlenül nagy zenetörténeti jelentősége ellenére, amelyhez
azután a XX. században társult a külső, társadalmi-történeti jelentőség) a német romantikából
származik, hogy pátoszát ‒ a szövegektől, programoktól és funkcióktól "különvált" zene asszociálását
az "abszolútum" kifejezésével vagy sejtésével ‒ az 1800 körüli német költészetnek és filozófiának
köszönheti, azt először Franciországban ismerték fel teljesen világosan; Jules Combarieu 1895-ben
megjelent tanulmánya kimutatja ezt. A "penser en musique, penser avec des sons, comme le littérateur
pense avec des mots" ["zenében gondolkodni, hangokkal gondolkodni, ahogyan az író szavakkal
gondolkodik"] elvét Combarieu szerint "a német fúgák és szimfóniák" ültették el a francia tudatban,
amely mindig a zene és a nyelv kapcsolatából indult ki, ha "értelmet" akart felfedezni a zenében.2

Ha tehát az abszolút zene eszméje ‒ függetlenül alapvető esztétikai jelentőségétől, amely az őt
megvalósító művek rangja és történeti hatása okán megilleti ‒ regionális és szociális hatókörét tekintve
kezdetben igencsak korlátozott, akkor az Eisler által felvázolt történeti jellemzés inkább túlságosan
is nagyvonalú, semmint szűkkeblű. Aligha beszélhetünk az "egész" polgári korszak zeneesztétikai
paradigmájáról. A "modern polgári társadalom" originális zeneesztétikájával, ahogyan az a XVIII.
századi Németországban létrejött, éppenséggel szembenáll az abszolút zene eszméje; ennek az
eszmének a társadalmi karakterét nem lehet egyetlen egyszerű formulával kifejezni. A morálfilozófia
álláspontjáról ‒ vagyis a XVIII. századi gondolkodás autentikus polgári formájának álláspontjáról ‒
Johann Georg Sulzer A szépművészetek általános elmélete "zene"-címszavában elmarasztaló ítéletet
mond az autonóm hangszeres zenéről; ez a mereven elutasító ítélet sajátságos módon eltér attól
a nagyvonalúságtól, amellyel Charles Burney egyfajta "innocent luxury"-ról, "ártatlan luxus"-ról
beszélt, s szigora valószínűleg a feltörekvő polgárság morális vakbuzgóságával magyarázható,
egy olyan vakbuzgósággal, amely különbözik az etablírozódott polgárság erkölcsi felfogásának
fesztelenségétől: "Az utolsó helyre állítjuk a zene alkalmazását puszta időtöltés és mintegy a játék
céljából. Ide tartoznak a koncertek, a szimfóniák, a szonáták, a szólóművek, amelyek általában
valamilyen mozgalmas és nem kellemetlen zörejt, vagy finom és szórakoztató, bár a szívet hidegen
hagyó csevegést reprodukálnak."3 Félreismerhetetlen itt a polgári morálfilozófus ellenérzése a zenei
divertissementnal szemben, amelyet feudálisnak és henyének tart. Ha Haydn ezzel szemben, ahogyan
Georg August Griesinger közli, szimfóniáiban "morális karakterek" ábrázolására tett kísérletet, akkor
ez az esztétikai szándék nem kevesebbet jelentett, mint a szimfónia rehabilitációját egy olyan korban,
amelynek polgársága a művészetet ‒ elsősorban az irodalmat, de a zenét is ‒ a morál (vagyis a
társadalmi együttélés) problémáinak megértésére és tisztázására szolgáló eszköznek tekintette, illetve
‒ amennyiben a művészet ezt a feladatot elhárítja magától ‒ mint gyanús, a polgárság feletti vagy alatti
rétegekre jellemző, felesleges játékot elvetette.

Csak a Sulzer által képviselt, a morálfilozófiával összefonódott, eredendően polgári esztétika
ellenében fogalmazódott meg az a művészetfilozófia, amely a magában zárt, önmagával beérő mű
fogalmából indul ki. Karl Philipp Moritz, akinek tételeit Goethe habozás nélkül, Schiller némileg
vonakodva helyeselte, 1785 és 1788 között írott tanulmányaiban a l'art pour l'art elvét hirdette,
mégpedig kiélezett formában, ami pszichológiailag egyrészt azzal magyarázható, hogy megcsömörlött
a művészettel kapcsolatos morálfilozófiai elmélkedésektől, másrészt azzal, hogy sürgető szükségét
érezte az esztétikai kontempláció során megszabadulni a munka és az élet ‒ nyomasztónak érzett ‒
polgári világától. "A pusztán hasznos tárgy tehát önmagában nem egész, nem tökéletes; ilyenné csak
akkor lesz, amikor bennem eléri célját, amikor bennem tökéletessé válik. ‒ A szépség szemlélete
során viszont a célt magamból visszafordítom magába a tárgyba: úgy szemlélem a tárgyat, mint
olyasmit, ami nem bennem, hanem önmagában tökéletes, ami tehát önmagában egész, és ami nekem
önmagáért véve szerez élvezetet; ilyenkor a szép tárgyat nem annyira magamra, mint inkább önmagára

2Arnold Schering: Kritik des romantischen Musikbegriffs. In: Vom musikalischen Kunstwerk. Leipzig 2. kiad. 1951. 104. o.
3Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 2. kiad. 1973. Reprint: Hildesheim 1967. III. kötet, 431 sk. o.
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vonatkoztatom."4 De nemcsak a horatiusi "prodesse" minősül művészettől idegennek, hanem a
"delectare" is; a döntő nem a művészet által nyújtott élvezet, hanem az általa követelt megismerés.
"Nem annyira nekünk van szükségünk művészetre, hogy élvezetet szerezzen, mint inkább a szépnek
van szüksége ránk, hogy felismertessék."5 A Moritz által posztulált, a műalkotáshoz egyedül illő
magatartás az önmagáról és a világról megfeledkező esztétikai kontempláció, amelyet Moritz olyan
bensőséggel ír le, hogy hangja elárulja a pietista eredetet. "Miközben a szép teljesen magára vonja
tekintetünket, egy időre elvonja a figyelmet önmagunkról, és eléri, hogy látszatra elvesszünk a szép
tárgyban; s önmagunknak ez az elvesztése, ez az önmagunkról való megfelejtkezés ‒ éppen ez a
legnagyobb mértékben tiszta és önzetlen élvezet, amelyet a művészet szerez nekünk. Egyéni, korlátolt
létezésünket e pillanatban feláldozzuk egy magasabb rendű létezés érdekében."6

Hogy az esztétikai autonómia gondolata, amikor az elsődlegesen a költészethez és a festészethez
vagy a szobrászathoz igazodó általános művészetelméletből a zeneesztétikára is átterjedt, éppen a
"zenén kívüli" funkcióktól és programoktól elvált hangszeres zenében találta meg a maga adekvát
tárgyát ‒ nos, ez utólag visszatekintve csaknem magától értődőnek tűnik; ám akkoriban, amikor
végbement, inkább meglepő volt. Mert a fogalom, objektum és cél nélküli hangszeres zene a polgári
gondolkodás számára, amint ezt Jean-Jacques Rousseau invektívái és Sulzer megvető megjegyzései
mutatják, semmitmondónak és üresnek számított ‒ a mannheimiek Párizsban aratott sikerei és Haydn
növekvő hírneve ellenére. És a hangszeres zene elméletének kezdeteire jellemző az önállótlan, az
ellenfél kategóriáiban fogva maradt apologetika. Johann Mattheson 1739-ben a hangszeres zenét mint
"hangzatok beszédét [Klang-Rede] vagy hangnyelvet"7 jellemzi. Ezzel a hangszeres zene igazolására
tesz kísérletet: érvelése szerint a hangszeres zene "voltaképpen" a lényeget tekintve ugyanaz, mint a
vokális zene. A hangszeres zenének is az a dolga, hogy meghassa a szívet, vagy hogy az értelmes
beszéd másaként hasznosan foglalkoztassa a hallgató képzelőerejét. Sőt, a hangszeres zene képes is
erre. "Ekkor szerez élvezetet! S mennyivel több művészetet és élénkebb képzelőerőt igényel, ha szavak
segítsége nélkül kell létrehozni ezt az élvezetet."8

Míg a hangszeres zene korai, még önállótlan, a vokális zene modelljéhez igazodó védelmezése az
affektuselmélet és az érzésesztétika formuláira és toposzaira támaszkodik, addig ‒ mint egy későbbi
fejezetben látni fogjuk ‒ a hangszeres zene önálló elméletének fejlődésében egy olyan tendencia
érvényesül, amely szembefordul a zenének "a szív nyelveként" történő érzelmes jellemzésével, vagy
legalábbis ezeket a megfogható affektusokat "absztrakt", lebegő, a világtól elszakadt érzelmekké
értelmezi át. Olyan tendencia ez, amely Novalisnál és Friedrich Schlegelnél egyfajta arisztokratikus
beállítódással társul: polemizáló indulattal a XVIII. sz. végén uralkodó, bornírtnak érzett társas élet
és érzésvilág kultúrájával szemben. Az érzelmesség jegyében létrejött érzésesztétika ‒ csakúgy, mint
a vele szorosan összefüggő, morálfilozófiai jellegű művészetelmélet ‒ sajátosan polgári jelenség.
És csak ezzel az érzésesztétikával ‒ mint a haszonelvűség doktrínájával ‒ szembefordulva jött létre
az autonómia elve, amelynek társadalmi jellege ennek folytán ellentmondásos. Az autonómia-elv
jegyében azonban a hangszeres zene ‒ eleddig a vokális zene puszta árnyéka és hiányos létmódja,
deficiens modusa ‒ zeneesztétikai paradigma rangjára emelkedett ‒ mindannak foglalatává, amit a zene
jelent. Ami eddig a hangszeres zene fogyatékosságának tűnt, e zene fogalom- és objektum-nélkülisége,
azt most előnyévé nyilvánították.

Túlzás nélkül beszélhetünk itt zeneesztétikai paradigmaváltásról, az esztétikai alapelképzeléseknek
a maguk ellentétébe fordulásáról. És egy olyan derék nyárspolgár számára, amilyen Sulzer volt,
a hangszeres zene jelentőségének valósággal elképesztő megnövekedése (ezt a változást már a
Johann Abraham Peter Schulztól származó Szimfónia fejezet jelezte Sulzer összefoglaló művében,
A szépművészetek általános elméletében) csak bosszantó paradoxon lehetett. Az "abszolút zene"
eszméje ‒ az önálló hangszeres zenét ettől kezdve "abszolútnak" nevezhetjük akkor is, ha maga a
terminus csak félszázaddal később honosodott meg ‒ azt a meggyőződést jelzi, hogy a hangszeres
zene, éppen fogalom-, tárgy- és célnélkülisége következtében, tisztán és zavartalanul fejezi ki a
zene lényegét. Nem az a perdöntő, hogy létezik, hanem az, hogy minek tartják. A hangszeres
zene ‒ mint puszta "struktúra" ‒ önmagáért kezeskedik; eltávolodva a földi világ affektusaitól és

4Johann Karl Philipp Moritz: Schriften zur Ästhetik und Poetik. Herausgegeben von Hans-Joachim Schrimpf. Tübingen 1962. 3. o.
5Uo. 4. o.
6Uo. 5. o.
7Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 1739. Reprint: Kassel 1954. 82. o.
8Uo. 208. o.
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érzéseitől, "önmagáért való elkülönült világot"9 alkot. És nem véletlen, hogy ugyanaz a szerző, E.
T. A. Hoffmann szól egyrészt elsőként a zenéről mint emfatikus értelemben vett "struktúráról",10 és
proklamálja másrészt, hogy a hangszeres zene a "voltaképpeni" zene, hogy tehát a nyelv a zenében
bizonyos értelemben "kívülről jövő" kiegészítés. "Ha a zenéről mint önálló művészetről beszélünk,
akkor mindig csak a hangszeres zenére szabadna gondolnunk, amely egy másik művészet segítségét,
egy másik művészettel való keveredés minden formáját elutasítva a művészetnek a csakis benne
felismerhető voltaképpeni lényegét tisztán mondja ki."11

Az a tétel, hogy a hangszeres zene ‒ a funkció- és program-nélküli hangszeres zene ‒ a "voltaképpeni"
zene, időközben a zenével való mindennapos foglalkozást meghatározó trivialitássá kopott, anélkül
hogy tudatosulna vagy akár megkérdőjeleződne. Amikor azonban új volt, kihívó paradoxonként
kellett hatnia, mivel élesen ellentmondott egy régebbi zenefogalomnak, amelyet évezredes hagyomány
erősített meg. Ami ma magától értetődőnek tűnhet, mintha a dolog természetében lenne előírva: hogy
tudniillik a zene hangzó jelenség és semmi más, hogy tehát a szöveg a "zenén kívüli" mozzanatok
sorába tartozik, nos, az történeti jellegű, két évszázadnál nem régibb teoréma. És ezt a történeti jelleget
azért hangsúlyozzuk, hogy teret nyissunk ama belátásnak, miszerint ami történetileg létrejött, az a
jövőben meg is változhat, tehát nem kell természeti adottságként elfogadnunk; vagy pedig azért, hogy
ezáltal mélyebben értsük meg a ma uralkodó zenefogalom lényegét, tudatosítva eredetét, tehát azokat
az előfeltevéseket, amelyek életben tartják, és hátterét, amelyből kiemelkedik.

A régebbi zenefogalom, amellyel szemben az abszolút zene eszméjének érvényre kellett jutnia, az
az antikvitásból származó és a XVII. századig soha kétségbe nem vont elképzelés volt, hogy a
zene ‒ ahogyan ezt Platón megfogalmazta ‒ harmóniából, rhütmoszból és logoszból áll. Harmónián
hangok szabályozott, racionálisan rendszerbe foglalt kapcsolatát, rhütmoszon a zene időrendjét (ez
az antikvitásban a táncot vagy a megformált mozgást foglalta magában), logoszon a nyelvet mint
az emberi ész kifejezését értették. A beszéd-nyelv nélküli zene ennek folytán redukált, lényegében
korlátozott érvényű zenének számított: hiányos létmódja vagy puszta árnyéka volt annak, ami
voltaképpen zenének tekinthető. (Ha a nyelvvel összefonódott zene fogalmából indulunk ki, akkor a
vokális zenén kívül a programzene is igazolható: ekkor ugyanis a programzene nem az "abszolút" zene
másodlagos "irodalmiasítása", a program pedig nem "kívülről jövő" kiegészítés, hanem emlékeztetés
a logoszra, amelyet a zenének mindig magában kell foglalnia, hogy maradéktalanul önmaga legyen.)

Arnold Schering még a XX. században is ragaszkodott a régebbi zenefogalomhoz; ezzel magyarázható
törekvése, hogy "rejtett programokat" fedezzen fel Beethoven hangszeres műveiben. Szerinte "csak
1800 körül jelent meg az »alkalmazott« (valami mással alátámasztott, máshoz igazodó) és az
»abszolút« zene dualizmusának kísértete az európai zenetudatban, vészjósló módon és komoly
konfliktusokat idézve elő. Ettől kezdve az embereknek már nem egyetlen, oszthatatlan zenefogalomról
van tudomása, mint még az atyák nemzedékének, hanem kettőről, s hamarosan megindul a vita a
két zenefogalom rangjáról és történeti elsőbbségéről, valamint az őket meghatározó határfogalmakról
és rendszerükről."12 Az abszolút zene eszméjének töretlen uralmáról nem beszélhetünk. Haydn
és Beethoven ellenére a XIX. században egyes esztétikai írók, így Hegel, később Gervinus,
Heinrich Bellermann és Eduard Grell, továbbra is bizalmatlanok a nyelvtől emancipálódott,
abszolút, hangszeres zene iránt. Rossz szemmel nézik a hangszeres zene "mesterkéltségét" vagy
"fogalomnélküliségét": az előbbit a "természetességtől", az utóbbit az "észtől" való eltérésnek
tartják. Mélyre nyúlik annak a hagyományos előítéletnek a gyökérzete, amely szerint a zenének,
hogy ne váljon kellemes, de a szívet és az értelmet hidegen hagyó zörejjé vagy kifürkészhetetlen
szellemnyelvvé, igazodnia kell a beszédnyelvhez. S amennyiben nem vetik el az "abszolút" zenét
‒ vagyis azt a hangszeres zenét, amely megveti a hangfestészetet, s amely a "szív nyelvének" sem
tekinthető ‒, egy olyan hermeneutikánál kötnek ki, amely olyasmit erőszakol a "tiszta, abszolút
zeneművészetre", amitől az meg akart szabadulni: programot és jellemzést. Míg a hangszeres
zenét kezdetben, a XVIII. században a common sense esztétái mintegy a nyelv alatti "kellemes
zörejnek" tartották, addig a művészet romantikus metafizikája már nyelv fölötti nyelvvé nyilvánítja.
Elfojthatatlan azonban a vágy, hogy egy köztes szférába, a nyelv területére vonják.

9Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke und Briefe. Heidelberg 1967. 245. o.
10Klaus Kropfinger: Der musikalische Strukturbegriff bei E. T. A. Hoffmann. In: Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen
Kongress Bonn 1970. Kassel 1973. 480. o.
11Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Schriften zur Musik. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. München 1963. 34. o.
12Schering: i. m. 90. o.
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Mindazonáltal az abszolút zene eszméje ‒ fokról fokra és minden ellenállás ellenére ‒ a XIX. század
német zenekultúrájának esztétikai paradigmájává vált. A repertoár és a műkatalógus tekintetében
a romantikus és a posztromantikus korszakban ugyan aligha beszélhetünk a hangszeres zene
egyeduralmáról; az a hatástörténeti tény, hogy operákon, valamint néhány oratóriumon és dalon kívül
elsősorban a hangszeres zene élte túl korát és őrizte meg mindmáig hatékonyságát, nem feledtetheti
a vokális zene egykori túlsúlyának tényét. Másfelől kétségbevonhatatlan tény az is, hogy a kor
zenefogalmára egyre inkább az abszolút zene esztétikája nyomja rá a bélyegét. Mi több, ha még
Hanslick ellenfelei is úgy beszéltek a vokális zenén belüli szövegről, mint "zenén kívüli" elemről,
akkor a "formalizmus" elleni csata elveszett, még mielőtt elkezdődött volna, mivel Hanslick azzal
a szókészlettel, amelyet a vele folytatott vitában ellenfelei használtak, máris győzelmet aratott. (A
"tiszta, abszolút zeneművészet" egyeduralmához mint a zenéről való gondolkodás fő paradigmájához
vezető fejlődés kezdetben semmiképpen nem volt korrelációban az irodalmi műveltség felbomlásával,
mint a XX. században. Mint ezt a későbbiekben kimutatjuk, az abszolút zene eszméje a XIX. század
első felében egy olyan esztétikához kapcsolódik, amelynek vezető kategóriája a "költőiség" fogalma
‒ a költőiségé, amely nem "irodalmiság", hanem a különböző művészetek közös szubsztanciája.
És ha Schopenhauer, Wagner és Nietzsche esztétikájában, tehát a század második felének uralkodó
művészetelméletében a zene nem más, mint a dolgok "lényegének" kifejezése, szemben a fogalmi
nyelvvel, amely csupán a "jelenségekhez" tapad, akkor ez az abszolút zene győzelmét bizonyítja ugyan
a zenedráma doktrínáján belül, de semmiképpen nem jelenti azt, hogy a költészet elhanyagolható lenne
azért, mert a zene puszta vehikuluma.)

Az abszolút zene 1800 körül kialakult elmélete a szimfónia szemléleti modellje alapján bontakozott
ki: Wackenroder A mai hangszeres zene lélektana vagy Tieck Szimfóniák című írásában csakúgy,
mint azokban a vázlatos gondolatokban, amelyeket E. T. A. Hoffmann fejtett ki a zene romantikus
metafizikájáról, Beethoven Ötödik szimfóniáját tárgyaló "recenziója" bevezető részében. És ha Daniel
Schubart már 1791-ben olyan szavakkal jellemez egy hangszeres zenei darabot, amelyek E. T. A.
Hoffmann Beethovent magasztaló ditirambusaira emlékeztetnek, akkor itt is egy szimfónia lobbantja
fel a lelkesedés lángját, még ha csak Christian Cannabich szimfóniája is ez: [a mű] "nem holmi
hangzavar, hanem (...) zenei egész, amelynek részei mint a szellem lávakitörései kapcsolódnak újra
egésszé." Kamarazenéről egyelőre nincs szó. "A hangszeres zene elismerten legmagasabb fokának"
‒ mint ezt Gottfried Wilhelm Fink még 1838-ban is állítja Gustav Schilling A zenei tudományok
enciklopédiája című művében ‒ a szimfóniát tekintették.13

Másfelől az az értelmezés, mely szerint a szimfónia "egy szellemvilág nyelve", "titokzatos szanszkrit
írás" vagy hieroglifa, nem az egyetlen kísérlet volt arra, hogy megértsék az abszolút, tárgy és
fogalom nélküli hangszeres zene lényegét. Ha Paul Bekker 1918-ban, egy republikánus érzelmektől
túlfűtött korban, azzal magyarázta a szimfóniát, hogy "a zeneszerző a hangszeres zenével tömeghez
akar szólni",14 akkor ezzel ‒ valószínűleg nem tudatosan ‒ egy, a klasszika korából származó
értelmezéshez kanyarodott vissza. Heinrich Christoph Koch Zenei lexikonjában 1802-ben, tehát az
Eroica előtt már ez volt olvasható: "Mivel a hangszeres zene általában véve nem egyéb, mint az ének
utánzása, azért a szimfónia a kórust helyettesíti, s ennek folytán célja ugyanaz, mint a kórusé: egy
egész tömeg érzelmeinek a kifejezése."15 Ellentétben a romantikusokkal, akik a hangszeres zenében
a "voltaképpeni" zenét fedezték fel, Koch, a klasszika teoretikusa, ragaszkodik ahhoz a korábbi
felfogáshoz, hogy a hangszeres zene a vokális zene "absztrakciója", nem pedig fordítva, vagyis nem
azt mondja, hogy a vokális zene egyfajta "alkalmazott" hangszeres zene. (Carl Philipp Bachról 1801-
ben azt írja az Allgemeine Musikalische Zeitung, sikerült megmutatnia, hogy "a tiszta zene nem puszta
burka az alkalmazott zenének, nem attól elvonatkoztatott zene.")

E. T. A. Hoffmann híres mondása, mely szerint a szimfónia "mintegy a hangszerek operájává
lett" ‒ ezt a mondást Fink még 1838-ban is idézi ‒, látszólag ugyanazt állítja, mint a Koch-féle
jellemzés.16 Félreértés azonban azt hinni, hogy Hoffmann 1809-ben, tehát egy évvel Beethoven Ötödik
szimfóniájáról szóló "recenziójának" megírása előtt, meg lett volna győződve arról, hogy a hangszeres
formákat esztétikai megértésük érdekében vokális modellekre kell vonatkoztatni. Hoffmann inkább
azt akarta mondani, hogy a szimfóniát ugyanaz a rang illeti meg a hangszeres zenében, mint az

13Gustav Schilling: Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften. Stuttgart 1838. Reprint: Hildesheim 1974. VI. kötet, 547. o.
14Paul Bekker: Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler. Berlin 1918. 12. o.
15Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon. Frankfurt 1802. Reprint: Hildesheim 1964. 1386. o.
16E. T. A. Hoffmann: i. m. 19. o.
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operát a vokális zenében; másrészt arra céloz, hogy a szimfónia "egy zenei drámához" hasonlít.17

A "hangszerek drámája" kifejezés pedig Wackenroderre és Tieckre utal;18 Hoffmann láthatóan az ő
közös, Fantáziák a művészetről című munkájukhoz kapcsolódik, s nem másra gondol, mint a zenei
karaktereknek egy szimfóniatételen belüli sokféleségére, avagy, Tieck szavaival, "szép kuszaságára".
Az affektusok káosza, amellyel Christian Gottfried Körner az éthosz egységének követelményét
szegezte szembe, mindamellett pusztán felszíni jelenség. A felszínes szemlélet nyomán olyan
benyomás keletkezik, mintha ilyenkor "teljesen hiányozna az igazi egység és a belső összefüggés"; a
"mélyre hatoló tekintet" viszont látja, hogy "egy szép fa, annak rügyei és levelei hogyan hajtanak ki
egyetlen magból"; ez pedig Hoffmann szerint közös jegye a beethoveni szimfóniának és a shakespeare-
i drámának, tehát a romantika számára paradigmatikus drámatípusnak.19 A "hangszerek drámája"
kifejezés tehát esztétikai analógia, amely Shakespeare-re emlékeztet, és ezzel arra a "magasfokú
átgondoltságra" utal, amely a szimfónia látszólagos rendetlensége mögött meghúzódik.

A szimfónia "a hangszerek operája": az idézett mondást Fink 1838-ban némi habozás után tette
magáévá, hogy aztán továbbgondolja vagy ‒ mint ő maga vélte ‒ pontosítsa: "a nagy szimfónia
egy dramatizált érzés-novellához hasonlít"; a szimfónia "pszichológiai összefüggésben kifejtett,
hangokban elbeszélt, drámai módon előadott történet egy lélekben egybeforrt tömeg valamely érzelmi
állapotáról, amely tömeg egy jelentékeny esemény ösztönzésére, a népképviselet formáiban, az
egész folyamatba bevont hangszerek közvetítésével egyénileg juttatja kifejezésre a maga lényeges
érzését."20 Fink eklektikus ‒ a lírait, az epikait és a drámait egybemarkoló ‒ jellemzésének szemléleti
modellje nyilvánvalóan Beethoven Eroicája. És ugyanez a mű inspirálta Adolf Bernhard Marxot
is 1859-ben az "ideálzene" elméletének kidolgozására. (Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy
a romantikus-"költői" szimfónia-exegézis Beethoven Ötödikére, az ifjúhegeliánus-"karakterizáló"
exegézis a Harmadikra, az újnémet-"programatikus" magyarázat pedig a Kilencedikre vonatkozott.)
Az Eroica Marx szerint "az az alkotás, amelyben a zeneművészet önállóan ‒ költői szóhoz vagy
színpadi cselekményhez nem kapcsolódva ‒ és egy önálló művel először lép át a megformálás
és a meghatározatlan lelki rezdülések és érzelmek játékából a világosabb és meghatározottabb
tudatba, ahol nagykorúvá válik és a többi művészetek egyenrangú testvéreként foglal helyet."21 (A
zene "egyenrangúsága" a költészettel és a festészettel központi gondolat a programzene Liszt által
megfogalmazott apológiájában is.) A Beethoven-interpretációt hordozó esztétikai-történetfilozófiai
konstrukció Marxnál a "képességpszichológia" triadikus sémáján, a lelkierőknek érzékre, érzésre és
szellemre való felosztásán alapul. A fejlődés első és primitív fokát ezek szerint "a hangok puszta
játéka" képviseli, a második, magasabb fokot "a meghatározatlan lelki rezdülések és érzelmek"
kifejezése, ám a fejlődés szükségképpen túllép ezen az utóbbin is. A zene csak akkor éri el a saját
története által eleve kijelölt célját, ha "az érzelem szférájából" átmegy "az eszme szférájába". "Ez
történt meg Beethoven művében."22 Az Eroicában beteljesül a zene története. Az az "eszme" pedig,
amelynek "érzéki látszása" a szimfóniát egyáltalán a szó emfatikus értelmében vett művészetté emeli,
Marx szerint nem más, mint "egy pszichológiai, természetileg szükségszerű fejlődésben előrehaladó
életkép."23 A romantikus metafizikát Marx az ifjúhegelianizmus szellemében az égből lehozza a
földre.

Az "életkép" kifejezés, amely mint a szimfónia jellemzésére szolgáló műszó Friedrich Theodor
Vischer Esztétikájában újra megjelenik24, igazi kulcsfogalom lesz a szimfóniának az abszolút
zene "poétikáját" felváltó, vele szembeforduló új elméletében. Először is: a bármiféle funkciótól,
szövegtől és végül bármiféle affektustól is "különvált", "abszolút" zene fogalmát ‒ miután ez
a fogalom az ifjúhegeliánusok és az újnémetek felfogásában a Beethoven-interpretáció céljaira
alkalmatlannak tűnt ‒ Marx az érzéki mozzanatra redukált, "pusztán formai" zene képzetévé laposítja,
olyasmivé, amiben ‒ a "képességpszichológiát" furcsamód a történelemre rávetítve ‒ éppenséggel
a zene fejlődésének első fokát vélték felfedezni. Másodszor: a zeneileg szellemi a hangszeres zene
romantikus metafizikájának értelmezésében a "tiszta, abszolút zeneművészetben" ‒ mint a "végtelen",
az abszolútum "sejtésében" ‒ fejeződik ki; Marx viszont a "karakterisztikus" zenének, Brendel

17E. T. A. Hoffmann: i. m. 24. o.
18Wackenroder: i. m. 226. és 255. o.
19E. T. A. Hoffmann: i. m. 37. o.
20Schilling: i. m. 548. o.
21Adolf Bernhard Marx: Ludwig van Beethoven. I. kötet. Berlin 4. kiad. 1884. 271. o.
22Marx: i. m. 275. o.
23Marx: i. m. 274. o.; vö. még Marx: Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Pflege. Leipzig 2. kiad. 1873. 52. o.
24Friedrich Theodor Vischer: Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen. München 2. kiad. 1923. V. kötet, 381. o.
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pedig éppenséggel a "programzenének" tulajdonít szellemi jelleget; ők az ilyen zenében fedezik
fel a "haladást" a "meghatározatlan" érzések kifejezésétől a "meghatározott" eszmék ábrázolása
felé. (Tagadhatatlan, hogy a Marx-féle esztétika egy autentikus hagyományhoz kapcsolódik: a
"karakterábrázolásra" való törekvéshez, Körner értelmezésében véve e szót; a "karakterábrázolás"
ebben az értelemben a klasszikus szimfónia egyik fő vonása, Beethovennél csakúgy, mint Haydnnál.)
A ködbe vesző "költői jelleg" helyett Marx a határozott körvonalú "karakterisztikus"-ban, Brendel
pedig éppenséggel a részletezően "programszerű"-ben kereste a szimfónia lényegét. (A hangszeres
zene metafizikája 1850 táján halottnak és eltemetettnek tűnt; ám hamarosan új életre támadt a Wagner,
majd Nietzsche által közvetített Schopenhauer-reneszánszban.)

Az abszolút zene eszméje tehát nem a vonósnégyes, a par excellence kamarazene, hanem a szimfónia
szemléleti modellje szerint fejlődött ki. Ennek alapja nem annyira a dolog természete, mint inkább
egyfajta esztétikai reflexió, amely publicisztikaként a szimfóniára mint a nyilvános hangverseny
műfajára orientálódott, miközben a magánjellegű zenekultúrához tartozó vonósnégyes árnyékban
maradt. Beethoven a kvartettben, némi habozással ugyan, már a század elején azt az átmeneti
formát kereste, amely a nyilvánosság felé mutat; az opus 59-be mintegy bele van komponálva a
műfaj társadalmi jellegének megváltozása, míg az opus 95-ös Quartetto serioso eredetileg nem a
nyilvánosság elé szánt alkotás volt. És mégis: Robert Schumann Második kvartettreggel című írásaiban
(1838) az olvasható Karl Gottfried Reißinger egyik művéről, hogy az "olyan kvartett, amelyet gyertyák
fényében és szépasszonyok társaságában kell meghallgatni" ‒ tehát szalondarab ‒, "míg az igazi
beethoveniánusok [Beethovener] lezárják az ajtókat és úgy ízlelnek-élveznek a részletekben dúskálva
minden ütemet."25 Az 1830-as években beethoveniánusoknak nem egyszerűen a Beethoven-pártiakat,
hanem elsősorban a kései Beethoven-opusok rajongóit nevezték. Ám az ezoterikusság, amely éppen
akkor vált a vonósnégyes jellegzetességévé, amikor ‒ eltérően a Reißinger-féle szalondarabtól ‒
zavartalanul juttatta kifejezésre a "tiszta, abszolút zeneművészet" lényegét, egy ideig akadálya volt
annak, hogy az abszolút zene eszméje ‒ amely inkább írók, semmint zenészek eszméje volt ‒ a
köztudatban ahhoz a műfajhoz kapcsolódjon, amely belső kritériumok alapján erre predesztináltnak
tűnt. Jellemző az is, amit Carl Maria von Weber írt Friedrich Ernst Fesca kvartettjeiről: a szerző már
a műfaj megválasztásával bizonyítja, hogy őt "a művészet mai, felszínességre hajlamos korszakában
ama kevesek közé számíthatjuk, akik komolyan veszik a művészet legbensőbb lényegiségének
stúdiumát."26 Másfelől azt mondja a "kvartett-stílus"-ról, hogy az "inkább a művészet társas, háziasan
komoly körébe tartozik."27 Más szavakkal: "a művészet legbensőbb lényegisége" éppen ott tárul fel,
ahol a ember elzárkózik a világtól, a nyilvánosságtól.

Ferdinand Hand műve, A zeneművészet esztétikája nem filozófiai igényességével vagy különösen
mély zenei felismeréseivel válik történetileg jelentékeny munkává, hanem azért, mert a művelt
emberek 1840 körüli "normáltudatát" képviseli. Hand ugyan még mindig a szimfóniában látja "a
hangszeres zene kulminációs pontját",28 ám a vonósnégyest a következőkért tartja nagyra: "az újabb
zene kivirágzása, mert a harmónia legtisztább eredménye (...) Aki megértette a harmónia lényegét és
működését, az egyfelől tökéletesen megalapozottnak tartja Weber mondását, miszerint a vonósnégyes
a gondolati jelleg a zenében, másfelől belátja és elismeri, hogy egy ilyen művet a szellemi tevékenység
teljességével alkot meg a művész, fogad be a hallgató."29 (A "harmónia" itt a "tiszta kompozíció",
a művészet artificiális voltának szinonimája.) Egy ideig a szimfónia, a hangszerek "drámája" még
a hangszeres zene legmagasabb rendű műfajának tűnik (a drámához hasonlatosan, amely a legfőbb
műfaj a XIX. század poetikájában). Ha viszont a vonósnégyes a "gondolati jelleget" képviseli a
zenében, akkor fokozatosan az abszolút zene foglalatává kell válnia, mégpedig abban a mértékben,
ahogyan az abszolút zene eszméje egyre kevésbé a metafizikai mozzanatot, az abszolútum sejtését,
és egyre inkább a specifikusan esztétikai mozzanatot hangsúlyozza ‒ azt a gondolatot, hogy a forma
a zenében szellem, és a szellem a zenében forma. Karl Köstlin szerint ‒ ő írta Friedrich Theodor
Vischer Esztétikájának specifikusan zeneelméleti részeit ‒ a vonósnégyes "a tiszta művészet gondolati
zenéje": "A két oldal, a formális és a materiális" ‒ vagyis a "művészies" és a hanganyagában
"árnyszerű" ‒ "végül egyesül egymással, s ez azt eredményezi, hogy ez a zene ‒ a vonósnégyes ‒ a
lehető legszellemibb ‒ szellemi pedig nem etikai értelemben, hanem a gondolatiság értelmében, az

25Robert Schumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Herausgegeben von Martin Kreisig. Leipzig 1914. 338. o.
26Carl Maria von Weber: Sämtliche Schriften. Herausgegeben von Georg Kaiser. Berlin 1908. 337. o.
27Uo. 339. o.
28Ferdinand Hand: Ästhetik. II. kötet. Jena 1841. 405. o.
29Uo. 386. o.
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érzékien naturalista életteljesség ellentéteként; hogy ez a zene az élet zajos lármájából az eszményi lét
csendes árnyékvilágába vezet át bennünket" ‒ a század kezdetére jellemző hívő-vallásos metafizika
itt már vigaszul szolgáló fikcióvá halványul ‒; "hogy ez a zene az önmagába, saját rejtett érzelmi
életébe visszavonult, ezt az érzelmi életet belsőleg önmagával szembesítő szellem érzékiség nélküli
világába vezet; hogy ez a zene a hangszeres zenének éppen ezt az eszmei oldalát realizálja, a
tiszta művészet gondolati zenéjét képviseli, amelyből persze hamarosan visszavágyunk a hangokban
naturalista módon gazdagabb dallamok teljes realitásába."30 A "tiszta művészet" fogalmában, ahogyan
azt Köstlin használja, módosul a "művészet" jelentése: a régebbi jelentés, miszerint a "művészet" a
technikai-artificiális, a "tudós" jelleg, a "tiszta letétmód", Reiner Satz foglalata, átadja helyét egy új
jelentésnek, miszerint a zeneművészet a zene esztétikai lényegének értelmében vett művészeti jelleg.
És a szótörténet láthatóan egy eszmetörténeti és társadalomtörténeti változás tükre: a szó formális
értelmében vett "tiszta művészetet", aminek a vonósnégyest mindig is tekintették, az 1850-es években
esztétikai értelemben vett "tiszta művészetnek" is elfogadják, "az eszme érzéki látszása" (Hegel) tiszta
kifejeződésének a zenében. Hanslick 1854-ben adta közre "a zenei szépről" szóló értekezését.

Amikor Hanslick a hangszeres zene romantikus metafizikáját a "specifikusan zenei" esztétikájává
tompította, ö`sszekapcsolva azzal az axiómával, hogy a forma a zenében szellem, esélyt és
lehetőséget teremtett arra, hogy a "tiszta, formális" vonósnégyes a "tiszta, abszolút zeneművészet"
paradigmájaként jelenjen meg. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az abszolút zene eszméjében
kihunyt volna a metafizikai mozzanat szikrája. A Wagner által közvetített Schopenhauer-
reneszánszban az 1860-as évektől kezdve újra előtérbe lép a metafizikai mozzanat. És Beethoven kései
kvartetteiben ‒ ezek nem utolsósorban a Müller-fivérek tevékenységének jóvoltából ugyanez idő tájt
hatoltak be a zenei köztudatba ‒ az artificiális-ezoterikus mozzanat elszakíthatatlan a metafizikai-
sejtelmes mozzanattól. Ezért Beethoven kései vonósnégyesei Nietzsche számára az abszolút zene
legtisztább kifejeződései. "A zene legmagasabbrendű megnyilvánulásai közepette akaratlanul is
durvának érezzük bármiféle képszerűség és analógiaként előráncigált affektus feltételezését: ahogyan
például Beethoven utolsó kvartettei valósággal fittyet hánynak a szemléletesség bármiféle formájának,
egyáltalán az empirikus valóság egész világának. A legfőbb, magát valóban kinyilvánító istennel
szemközt ‒ Nietzsche itt Dionüszoszra gondol ‒ a szimbólum már jelentéktelen, zavaró külsőség."31

1870 táján Beethoven kései kvartettei az abszolút zene eszméjének paradigmájaként jelennek meg ‒
annak az eszmének a paradigmájaként, amely 1800 táján mint a szimfónia elmélete jött létre, s amely
szerint a zene éppen azáltal, hogy "különválik" a szemléletestől és végül még az affektívtől is, az
"abszolútum" kinyilatkoztatása.

30F. Th. Vischer: i. m. 338. o.
31Friedrich Nietzsche: Über Musik und Wort. In: Sprache, Dichtung, Musik. Herausgegeben von Jakob Knaus. Tübingen 1973. 25. o.
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2. fejezet - A fogalomtörténet
kerülőútjai

Az "abszolút zene" terminus története meglehetősen különös. Maga a kifejezés nem Eduard
Hanslicktől származik, ahogyan ezt újra és újra állítják, hanem Richard Wagnertől. Az abszolút zene
fogalmának fejlődésére egészen a XX. századig a Wagner esztétikájában ‒ apologetikus és polemikus
formulák homlokzata mögött ‒ megbúvó bonyolult dialektika nyomta rá bélyegét.

Wagner 1846-ban Faust-idézetekből és azok esztétikai kommentárjaiból "programot" montírozott
össze Beethoven Kilencedik szimfóniájához. E programban a negyedik tétel hangszeres recitativójáról
az olvasható, hogy "az abszolút zene korlátait már-már áttörve mint erőteljes, érzelemmel teli beszéd
lép szembe a többi hangszerrel, döntést sürgetve, s végül maga is énekelt témába megy át."1 A
"döntés", amelyre Wagner itt gondol, a "meghatározatlan", objektum nélküli hangszeres zenének a
tárgyilag "meghatározott" vokális zenébe való átlépését jelenti. A tisztán hangszeres zenének Wagner
"végtelen és határozatlan kifejezést" tulajdonít; egy lapalji jegyzetben Ludwig Tiecket idézve, aki
a szimfóniákból "a lélek legmélyéből feltörő, kielégíthetetlen, önmagából messzire kalandozó és
magába visszatérő vágyakozást" vélte kihallani.2 A hangszeres zenének az az elmélete, amelyre az
abszolút zenéről szólva Wagner hivatkozik, a romantikus metafizika volt. A "végtelen és határozatlan
kifejezés" azonban nem maradhatott a szellemvilág nyelve; véges és határozott kifejezéssé kellett
válnia, tehát mintegy le kellett szállnia a földre. "Minden meglévő és elgondolható dolog kezdete és
alapja a valóságos érzéki lét."3

Wagner esztétikáját mindamellett törésvonalak hálózzák be. Már a nyelv is ellentmondásról árulkodik:
ellentmondás, hogy Wagner egyfelől az abszolút zene "korlátairól" beszél, másfelől viszont arról, hogy
az abszolút zene a "végtelent" fejezi ki. Ez az ellentmondás az ítélet belső meghasonlottságát jelzi.
Az említett Program bevezetésében Wagner hangsúlyozza, hogy a Goethe-idézetek nem a Kilencedik
szimfónia "jelentését" jelölik, hanem csupán valamilyen azzal analóg "lelkihangulatot" akarnak
előhívni a hallgatóban; mert egy olyan hermeneutika, amely tisztában van saját határaival, kénytelen
elismerni: "a magasabb rendű hangszeres zene lényege az, hogy hangokban fejezi ki, ami szavakkal
kifejezhetetlen."4 Az érvelés ‒ ha nem is feltűnően ‒ ellentmondásos: a programokat érezhetjük
elégtelennek ‒ "a hangszeres zene lényegéhez" felérni képtelennek ‒, miközben a hangszeres zenéből
a vokális zenébe való átmenetben a hangnak a szó általi "megváltását" dicsérjük. Amikor viszont a
hangszeres zene meghatározatlansága a szavakkal "kimondhatatlan" ‒ vagyis a kimondhatatlanság-
toposz hagyományos terminusával: "a magasabb rendű" ‒ kifejezésévé magasztosul, hogy aztán mint
"határozatlan", mint "döntésre" késztető nyerjen meghatározást, nos, akkor lehetetlen nem észrevenni
az értékhangsúly megváltozását. Hogy Wackenroder kifejezésével éljünk: "a merész, szavak nélküli
zene" ilyen módon 1846-ban Wagnernél csakúgy, mint a XVIII. század elején, lefokozódik, a nyelvnél
alacsonyabb szintre kerül.

Alig néhány évvel később, A jövő műalkotásában (1849) és az Opera és drámában (1851) az "abszolút
zene" terminusa, amely a Programban még alig észrevehetően és szórványosan fordult elő ‒ más
szóval a szavaknak az a tartománya, amely az "abszolút zene", "az abszolút hangszeres zene",
"abszolút hangnyelv", "abszolút dallam" és "abszolút harmónia" kifejezéseket fogja át ‒ átlényegül:
a zenei dráma meghatározására irányuló történetfilozófiai és történetmitológiai konstrukció központi
fogalmává válik. "Abszolútnak" Wagner, polemikus hangsúllyal, most az "összművészettől" különvált
"részművészeteket" nevezi. (A drámától emancipálódott, szavak nélküli pantomim "néma, abszolút
színjáték".5) Az "abszolút" szó új jelentésárnyalata, amint ezt Klaus Kropfinger felismerte,6 nyilván
Ludwig Feuerbach filozófiájának hatására alakult ki. "Abszolút zene" Wagner szerint a "különvált", a
nyelvben és a táncban rejlő gyökereitől elszakított és ezért rossz értelemben absztrakt zene. Wagner,
aki a zenei drámától a görög tragédia újjászületését remélte, ahhoz az antik eredetű zeneesztétikai

1Richard Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen. Herausgegeben Wolfgang von Golther. Berlin und Leipzig (é. n). II. kötet, 61. o.
2Wagner II. 61. o.
3Wagner III. 55. o.
4Wagner II. 56. o.
5Wagner III. 80. o.
6Klaus Kropfinger: Wagner und Beethoven. Regensburg 1974. 136. o.
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paradigmához fordult vissza, amelytől a hangszeres zene romantikus metafizikája a XVIII. század
végén polemikusan elhatárolódott. Hogy a szó csorbítatlan értelmében zene legyen, igazi zene, a
harmóniának, a hangok közötti összefüggésnek meg kell őriznie kapcsolatát a rhütmosszal és a
logosszal, vagyis a rendezett mozgással és a nyelvvel. Mindez Wagner számára a következőket jelenti:
a zenei drámában a zene a színpadi akcióval ‒ mint testet öltött mozgással ‒ és a költői szöveggel
összefonódva működik; a zene csak ezáltal juthat el a tökéletesség fokára, amelyet abszolút zeneként
képtelen lenne elérni. Az "összművészeti alkotás", sarkosan fogalmazva, a "voltaképpeni zene"; míg
az a zene, amely "abszolút", amely különvált a nyelv és a színpadi akció általi megalapozottságától,
hiányos létmód, modus deficiens.

A "régi igazság" restaurálásának vágya (ami Monteverdinél és Glucknál forradalmi
következményekhez vezetett), mégsem jelenti a közvetlen hagyomány megtagadását. Wagner 1846-
ban a Kilencedik szimfóniához írott programban egyrészt a szimfónia romantikus metafizikájában
kereste a támaszt, másrészt a Kilencedik szimfónia kórusfináléjára hivatkozva igyekezett túlhaladni
ezt a hagyományt. Ezért aztán 1850 körüli reformírásaiban, amelyek ‒ jóllehet polemikus szándékkal
‒ hozzájárultak az "abszolút zene" terminus meghonosodásához, Wackenroder, Tieck és E. T. A.
Hoffmann eszméje nemcsak megszűnt, hanem meg is maradt: "feloldódott" [autgehoben].

A jövő műalkotása ajánlása Ludwig Feuerbachnak szól; Wagner az ő 1843-ban megjelent könyvének,
A jövő filozófiájának címét veszi át vagy parodizálja. És Wagner vitája Beethoven "abszolút
zenéjével" pontos analogonja Feuerbach vitájának az "abszolút filozófiával".7 Az "abszolút filozófia"
nem más, mint a hegeli spekulatív gondolkodás, az antropológiai gondolkodású filozófus torzító
perspektívájából tekintve, aki a filozófiát a túlfeszített metafizika fellegeiből le vagy vissza
akarja hozni az ember hús-vér egzisztenciájának empirikus talajára. Az "abszolút filozófia" az
"abszolútum" filozófiája, földi-humánus gyökereitől elszakítva és ennyiben másfajta értelemben
"abszolút" filozófiaként magyarázva vagy denunciálva. A metafizikai igényben szerinte fel kell
ismerni és le kell leplezni a fikciót; a hegeli spekuláció elleni polémia nyelvi vehikuluma az "abszolút"
szó kettős jelentése. Ám azt a vallásos-metafizikai tartalmat, amelyet Hegel fogalmakban ragadott
meg, Feuerbach nem egyszerűen megtagadja vagy semmisnek nyilvánítja, hanem a hús-vér ember
számára bizonyos értelemben vissza is szolgáltatja: az ugyanis az ember ősi tulajdona, amelyet a
teológiai és filozófiai dogmatika tőle "elidegenített". A közvetlen hagyomány, a metafizikai tradíció
tehát ‒ ugyanúgy, mint a hangszeres zene wagneri elméletében ‒ "feloldódott": megőrződött, de át is
alakult, s éppen ezáltal voltaképpen önmagához jutott vissza.

"Abszolút dallam" ‒ "léggyökereket hajtó zene": Wagner ezekkel a szavakkal jellemezte Rossini
stílusát. Míg Rossini zenéje Heinrich Heine szerint a restaurációs korszak szellemének vagy
szellemtelenségének a kifejezése volt, addig Wagner gunyoros párhuzamot vont az "abszolút
monarchia", a Metternich-féle állam és az "abszolút dallam" között.8 S hogy a "minden nyelvi-költői
alapjától elszakadt" operaáriát köznevetség tárgyává tegye, ilyen szitokszavaktól sem riadt vissza:
"élettelen és lélektelen divatáru", "visszataszító", "leírhatatlanul undort keltő".9

Ennélfogva az abszolút zene fogalma a hangszeres zenén kívül a "nyelvi-költői alapjától elszakadt",
a nyelv fölött lebegő vokális zenét is magában foglalja. Másfelől pedig az a hangszeres zene, amelyre
a tánc nyomja rá a bélyegét, szigorú értelemben nem abszolút. (Wagner szóhasználata mindazonáltal
nem teljesen következetes, és nem is nagyon lehet az, mivel az "abszolút zene" kifejezés nála csupán
negatív gyűjtőfogalom, amelyet az határoz meg, hogy a "zenei dráma" ellentéte: a hangszeres zene
akkor "abszolút", ha "különválik" a tánctól, valamint akkor, ha a táncot, amelynek formáját megőrzi,
"kiszakítják" a zenei drámából.)

Az "abszolút hangszeres zene", ahogyan azt Wagner értette, a szó szigorú értelmében a "már nem" a
tánc által és "még nem" nyelv és színpadi akció által meghatározott zene. A "végtelen elvágyódás",
amelyet E. T. A. Hoffmann Beethoven szimfóniáiban érzékelt, Wagnernél úgy jelenik meg, mint
egyfajta boldogtalan átmeneti állapot tudata vagy érzése, amelyben a hangszeres zene eredete már
veszendőbe ment, és a cél elérése még várat magára. Wagner tehát korántsem tagadta meg a szimfónia
romantikus metafizikáját, csak átértelmezte azt: ami a zenetörténet célja volt, azt puszta antitézissé,

7Ludwig Feuerbach: Kleine Schriften. Herausgegeben von Karl Löwith. Frankfurt am Main 1966. 81. és 216 skk. o.
8Wagner III. 255. o.
9Wagner III. 69. o.



A fogalomtörténet kerülőútjai

11

egy dialektikus folyamat közbülső fokává tette. Mint ilyen antitézis, mint ilyen közbülső fok egyszerre
elkerülhetetlen és átmeneti. "Haydn és Mozart után egy Beethovennek kellett jönnie; a zene géniusza
szükségszerű módon kívánta így, Beethoven pedig nem váratott magára: egyszer csak megjelent. Most
viszont, Beethoven után, ugyan ki az, aki ugyanaz akarna lenni, ami Haydn és Mozart után Beethoven
volt az abszolút zene területén? Itt a legnagyobb zseni sem lenne képes bármire is; az abszolút zene
géniusza ilyesmire már egyszerűen nem tart igényt."10

Beethoven pályája "második felében", vagyis az Eroica után,11 Wagner szerint bizonyos értelemben
túllépett az "abszolút zeneiségen": azt a "végtelen és határozatlan kifejezést", amelyre a tiszta
hangszeres zene korlátozódik, igyekezett meghatározott, körülhatárolt kifejezéssé átformálni.12

Eközben egyfajta apóriába gabalyodott: annak a hibás, elérhetetlen célnak a megoldását keresve, hogy
individualizált, tárgyszerűen meghatározott kifejezésre kényszerítse a tiszta hangszeres zenét, olyan
zenei eszközöket fedezett fel, amelyek később elérhetővé tették a zenetörténet igazi céljának elérését,
egy olyan vokális zene megteremtését, amely nemcsak kíséri és illusztrálja a nyelvet, hanem "az érzés
számára megvalósítja". Beethoven "tévedése", mint Wagner fogalmazott, a történelem dialektikáját
tekintve a zenedráma lehetőségének a feltétele volt.

Az abszolút hangszeres zene, vagyis a "végtelen elvágyódás" kifejeződése Wagner
történelemkonstrukciójában, ha szaván fogjuk, elenyészően apró mozzanattá zsugorodik. A régebbi
szimfonikus zene (és még Beethoven Hetedik szimfóniája is, lévén úgymond "a tánc apoteózisa")
korántsem vált teljesen külön a tánctól mint a hangszeres zene gyökerétől; másfelől az Eroica és az
Ötödik szimfónia, amennyiben az individualizált, tárgyilag meghatározott kifejezés felé tapogatózik
(anélkül, hogy ténylegesen elérné azt), újra csak túlmegy az "abszolút zeneiségen"; végül a Kilencedik
szimfónia kórusfináléja a hangnak a szó általi "megváltását" jelenti. Az abszolút hangszeres zene ezek
szerint nem annyira egy szilárd körvonalakkal rendelkező műfaj, mint inkább dialektikus mozzanat a
zenedráma mint újjászületett tragédia felé ívelő zenetörténeti fejlődésben.

Hogy a "végtelen" kifejezéseként felfogott abszolút hangszeres zene a történeti valóságban, ahogyan
azt Wagner látta, aligha volt bármikor is képes arra, hogy tiszta, keveretlen formában jelenjen meg,
Wagnert nem gátolta abban, hogy E. T. A. Hoffmann eszméjét ‒ miszerint a szimfónia a modern,
keresztény korszak szellemét fejezi ki hangokban ‒ magáévá tegye, habár olyan történetfilozófiai
fordulattal, amely Hoffmanntól idegen volt: az a pogányság, amely mellett a Feuerbach-követő
Wagner hitet tett, megengedte neki, hogy a keresztény zenéről mint a zenetörténet dialektikájában
megszüntetve megőrzött [aufgehoben] mozzanatról beszéljen.

"A zeneművészet lényegéről szólva", olvasható A jövő műalkotásában, "még szükségünk van a
tenger képére. Ha a ritmus és a dallam" ‒ a tánctól és a nyelvtől függő zene ‒ "két part, amelyek
mentén a zeneművészet érinti és megtermékenyíti a vele ősidők óta rokon művészetek mindkét
kontinensét" ‒ értsd: a tánc fogalma magában foglalja a drámai akciót és taglejtést ‒, "akkor ezek
őseredeti eleme a hang, az irdatlanul nagy víztömeg pedig a harmónia tengere. A szem csak a felszínét
észleli ennek a tengernek; mélyét csakis a szív mélysége fogja fel."13 "Az abszolút harmóniát"14

Wagner olyan nyelven magasztalja, amely semmiben sem különbözik Tieck, Wackenroder és E.
T. A. Hoffmann metafizikai dagályosságától, s ez a dagály nincs igazán összhangban a feuerbachi
antropológia alaphangjával. "Ebbe a tengerbe az ember valósággal beleveti magát, hogy felfrissülve,
a maga szépségében, újjászületve bukkanjon belőle elő; mintha csodásan kitágulna szíve, amikor
bepillant a megannyi elgondolhatatlan lehetőséget tartogató feneketlen mélybe, amelyet nem képes a
maga teljes mélységében áttekinteni, s amely őt éppen ezért csodálattal és a végtelenség sejtelmével
tölti el.15 Az "abszolút harmónia" metafizikája mindamellett nem az utolsó szó "a zeneművészet
lényegét" illetően, hanem a zenei drámát, a hangnak a szó általi "megváltását" célul kitűző történelmi
dialektika része. Wagner továbbszövi metaforáját. "A hellén ember, amikor hajóval bejárta az ő
tengerét, soha nem veszítette szem elől a partokat; a biztos tengerárral vitette magát egyik partról a
másikra, annak hátán siklott tova a jól ismert partok között, az evezők dallamos ritmusára ‒ itt az erdei
nimfák táncára figyelve, amott az istenek himnuszára fülelve, amelynek szavakból formált körtánc-

10Wagner III. 100 sk. o.
11Kropfinger 139 sk. o.
12Wagner III. 278 sk. o.
13Wagner III. 83. o.
14Wagner III. 86. o.
15Wagner III. 83. o.
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szerű, érzéki dallamát hegytetőn épült templomokból sodorta felé az enyhe szellő".16 Az antik világban
a harmónia nem volt "abszolút", a rhütmoszhoz ("az erdei nimfák táncához") és a logoszhoz ("az
istenek himnuszához") kapcsolódott. Ezzel szemben a keresztény korszak zenéje eszméjét tekintve
"abszolút harmónia" volt, amelynek fogalmában Wagnernél csakúgy, mint E. T. A. Hoffmann-nál
történetfilozófiailag meglehetősen különös módon átmegy egymásba Palestrina vokálpolifóniája és a
modern hangszeres zene, bármennyire is elkülönültek egymástól a zenei realitásban. "A keresztény
ember eltávolodott az élet partjaitól. ‒ Egyre messzibbre vezető, határokat nem ismerő utakon
járta be a tengert, hogy végül tenger és ég között határtalanul egyedül legyen."17 Ám a mégoly
fenséges keresztény harmóniát is fel kellett hogy váltsa egy újpogány dráma dallama: olyan dallam,
amelyhez a zenei eszközöket a beethoveni szimfónia teremtette meg, anélkül hogy ezek voltaképpeni
értelmét felismerte volna. (Amit a keresztény harmóniát beteljesítő szimfóniában a zeneművészet
elért, az a jövő drámájában, abban, amire a szimfónia öntudatlanul törekedett, "megszüntetve
megőrzött" [aufgehoben] mozzanat lesz.) "A természetben minden mértéktelen mértékre vágyik,
minden határtalan határokat von maga köré (... ) Kolumbusz viszont arra tanít, hogy hajóval járjuk
be az óceánt s így kössük össze a föld kontinenseit (... ) így aztán annak a hősnek köszönhetően, aki
végighajózta az abszolút zene széles, parttalan tengerét, új, még csak nem is sejtett partokat sikerült
felfedezni (... ) ez a hős pedig nem más, mint Beethoven."18 (A Kolumbusz-metaforát Wagner többféle
értelemben használja. A jövő műalkotása mindössze arra utal, hogy miként Kolumbusz felfedezte
Amerikát, úgy a Kilencedik szimfónia kórusfináléjában Beethoven a hang szó általi "megváltásának"
útját-módját tapogatta ki; az Opera és dráma19 viszont azt a tényt helyezi előtérbe, hogy Kolumbusz
egy életen át ragaszkodott ahhoz a tévedéséhez, amely szerint Amerika az általa keresett India, vagyis
Beethoven az általa felfedezett zenei eszközöket, amelyek igazában a dráma szó-hang-nyelvének
körébe tartoznak, kizárólag ama tévedés jóvoltából tudta kifejleszteni, hogy ezek egyfajta tiszta
hangnyelven belüli individualizáló és tárgyilag meghatározott kifejezés eszközei.)

A zenei drámát kikényszerítő történeti dialektika Wagnernél ugyan különleges hangsúlyt kap, de nem
azonosítható a wagneri esztétika egészével. Amit "a tenger képe" kifejez, az "abszolút harmónia",
mint Wagner mondja, "a zeneművészet lényege." A történetfilozófia pedig ‒ amelyben az abszolút
zene egy dialektikus folyamat antitéziseként és közbülső állapotaként jelenik meg ‒ feloldatlan
ellentmondásban van azzal az ontológiával, amelyben az abszolút zene mint "a végtelen sejtelme"
a dolgok lényegével kerül érintkezésbe. Szakadék tátong az antikizáló esztétika és a romantikus
metafizika között: az előbbi hajlik arra, hogy a zene hiányos létmódjává fokozza le a tisztán hangszeres
zenét, az utóbbiban az abszolút zene a voltaképpeni zene; az apologetikus konstrukció, amellyel
Wagner szeretné saját művét a zenetörténet voltaképpeni céljává emelni, ellentmond a romantikus
örökségnek, amelyből a wagneri zenefogalom titkon táplálkozik.

Más megfogalmazásban tér vissza ez az ellentmondás az 1857-ben írott, Liszt Ferenc szimfonikus
költeményeiről című nyílt levélben, amelyben Wagner utoljára használta az "abszolút zene" kifejezést.
"Íme az én hitem: a zene soha nem lehet más, mint a legmagasabb rendű, megváltó művészet,
bármilyen kapcsolatba kerül is más művészetekkel." (Időközben, 1854-ben Wagner magáévá tette a
zene schopenhaueri metafizikáját.) "De éppoly nyilvánvaló, éppoly bizonyos az is, hogy a zenét csak
olyan formákban lehet felfogni, amelyeket az élet valamilyen relációjából vagy megnyilvánulásából
kölcsönöztünk, amelyek ugyan eredetileg a zenétől idegenek, de csakis a zene révén, mintegy a
bennük lappangó zene kinyilatkoztatása jóvoltából nyerik el legmélyebb jelentésüket." (Az Opera
és drámából ismert tételt, miszerint a zene függ a nyelvtől és a tánctól mint "formamotívumoktól",
Wagner a Schopenhauerhez való megtérése után nem akarta feladni.) "Semmi (hangsúlyozzuk: az
életbeli megjelenését tekintve a világon semmi) sem kevésbé abszolút, mint a zene, s az abszolút
zene élharcosai nyilván nem tudják, miről beszélnek; nyomban zavarba jönnek, ha felszólítjuk őket:
mutassanak nekünk egyetlen olyan zenét, amely a formán kívül létezik ‒ formán kívül, amelyet a zene
a testi mozgásból vagy a versbeszédből merített (a kauzális összefüggés értelmében)." (A zárójelbe
tett kiegészítések, ha egy dolog genezisének és érvényességének megkülönböztetéséből indulunk ki,
csaknem visszavonásnak tűnnek: jóllehet egzisztenciájához a zenének zenén kívüli formamotívumra
van szüksége, esszenciájában abszolút.) "Ebben tehát egyetértünk, és elismerjük, hogy az isteni
zenének, hogy megjelenhessék, ebben az emberi világban egy összekötő, sőt, meghatározó-feltételező

16Wagner III. 84. o.
17Wagner III. 84. o.
18Wagner III. 85 sk. o.
19Wagner III. 278. o.
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mozzanatra van szüksége."20 Az "abszolút zene" terminusával folytatott vita, miután ezt a terminust
1854-ben Eduard Hanslick felkapta és divatba hozta, nem leplezheti Wagner látens rokonszenvét
az abszolút zene eszméje iránt. A zenének empirikusan, "ebben az emberi világban" megalapozó
formamotívumra van szüksége, hogy alakot öltsön; ám ez nem zárja ki, hogy metafizikailag mint
"isteni zene" ‒ Schopenhauerral szólva ‒ "a világ legbensőbb lényegét" mondja ki. Empirikusan a
zene "feltételhez kötött" [bedingt], metafizikailag viszont "meghatározó-feltételező" [bedingend]. És
annak a lépésnek a megtételétől, hogy a zenei dráma lényegét és szubsztanciáját alkotó "zenekari
dallamot" "abszolút zeneként" jellemezze, Wagnert ‒ úgy tűnik ‒ csak az tartotta vissza, hogy az
Opera és drámában egyfajta polemikus ‒ Rossinivel és Meyerbeerrel vitázó ‒ és kritikai-dialektikus
‒ a beethoveni szimfóniát történetfilozófiailag relativizáló ‒ szóhasználat mellett kötelezte el magát.
Ráadásul Hanslick a szóban forgó terminust a "sajátosan zenei" elméletének kontextusába illesztette,
s Wagner minden bizonnyal úgy érezte, hogy ez az álláspont ellentétes mind a Feuerbach, mind a
Schopenhauer által inspirált esztétikával.

Ezért míg Wagner egyfelől a romantika ditirambikus hangján beszélt Beethoven abszolút hangszeres
zenéjéről, hogy aztán másfelől puszta átmeneti lépcsőfokká nyilvánítsa azt, amelyen a zene
világszelleme a zenedrámához vezető úton túllép, addig Hanslick, magáévá téve az "abszolút
zeneművészet" wagneri terminusát, éppen fordítva, E. T. A. Hoffmann ama tételéhez nyúl vissza,
mely szerint a tiszta hangszeres zene a "voltaképpeni" zene és a zenetörténet célja. Ám Hanslick
a szimfónia romantikus metafizikáját a "sajátosan zenei" esztétikájává mérsékli: ez az esztétika
a hegelianizmus 1850 körüli bukása után, a kijózanodás szellemében egyfajta száraz empirizmus
modorában mutatkozott be. "Amire a hangszeres zene nem képes, arról nem mondhatjuk, hogy a zene
képes; mert csak a hangszeres zene igazán tiszta, abszolút zeneművészet."21

Mindamellett ‒ részben legalábbis ‒ csalóka látszat, hogy az "abszolút zene" terminus Hanslicknál
teljességgel elveszítette metafizikai auráját s nem fejez ki mást, mint azt az igényt, hogy a szöveg,
funkció és program nélküli zene a "voltaképpeni" zene. A zenei szépről szóló értekezés első
kiadása (1854) egyfajta dicshimnusszal zárul, amely arról árulkodik, hogy a "formalista" Hanslick
ragaszkodó tisztelettel viseltetett a hangszeres zene romantikus metafizikája iránt. (Ebben érezhető
ugyan a "hívő" metafizika "épületes" szimbolikává szelídülése, de nehéz egyértelműen tetten érni.)
"A zeneművészetben megjelenő szépet ez a szellemi tartalom a hallgató lelkivilágában is egy sor
nagy és szép eszmével köti össze. A hallgatóra a zene nem pusztán és abszolút módon legsajátabb
szépségével hat, hanem egyszersmind úgy is, mint a világegyetemben végbemenő nagy mozgások
hangzó képmása. Mély és titkos természeti vonatkozások révén a hangok jelentése jócskán túlnő
önmagán, s ily módon az emberi tehetség által megteremtett művekben érezzük a végtelent is. Mivel
a zene elemei: a hang, a hangzás, a ritmus, a hangerő az egész világegyetemben megtalálhatók,
azért a zenében az ember újra rátalál az egész világegyetemre."22 Robert Zimmermann bírálta ezt
a felfogást: "Fejtegetéseiben Hanslick továbbmegy és kijelenti, hogy ezek a tiszta hangviszonyok
önmagukon kívül még valami mást megjeleníthetnek, például az abszolútum sejtéséig fokozódhatnak.
Mi ezt feleslegesnek érezzük. Az abszolútum nem hangviszony, következésképpen szerintünk nem
is zenei."23 E kritika hatására Hanslick elhatározta, hogy a zárórészt ‒ valamint egy hasonló
tartalmú passzust a harmadik fejezetből, amelyre idézett mondatában Zimmermann utalt ‒ elhagyja.24

Mindamellett ez a kihagyás nem jelenti annak beismerését, hogy pusztán filozófiai díszítőelemről van
szó, amelynek elhagyása nem befolyásolja az érvelés szerkezetét. Elég visszapillantani a zeneesztétikai
"formalizmus" előtörténetére, hogy felismerjük: Hanslick központi kategóriája, a magában tökéletes,
befejezett forma [vollendete Form] az esztétika fejlődésében szoros összefüggésben volt a zenének a
világegyetem metaforájaként való értelmezésével.

A Hanslicknál ki nem mondott, de a háttérben ható érvelést, amely a zenei formafogalmat metafizikai
igénnyel kapcsolja össze, Karl Philipp Moritz és August Wilhelm Schlegel fejtette ki (Moritz
A szépség alkotó utánzása című tanulmányában [1788], A. W. Schlegel A szépirodalomról és a
szépművészetről tartott berlini előadásaiban [1801] ). Moritz szerint a nem valamilyen rajta kívüli
‒ gyakorlati, erkölcsi vagy érzelmi ‒ célt szolgáló, hanem önmagáért létező műalkotás "önmagában

20Wagner V. 191. o.
21Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Leipzig 1854. Reprint: Darmstadt 1965. 20. o.
22Hanslick: i. m. 104. o.
23Robert Zimmermann: Vom Musikalisch-Schönen. In: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst. 1854. Idézi: Felix Glatz: Musik-Ästhetik
in ihren Hauptrichtungen. Stuttgart 1929. 429. o.
24Hanslick: i. m. 32. o.
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tökéletes, befejezett [vollendet] egész," olyan egész, amely ‒ Schelling kifejezésével ‒ megmarad
"a szépség fennkölt közömbösségében." Ám az egyetlen magában tökéletes, befejezett egész nem
más, mint a természet egésze, a világegyetem. A művészetnek (a zártság elérése érdekében) a
természet mint egész képmásaként és analogonjaként kell megjelennie. "Mert a dolgoknak ez a nagy
összefüggése mégiscsak az egyetlen, igazi egész; benne minden egyedi egész a dolgok feloldhatatlan
összekapcsolódása okán, csak elképzelt [eingebildet] valami" ‒ vagyis egyfelől "fiktív", másfelől
"a zseni által beleképezett (informatus) valami" ‒; "ám ennek az elképzelt valaminek is egészként,
a képzetünkben meglévő nagy egészhez hasonlatosan kell megképződnie, és olyan örök, szilárd
szabályok szerint, amelyek megkövetelik, hogy minden oldalról saját középpontja legyen és saját
létezésén nyugodjon."25 Moritz tehát a művészet autonómiáját, funkcióktól való függetlenségét a
magában véve tökéletes eszméjének közvetítésével egybekapcsolja a műalkotásnak a világegyetem
metaforájaként való értelmezésével.

Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy Hanslick zeneesztétikai formafogalmát ‒ érthetősége
érdekében ‒ vissza kellene vezetni a Goethe-korszak művészetmetafizikájára. Ám a "magában
tökéletes" moritzi kategóriájának felelevenítése valószínűsíti, hogy Hanslick metafizikai exkurzusa,
amelyet a második kiadástól kezdve mintegy elfojtott, kapcsolatban állhat a könyv központi
tételével, mely szerint a zenei forma "belülről alakító szellem",26 jóllehet ez az összefüggés nem
annyira logikailag kényszerítő erejű, mint inkább hagyomány alapján kézenfekvő. Az "abszolút
zeneművészet" fogalmában Hanslicknál is metafizikai implikáció rejlik, amely aktualizálható volt:
az az implikáció, hogy a zene éppen azáltal, hogy mint tisztán hangszeres zene funkcióktól,
szövegektől és programoktól "különválik", az "abszolútum" képmásaként tud megjelenni. Az
emfatikus értelemben vett formafogalmat, amelynek segítségével Hanslick megtette a döntő lépést
a hangszeres zene romantikus metafizikájának túlhaladására, egy fél évszázaddal később August
Halm felújította és szabatosabbá tette, majd Halmhoz kapcsolódva Ernst Kurth az "abszolút zene"
felmérhetetlen magasságába emelt fogalmával kapcsolta össze; ez a formafogalom egyrészt a
romantikára emlékezésnek, másrészt Schopenhauer és Nietzsche 1900 körül uralkodó esztétikájának
köszönhette pátoszát ‒ Kurth 1886-ban született.

Wagner nyílt levele Liszt Ferenc szimfonikus költeményeiről, mint már említettem, felemás álláspontot
képvisel, amennyiben az "abszolút zene" terminusa elleni polémiája nem egyéb, mint retorikus
homlokzat, amely mögött rejtett rokonszenv húzódik meg az abszolút zene eszméje iránt; ez az
eszme előbb Tieck, majd a romantikus metafizikát recipiáló Schopenhauer közvetítésével jutott el
Wagnerhez. Friedrich Nietzschénél azután az 1870-es évek elején ‒ abban az időben, amikor Nietzsche
és Wagner barátsága még zavartalan volt ‒ ugyanez a meghasonlás jelentkezik más formában.
Nietzsche Wagner dicsőítésére közreadott tanulmányaiban ‒ A tragédia születése a zene szelleméből
(1871) és a Richard Wagner Bayreuthban (1876) című írásokban ‒ nincs szó "abszolút zenéről". Egy
Nietzsche által nem publikált töredékben azonban, amelyet később A zenéről és a szóról címmel adtak
ki, s amelyet szerzője nyilvánvalóan 1871-ben vetett papírra, ez olvasható: "Mit tartsunk hát arról a
félelmetes esztétikai babonáról, hogy Beethoven a Kilencedik negyedik tételével mintegy ünnepélyes
vallomást tesz az abszolút zene határairól, mi több: kaput nyit egy új művészet előtt, amelyben a zene
képessé válik akár a kép és a fogalom ábrázolására, s ezáltal hozzáférhetővé válik »a tudatos szellem«
számára?"27 A polémia éle félreismerhetetlenül az ellen a Beethoven-értelmezés ellen irányul, amelyet
Wagner A jövő műalkotása és az Opera és dráma című írásaiban adott elő (még akkor is, ha a támadás
közvetlen tárgya Franz Brendel Liszt-apologetikája volt).

Az az esztétikai alaptétel, amelyből Wagner az Opera és drámában ‒ az operahagyománnyal
vitatkozva ‒ kiindult, a dráma funkciójává nyilvánítja a zenét. "Az opera-műfaj tévedése abban állt,
hogy a kifejezés egyik eszközét (a zenét) céllá, a kifejezés célját (a drámát) viszont eszközzé tette."28

Így aztán Wagnerrel való tudatos, kihívó szembefordulásnak tekinthető, amikor A zenéről és a szóról
című töredékében Nietzsche így ír: "különös jogbitorlás", ha a zenét "képek és fogalmak sorának
szolgálatába állítják, eszközként használják azok nyomatékosítása és megvilágítása céljából."29 (Hogy
ez a programzene Brendel-féle elméletét pellengérezi ki, csakúgy, mint a Beethoven-értelmezésről
szóló iménti passzus, nem változtat azon a tényen, hogy a zenei dráma wagneri esztétikájára is

25Karl Philipp Moritz: Schriften zur Ästhetik und Poetik. Herausgegeben von Hans-Joachim Schrimpf. Tübingen 1962. 73. o.
26Hanslick: i. m. 34. o.
27Friedrich Nietzsche: Über Musik und Wort. In: Sprache, Dichtung, Musik. Herausgegeben von Jakob Knaus. Tübingen 1973. 26. o.
28Wagner III. 231. o.
29Nietzsche 28. o.
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vonatkozik, aminek Nietzsche nyilván tudatában volt.) Nietzsche ellenvetése nem kevesebbet jelent,
mint azt, hogy a zene nem eszköze a drámának, hanem fordítva: a dráma a zene kifejezése és példázata.
Schopenhauer, írja Nietzsche, "a zenéhez való viszonyát tekintve a drámát teljes joggal úgy jellemzi,
mint sémát, mint példázatot egy általános fogalomhoz."30 A zenéből a dolgok lényege hangzik fel,
míg a dráma csupán a dolgok megjelenését reprodukálja. Míg Wagner "drámán" elsődlegesen színi
akciót értett ‒ "nem drámai költeményt, hanem valóban szemünk előtt végbemenő drámát"31 ‒, addig
Nietzsche megvetéssel szól a színházról: "Így aztán persze az opera a legjobb esetben sem más, mint
jó zene és csakis zene, s a közben lejátszódó hókuszpókusz nem más, mint a zenekar ‒ elsősorban a
legfontosabb hangszer, az énekhang ‒ fantasztikus álruhába öltöztetése, amelytől az igazi értő kacagva
fordul el."32

A zenéről és a szóról szóló töredékben dokumentálódó eszmetörténeti szituáció zavarba ejtően
paradox. Az a megvető gesztus, ahogyan Nietzsche a színházat elintézi, a későbbi Wagner-kritika
központi motívumának, a "színészkedés" és az "őszinteséghiány" vádjának megelőlegezése. A
Nietzsche contra Wagnerben, egy renegát gúnyiratában ez áll: "Mint látható, lényegileg antiteátrális
alkat vagyok, lelkem mélyén megvetem a színházat, ezt a par excellence tömegművészetet, ahogyan
manapság minden művész megveti".33 "Ismerjük a tömegeket, ismerjük a színházat."34 Másrészt a
szcenikai ‒ és a nyelvi ‒ oldal lefokozása az operában Schopenhauer esztétikájából származik, amelyet
Nietzsche Wagner Schopenhauer iránti lelkesedésére támaszkodva recipiált és továbbélezett, majd a
Trisztánra átvitt, jóllehet a szóban forgó lefokozást Schopenhauer Rossini és ‒ Wagnerrel szólva ‒ az
"abszolút dallam" dicsőítésére használta. A zene, mondja A világ mint akarat és mint képzet szerzője,
"soha nem a jelenséget, hanem csakis a belső lényeget, minden jelenség magánvalóságát, magát az
akaratot mondja ki. (...) Ebből adódik, hogy képzeletünk oly könnyen izgalomba jön a zenétől, s
máris igyekszik amaz egészen közvetlenül hozzánk szóló, láthatatlan és mégis oly élénken mozgalmas
szellemvilágot megformálni, hús-vér alakba önteni, tehát egy analóg példában megtestesíteni. Itt
keresendő az énekszó és végül az opera eredete; az opera szövege éppen ezért mindig alárendelt
helyzetben marad, sohasem válhat fődologgá: nagy melléfogás, bosszantó fonákság lenne, ha a zene
a kifejezés puszta eszközévé válna."35 A "szellemvilág", amelybe Schopenhauer érzése szerint a zene
juttatja el a hallgatót, E. T. A. Hoffmann Dschinnistanjára és Atlantisára emlékeztet; Schopenhauer
esztétikája, fő vonásait tekintve, nem egyéb, mint az abszolút zene romantikus metafizikája, amely az
"akarat" metafizikájának kontextusában nyer filozófiai értelmezést.

A zene, mondja Schopenhauer skolasztikus terminussal, "universalia ante rem";36 és Nietzsche
magáévá teszi ezt a tételt.37 És ő az, aki ebből félreérthetetlenül levonja a következtetést: a zenedráma
szubsztanciája a "zenekari dallam", a szimfónia ‒ tehát "abszolút zene" mint az "abszolútumnak", az
"akaratnak" a kifejezése. Habár a Trisztán és Izoldának, az "opus metaphysicum"-nak cselekményre
és költői szövegre van szüksége, de csak azért, mert egyetlen hallgató sem tudná lelkileg elviselni
a művet, ha az annak mutatkozna, ami: szimfóniának. "Az igazi zenészekhez intézem a kérdést:
el tudnak-e képzelni olyan embert, aki szöveg és színpadkép segítsége nélkül, pusztán hatalmas
szimfonikus tételként képes lenne magába fogadni a Trisztán és Izolda harmadik felvonását, anélkül
hogy a felszárnyaló, a zenének kitárulkozó lélek görcsös feszültsége elakassza lélegzetét?"38 Nietzsche
mint szimfóniát hallgatta a zenedrámát; minden egyéb "hókuszpókusz" vagy védőpajzs.

A Wackenrodertől, Tiecktől és E. T. A. Hoffmanntól Schopenhaueren át továbbhagyományozott
tételt, mely szerint a hangszeres zene a "voltaképpeni" zene, Nietzsche átviszi Wagner zenedrámájára
(ahogyan Schopenhauer Rossini operájára vitte át). Feledésbe merül, hogy a zenedráma eredetileg az
ezzel ellentétes zeneesztétikai paradigmán, azon a meggyőződésen alapult, hogy a zene harmóniából,
rhütmoszból és logoszból tevődik össze. Másfelől Nietzsche a Trisztán révén olyan zenei tapasztalatra
tett szert, amelynek köszönhetően számára a schopenhaueri doktrína, miszerint a zene "a világ
legbensőbb lényegét" mondja ki, megfogható értelmet kapott, s nem maradt absztrakt spekuláció.

30Nietzsche 20. o.
31Wagner IX. 111. o.
32Nietzsche 30. o.
33Friedrich Nietzsche: Nietzsche contra Wagner. Zoltai Dénes fordítása. In: Holmi 2001. márc. 361. o.
34Friedrich Nietzsche: A Wagner-ügy. Fordította Zoltai Dénes. In: Magyar Zene 2001. május. 212. o.
35Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Band I. § 52. In: Sämtliche Werke. Heraugegeben von Max Köhler. Berlin, é.
n. II. kötet, 258. sk. o.
36Schopenhauer: i. m. II. kötet, 261. o.
37Nietzsche: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Fordította Kertész Imre. Budapest 1986. 175. o.
38Nietzsche: i. m. 174. o.
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Az abszolút zene eszméje E. T. A. Hoffmann számára Beethoven Ötödik szimfóniája révén vált
tapasztalattá, a hangszeres zene wackenroderi és tiecki metafizikájára vonatkoztatva Beethoven
művét; Nietzsche Wagner Trisztánjában ébredt rá erre az eszmére, arra, hogy a zene éppen azáltal tesz
szert a maga metafizikai meghatározására, hogy egyre inkább elhatárolódik az empirikus feltételekhez
kötöttségektől ‒ funkcióktól, szavaktól, cselekményektől, végül pedig evilági, megfogható érzésektől
és affektusoktól is.

Az "abszolút zene" terminust Nietzsche mintegy szaván fogja: mindenekelőtt a zenének a nyelvtől
való emancipálódásával, különválásával hozza összefüggésbe. "Minden egyes nép zenéje éppenséggel
a lírával együtt jön létre, s jóval azelőtt, hogy felmerülhetne az abszolút zene gondolata, a lírával
együtt halad végig fejlődése legfontosabb lépcsőfokain."39 Az abszolút zene a történetileg későbbi,
metafizikailag azonban az eredeti. És az a polemikus jellegű mondat, miszerint "esztétikai babona",
hogy a Kilencedik szimfóniában megmutatkoznak "az abszolút zene határai", affirmatív formában
azt jelenti, hogy az abszolút zene nem szorítható határok közé. Wagner Trisztánja Nietzsche
esztétikájában "abszolút zene".

Nietzsche a zeneszerző Wagner exegétájaként látszólag szigorú kritikával illeti Wagnert, a teoretikust.
Valójában azonban 1871 táján még egyetértés volt közöttük az esztétikai elvekben, s ez az egyetértés
csak azért nem vált teljesen nyilvánvalóvá, mert Wagner visszariadt attól, hogy egyértelműen
visszavonja az Opera és drámából ismert alaptételeket. Abban, hogy a zene a dráma funkciója
vagy annak kellene lennie, két évtizeddel az Opera és dráma után már régen nem hitt. Az 1870-es
Beethoven-tanulmányban, a Schopenhauer-recepciónak ebben a központi dokumentumában ez áll:
"A zene olyannyira közvetlenül érthetően mondja ki a gesztus lényegét ‒ a gesztus [Gebärde] a
szcenikus-mimikus akció egészének rövidítésére szolgáló terminus ‒, hogy amikor a zene teljesen
betölti lelkünket, arcunkról eltűnik a gesztus intenzív észlelésének minden jele, úgyhogy végül értjük
a gesztust, anélkül hogy látnánk."40 A Feuerbach-rajongóból, aki az ember hús-vér egzisztenciáját
‒ a drámában tehát a látható akciót ‒ hangsúlyozta, Schopenhauer-tanítvány lett, aki a zenei
dráma "zenekari dallamából" a folyamatok "legbensőbb lényegét" hallotta ki. Azt az esztétikai-
dramaturgiai programot pedig, amelyet Wagner a Ring megkomponálása előtt vázolt fel, részben
keresztülhúzták azok a tapasztalatok, amelyekre a Trisztán komponistája szert tett. 1872-ben A
"zenedrám"a elnevezésről című írásában drámáit Wagner "a zene láthatóvá vált tetteinek" nevezi41.
A zene a "lényeg"; a dráma ennek a lényegnek ‒ hegeli szóval ‒ "érzéki látszását" tárja elénk. És
1878-ban Wagner dühödt undorral beszél a "kosztüm- és sminkvilágról", mi több: azt a "láthatatlan
színházat" emlegeti, amelyet ‒ a "láthatatlan zenekar" analógiájára ‒ ki kellene találni.42 A teatromán
zeneszerző az őt kiábrándító színház realitásából egy álomképbe vonul vissza, ahogyan ezt Nietzsche A
tragédia születésében felvázolta. A megálmodott színház "legbensőbb lényege" azonban a szimfónia;
a zene metafizikájához vezető út pedig, amelyre Wagner most rátért, kézenfekvő volt, mivel visszaút
volt: Wagner mindvégig megőrzött valamit a hangszeres zene romantikus metafizikájához való
ragaszkodásból, még az 1850 körüli reformírásokban is, még az esztétikai rendszeren belüli törés
árán is. Igaz, amikor a zenét olyan szubsztanciává nyilvánította, amelyből a dráma táplálkozik, nem
"abszolút zenéről" beszélt; a szó polemikus élű használatának emlékét nem lehetett kitörölni. Ám az
az eszme, amelynek megjelölésére a terminust kitalálta, titokban az ő eszméje is volt.

A XIX. század végére jellemző zeneesztétikai köznyelvben ‒ amely mint minden köznyelv, a jelszavak
szintjén befogadott bizonyos fogalmakat, de hagyta, hogy feledésbe merüljenek a fogalmakat
életben tartó problémák ‒ az "abszolút zene" terminus úgy jelenik meg, mint az egyfajta "tisztán
formális" hangszeres zene semmitmondó címkéje, amely az abszolút zenét megkülönbözteti egyfelől
a programzenétől, másfelől a vokális zenétől. Jellemző a szóhasználat Ottokar Hostinsky A zenei szép
és az összművészeti alkotás a formális esztétika nézőpontjából című könyvében43, amely közvetíteni
próbált Wagner és Hanslick között. A Hostinsky érvelésében lappangó lehetőség, amely az abszolút
zene differenciáltabb fogalmának kifejtését eredményezhette volna, kihasználatlan maradt.

39Nietzsche: A zenéről és a szóról. 20. sk. o. Hasonlóképpen fogalmaz Nietzsche az Emberi, túlságosan is emberiben: "Az »abszolút zene«
vagy magánvaló forma, a zene még nyers állapotában, amikor az időmérték szerinti és váltakozó hangerővel való megszólalás szerez örömet,
vagy pedig a formák költészet nélkül is értetően beszélő szimbolikája, miután a két művészet hosszú időn át egymáshoz kapcsolódva fejlődött,
s végül a zenei formát teljességgel át- meg átszőtték a fogalom és az érzés szálai." (Nietzsche: Werke I. 573. o.)
40Wagner IX. 77. o.
41Wagner IX. 306. o.
42Carl Friedrich Glasenapp: Das Leben Richard Wagners. VI. kötet. Leipzig 1911. 137. sk. o.
43Ottokar Hostinsky : Das Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk von Standpunkte der formalen Ästhetik. Leipzig 1877.
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A "tiszta, abszolút zeneművészet", a "sajátosan zenei" hanslicki esztétikája Hostinskynál úgy jelenik
meg, mint egy olyan átfogóbb rendszer része, amelyben az "abszolút" hangszeres zenét és a költőileg-
dramaturgiailag motivált vokális zenét egyenlő jogok illetik meg: mint a zene egy-egy paradigmáját.
Az abszolút zene ‒ eltérően Hanslick proklamációjától ‒ nem képviseli a "voltaképpeni" zenét, és nem
is a zene fejlődésének korábbi, alacsonyabb foka, ahogyan Wagner gondolta. Hostinsky az "abszolút,
tisztán formális, objektum nélküli" zenét44 az építészettel és a díszítőművészettel, az "ábrázoló,
tartalmas, objektív" zenét pedig a szobrászattal és a festészettel hasonlítja össze, hogy kimutassa:
egyetlen "tiszta zeneművészet" nem létezik, a zenében csak egy "tiszta stílus" két lehetősége létezik.45

Másrészt Hostinsky felismeri ‒ s e felismerésének következményei zavarják az esztétikai rendszer
áttekinthető egyszerűségét ‒, tévedésen alapul az a szemrehányás, hogy Wagner "szétrombolta"
a zenei formákat. Különbséget tesz a fejlődés három foka vagy három típus között: az első az
"abszolút" hangszeres zene "architektonikus" formája, a második a konvencionális opera széthulló,
potpourrivá züllött formája, a harmadik a wagneri zenedrámák újra magában egységes, de már nem az
"abszolút" zene "architektonikus" elvében megalapozott formája. "Éppen tisztán zenei nézőpontból,
a nagy architektonikus formákra való tekintettel azt látjuk, hogy a hagyományos stílusban komponált
opera rendkívül tökéletlen, összefüggéstelen tákolmány, s amire Wagner törekszik, az egyáltalán
nem korlátozódik arra, hogy a zenei kifejezést alárendelje a drámaköltő művészi szándékainak,
hanem magában foglalja az összművészeti alkotásban részt vevő zeneművészet emancipációját is,
szabadulását egy rég letűnt, a hangszeres zene fejlődése által már régóta túlhaladott ízlés béklyóiból,
magában foglalja a korábbinál egységesebb zenei forma szabad kibontakozását. ‒ Hogy ez a forma
teljesen másféle lesz, mint amilyenek az abszolút zene hagyományos formái, az a dolog természetéből
következik."46

Az "abszolút zene" terminusának a hangszeres zene "architektonikus" formájára való korlátozása
a két "tiszta stílus" Hostinsky-féle elméletén alapul (s ha az értekezések retorikai síkját tekintjük,
megfelel Wagner és Hanslick szóhasználatának). Ám éppen ott, ahol Hostinsky jelentékeny
felismerésre jut, törés érezhető esztétikai rendszerében. Az a felismerés, hogy a zenei forma Wagner
zenedrámáiban nem kizárólag költőileg-dramaturgiailag megalapozott, de nem is "architektonikusan"
egybeszerkesztett (ahogyan Alfred Lorenz még az 1920-as években hitte), keresztezi a két "tiszta
stílus" elméletét, amelyben egyfelől az "ábrázoló", a szobrászathoz és a festészethez hasonlítható
zene, másfelől az "abszolút", "architektonikus" zene egyszerű dichotómiát alkot. Mert Wagner zenei
formája nem "architektonikus", de másfelől nem vezethető vissza maradéktalanul költői-dramaturgiai
mozzanatokra sem; ez a zenei forma ‒ legalábbis részlegesen ‒ "abszolút". Az abszolút zene Hostinsky
érvelésében látensen ható eszméje viszont ‒ ugyanúgy, mint magánál Wagnernél ‒ nem kerül a
terminológia felszínére. Az "abszolút zene" kifejezés elmosódott marad.

Abban a vitában, amely Hanslick tételei nyomán a "formalisták" és a "tartalomesztétika" hívei között
kirobbant, a "tiszta, abszolút zeneművészetet" az egyik párt mint a "voltaképpeni" zenét dicsőítette, a
másik viszont a fejlődés alacsonyabb fokának és periferiális területnek minősítette, vagy éppenséggel
mint magában a dologban vagy a róla alkotott vélekedésekben rejlő esztétikai tévedést elítélte.
Hermann Kretzschmar 1902-ben ezt írja Javaslatok egy zenei hermeneutika kidolgozására című
munkájában: "Azt a nézetet, hogy a zene csakis zeneileg hat, el kell utasítani; fel kel ismerni, hogy az
»abszolút zene« által kiváltott öröm esztétikailag tisztázatlan dolog." "Az abszolút zene ugyanolyan
képtelenség, mint az abszolút költészet, vagyis metrumot és rímet használó költészet ‒ gondolatok
nélkül."47 (Nem tudni, hogy "abszolút költészeten" Kretzschmar Stéphane Mallarmé költeményeit
értette-e, tehát egy, az ő esztétikai tudatában meglévő jelenség ellen harcolt-e, vagy csupán egy agyrém
felidézésével akarta demonstrálni az abszolút zene abszurditását, mivel irodalmi tájékozatlansága
folytán nyilvánvalónak tartotta, hogy az abszolút költészet valóságtól elrugaszkodott képtelenség.)

Figyelemre méltó, hogy a "tartalomesztétika" hívei is átvették Hanslicktól a "zenei" és a "zenén
kívüli" mozzanatok megkülönböztetését48, s nem tértek vissza a korábbi, a hangszeres zene romantikus
metafizikáját megelőző esztétikai paradigmához, tehát ahhoz a tételhez, hogy a "zene" a harmónián
és a rhütmoszon kívül a logoszt is magában foglalja. Azt az álláspontot, amelyhez a dolog lényegét
illetően ragaszkodtak, a terminológiát tekintve észrevétlenül feladták. Aki egy dal vagy egy opera

44Hostinsky 141. o.
45Hostinsky 145. o.
46Hostinsky 124. o.
47Hermann Kretzschmar: Gesammelte Aufsätze über Musik. II. kötet. Leipzig 1911. 175. o.
48Rudolf Louis: Die deutsche Musik der Neuzeit. München 1912. 156. o.
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szövegét a "zenén kívüli" toldalékok közé sorolja, akarva-akaratlan magáévá teszi Hanslick központi
tételét.

Egy olyan "abszolút" zene eszméjét, amely nem "architektonikus", azt az eszmét, amely már
Hostinskynál is kirajzolódik, bár anélkül, hogy félreérthetetlenül megfogalmazódna, 1906-ban A
zeneművészet új esztétikájának vázlata című írásában Ferruccio Busoni exponálta olyan emfatikus,
kihívó modorban, amely az "abszolút zene" fogalmának új színezetet adott. "Abszolút zene! Amit
a törvényhozók e fogalmon értenek, az talán a lehető legtávolabb van a zenében megmutatkozó
abszolúttól."49 Az esztétikai köznyelvben "abszolútnak" nevezett zene Busoni szerint nem érdemli
meg nevét; nem méltó arra a névre, amely "az abszolútum érzéki látszását" kívánja jelölni egy
"különvált", béklyóktól mentes zenében. A nap mint nap "abszolútnak" mondott zenét "inkább
architektonikusnak, vagy szimmetrikusnak, részekre tagoltnak kellene nevezni."50 Busoni egy
"szabad" zenét hirdet meg, amely különvált a hagyományos formáktól, s ennyiben "abszolút". "A
felszabadítás akarata töltötte el Beethovent, a romantikus forradalmárt. (...) A teljesen abszolút
zenéig még ő sem jutott el, de mibenlétét egy-egy pillanatra megsejtette, például a Hammerklavier-
szonáta fúgájának bevezetésében. A zeneszerzők általában az előkészítő és közvetítő tételekben
(előjátékokban és átmenetekben) jutottak legközelebb a zene igazi természetéhez, amikor úgy érezték,
hogy figyelmen kívül hagyhatják a szimmetrikus viszonyokat, amikor öntudatlanul is szabadon
kezdtek lélegezni."51 Az abszolút zene Busoni szeme előtt lebegő fogalma emlékeztet a "zenei próza"
Arnold Schönberg által kifejtett eszméjére (a zenei próza csíraformáit Schönberg is a klasszikus művek
"előkészítő és közvetítő tételeiben" ismeri fel és e tételekből idézi).52 "A zenében megnyilvánuló
abszolút" Busoninál tehát az emancipáció pátoszával lép fel; a terminus által kifejezett különválás
pedig éppen azt hagyja vissza széttört burokként, ami a konvencionális szóhasználatban az "abszolút
zene" lényegét alkotja: az "architektonikus" formát.

Miközben Busoni ‒ alig másként, mint Debussy ‒ a hagyományon alapuló zenei formákban puszta
burkokat látott, béklyókat, amelyekből igyekezett kitörni, vele csaknem egyidejűleg, 1913-ban August
Halm ‒ a zenei formát inkább ontológiailag, mint történetileg értelmezve, tradícióhoz kötöttségét
inkább támasznak, mint akadálynak érezve ‒ valósággal mérhetetlen magasságba emelte a zenei
forma eszméjét. Ám a "forma" magasba emelése ugyanúgy az "abszolút zene" nevében történt, mint
alábecsülése, lefokozása. Eduard Hanslick tétele, miszerint a forma szellem, a szellem pedig forma,
Halmnál végletes megfogalmazásban tér vissza: a "tartalomesztétika" híveinek az ellenvetését, hogy
a "formalizmus" a "pusztán technikai" elembe kapaszkodik, megfeledkezve arról, ami "szellem",
Halm úgy teszi magáévá, hogy apológiába fordítja át a polémiát: provokatívan kijelenti, hogy a
"pusztán technikai" nem egyéb, mint a "szellem". "Már most bevallom: szeretném kimutatni, hogy
a zenei, a technikai, a művészi itt is" ‒ Beethoven d-moll szonátájában (op. 31/2) ‒ "érdekesebb,
mert lényegesebb és sajátosabb."53 "Persze azt mesélik róla [Beethovenről], hogy szonátáiban és
szimfóniáiban nemcsak zenét látott, hanem »többet«, vagyis a zenén kívül még valami mást is. (...)
Azt akarjuk, hogy Beethoven zenefilozófiai homályossága legyen a vezetőnk, nem pedig Beethoven
zenei világossága?"54

1913-ban A zene két kultúrájáról című értekezésében Halm ahhoz a hanslicki rigorizmushoz
kapcsolódott, amely a "sajátosan zenei" esztétikájából kizárt bármiféle metafizikai elkalandozást;
Bruckner-könyvében viszont ‒ ugyanúgy, mint Hanslick A zenei szépről első, még "tisztázó"
korrekciók nélküli kiadásában ‒ a forma emfatikus fogalmát metafizikai, sőt, vallásos exkurzusokkal
kapcsolta egybe.

A "formához való hűségben"55 Halm szerint "maga a zene szelleme"56 van jelen, az a szellem, amely
nem annyira a zeneszerző szubjektív szelleme, mint inkább valami objektív szellem, amely "parancsol
a zeneszerzőnek".57 Ami "a forma életében" hírt ad magáról, az "szellemi törvény". 58 És a hangszeres

49Ferruccio Busoni: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Frankfurt am Main 1974. 12. o.
50Busoni 13. o.
51Busoni 14. sk. o.
52Arnold Schönberg: Style and Idea. New York 1950. 72. sk. o.
53August Halm: Von zwei Kulturen der Musik. Stuttgart 3. kiad. 1947. 39. o.
54Halm: 48. o.
55Halm: Die Symphonie Anton Bruckners. München 2. kiad. 1923. 12. o.
56Halm: Bruckner 11. o.
57Halm: Bruckner 29. o.
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zene éppen mint "a forma törvényét" beteljesítő, nem pedig mint zenén kívüli tartalmakat ábrázoló
abszolút zene emelkedik túl önmagán, jut vallásos jelentéshez. Olyan fellengzősséggel, amelyet tíz
évvel később maga is szkeptikusan ítélt meg59, Halm a bruckneri Kilencedik szimfónia ajánlásához
("a jóságos Istennek") a bruckneri szimfonikus művészet egészére vonatkozó értelmezést társít: "A
művészet új vallása jön létre, s Bruckner egész szimfonikus műve olyannyira ezt a létrejövetelt
szolgálta, hogy az az ajánlás, amely Bruckner szimfóniájának élén áll, nemcsak egy mű élén (legalábbis
nem egyes művek élén) állhatna."60

Az "abszolút zene" terminust, úgy tűnik, Halm kerülte. Majd csak Ernst Kurth Bruckner-könyvében,
amelynek esztétikai elvei Halmhoz kapcsolódnak, szolgál az "abszolút" szó kettős értelme arra, hogy
a romantikus metafizika hagyományainak megfelelően a zeneileg autonóm és abszolút szimfonikus
művészetet, éppen "különváltsága" okán, az "abszolútum" kifejeződéseként jellemezze. Kurth a
szó emfatikus-dialektikus használatát kifejezetten leválasztja arról a józan szóhasználatról, amelyre
Hanslick hajlott. "Vagy feltételezzük, hogy [az abszolút zene] mindössze azt jelenti, hogy a zene
különvált az énektől, a hangzás önállósult az énekléstől, ahogyan ez az "abszolút" (vagyis "különvált")
szó megválasztásának nyilvánvalóan alapjául szolgált; vagy elfogadjuk azt a felfogást, hogy létezik
valami eredendően különvált, túl az emberi énekhangon és az emberi lelken, valami, amit a lélek
kitapogathat magának, ami mintegy a hang pályáin köröz a lélek fölött, megegyezően valamilyen
érzékfölötti történés mozgáspályájával."61 "E pontról nézve világosan felismerjük, hogy az »abszolút«
szónak két jelentése van; technikailag ezt jelenti: az énektől különvált; szellemileg azt akarja mondani:
az embertől különvált."62 És ez a kettős értelem arra ösztönözte Kurthot, hogy értelmezze át azt a
Halm által megfogalmazott tételt, miszerint Bach és Beethoven " a zene két kultúráját", két egymással
ellentétes kultúráját képviseli, s e két kultúrának egy harmadikban való szintézisét Bruckner teremtette
meg. A beethoveni zene Kurth szerint "technikai tekintetben »abszolút«"; ezzel szemben "szellemi
tekintetben" Bachnál markánsabb "a személyestől való különválásra irányuló törekvés." "Brucknerben
azután a zene" ‒ a technikai értelemben "abszolút" zene is ‒ "a tiszta világerőkben való legnagyobb
fokú feloldódásához jut, amely Bach óta számára megadatott".63

Wagner annak az "abszolút zenének" a tudatát, amely mint "zenekari dallam" a zenei
dráma szubsztanciáját alkotta, az "összművészeti alkotás" ‒ az elsődlegesen drámának tekintett
összművészeti alkotás ‒ homlokzata mögé rejtette, másfelől viszont explicit módon sohasem
vonta vissza a szimfónia végének kihívó tételét. Ezzel szemben Kurth, jóllehet zenei tekintetben
Wagner és Schopenhauer szellemében érzett és gondolkodott, nem riadt vissza attól, hogy sajátos
történetfilozófiai állítással alapozza meg Bruckner-apológiáját. Eszerint Wagnernél az "énekhez
kapcsolódó zene" ugyanúgy abszolút zenévé akar lenni, "mint ahogyan egykor a németalföldi vagy
római stílusú egyházi zene láthatatlanul magában hordozta az abszolút zene utáni vágyakozást,
sőt, titkon már e zene törvényeit is."64 Ez a történetfilozófiai konstrukció romantikus eredetű.
Hogy Palestrina vokálpolifóniájában és Beethoven szimfóniáiban ugyanannak a modern, keresztény
korszaknak a szelleme nyilvánul meg zeneileg, ez E. T. A. Hoffmann intuitív felismerése,
azé a Hoffmanné, aki ezáltal történetfilozófiai mélységet adott a hangszeres zene romantikus
metafizikájának. És ha Kurth ugyanilyen viszonyt vél felismerni Wagner és Bruckner között, akkor
nem kevesebbre gondol, mint arra, hogy a már Halm által felidézett "művészetvallás" jegyében a
zenedráma és a szimfónia ‒ az "abszolút zene" eszméjének két különböző kifejeződéseként fogva fel
őket ‒ átmegy egymásba.

58Halm: Bruckner 19. és 46. o.
59Halm: Bruckner 246. o.
60Halm: Bruckner 240. o.
61Ernst Kurth: Bruckner. I. kötet. Berlin 1925. 258. o.
62Kurth I.: 262. o.
63Kurth I.: 264. o.
64Kurth I.: 264. o.
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3. fejezet - Egy hermeneutikai modell
E. T. A. Hoffmann 1810-ben publikált recenziója Beethoven Ötödik szimfóniájáról, az az írás,
amelynek bevezető része a romantikus zeneesztétika alapító okiratai közé tartozik, úgy interpretálja
az abszolút zene és a programzene vagy "karakterisztikus" ("meghatározott érzéseket" ábrázoló)
zene közötti különbséget, mint két esztétikai eszme ‒ a voltaképpeni "zeneiség" és a "plasztikusság"
eszméje ‒ ellentétét. Az antitetikus jellegű formula első pillanatra terminológiai balfogásnak tűnhet
(hiszen közvetlenül aligha lehet belátni, hogy egy történetet elbeszélő hangszeres zenei alkotás
miért emlékeztetne a szobrászat művészetére); ám alaposabb elemzés nyomán kiderül, hogy a
szóban forgó állítás olyan széles ívű esztétikai-történetfilozófiai rendszer része, amely még ott is
képes az egyes érvelések megalapozására, ahol azok érvénye bizonytalan. "Mennyire félreismerték
a zenének ezt a sajátos lényegét azok a hangszeres zeneszerzők, akik határozott érzelmek, sőt,
történések ábrázolására, s ezzel ennek a plasztikával szögesen ellentétes művészetnek plasztikus
kezelésére tettek kísérletet."1 Azt a történetfilozófiai kontextust, amely révén a "plasztikus" és a
"zenei" kontrasztja jelentést és új meg új színezetet kap, s amely August Wilhelm Schlegelnél és Jean
Paulnál rajzolódott ki először, Hoffmann kimondatlanul is feltételezte, majd 1814-ben, Régi és új
egyházi zene című tanulmányában explicit módon is kifejtette: "Antik és modern, vagy pogányság és
kereszténység: ez a két, egymással ellentétes pólus a művészetben nem más, mint plasztika és zene
ellentéte. A kereszténység megsemmisítette a plasztikát, de létrehozta a zenét."2 Az antik isteneszme a
szoborban valósult meg, a keresztény isteneszme a zenében kap szimbolikus megjelenítést: a zene mint
vokálpolifónia és mint hangszeres zene egyként a "végtelent" sejteti. Hoffmann-nál ‒ akárcsak Schiller
A naiv és szentimentális költészetről című tanulmányában vagy Friedrich Schlegel A görög költészet
tanulmányozásáról című értekezésében ‒ az esztétikai és a történetfilozófiai kategóriák átcsapnak
egymásba. A művészetek rendszere előrevetíti a művészettörténet menetét.

A "plasztikus ‒ zenei" Hoffmann-nál megjelenő antitézise egy kategóriarendszer része. E rendszer
rekonstrukciójával kísérletet teszünk annak a hermeneutikai modellnek a tudatosítására, amely a
romantikus zeneesztétika számára, kifejtve vagy kimondatlanul, szinte minden pillanatban támpontot
jelentett, s amelynek ismerete nélkül bizonyos, Hoffmann által magától értetődőnek tekintett fogalmi
kapcsolatok az olvasó számára indokolatlannak és önkényesnek tűnnének. Az "antik ‒ modern",
"pogány ‒ keresztény", "természetes ‒ csodás", "természetes ‒ mesterséges", "plasztikus ‒ zenei",
"ritmus ‒ harmónia" vagy "dallam ‒ harmónia" és végül "vokális zene ‒ hangszeres zene" dichotómiák
rendszerré állnak össze, amely rendszer ugyan rendszerként sehol sem lép előtérbe, ám mintegy a
háttérből irányítja az egész érvelést. Az antitézisek hoffmanni összefűzése logikailag kétségkívül
szerfelett problematikus vállalkozás. A módszer lényege nagy vonalakban az, hogy bizonyos,
önmagukban teljesen evidens fogalmi ellentétek szoros asszociációs kapcsolatban állnak más fogalmi
ellentétekkel, olyannyira, hogy végül egy-egy kategória minden további nélkül kapcsolatba hozható a
vele azonos oldal bármelyik kategóriájával ("antik", "pogány", "természetes", "plasztikus", "ritmus",
"dallam", "vokális zene"), és ellentétbe állítható a másik oldal bármelyik kategóriájával ("modern",
"keresztény", "csodás", "mesterséges", "harmónia", "hangszeres zene"). Hogy az analógiákon és
antitéziseken alapuló séma olykor logikai törésekhez vezet ‒ mint az az állítás, hogy a "történetet
elbeszélő" hangszeres zene "plasztikus jellegű", mert "nem-voltaképpeni értelemben" zenei ‒, az
nyilvánvaló, de nem feledtetheti a romantikus metafizika egyik alapvető előfeltételének tekinthető
hermeneutikai modell mélyreható történeti jelentőségét. Az abszolút zene eszméjének előtörténetéhez,
ahogyan ezt a következőkben kimutatjuk, hozzátartozik a "Querelle des anciens et des modernes", az
antik vagy a modern művészet elsőbbségéről folytatott vita.

A "plasztikus ‒ zenei" antitézist Hoffmann Beethoven-recenziója nemcsak a vokális és a hangszeres
zene közötti műfajkülönbséggel hozta kapcsolatba, hanem azzal az esztétikai ellentéttel is, amely
a meghatározott, szilárdan körvonalazott affektusokat ábrázoló zene és az egyfajta határozatlan,
"végtelen vágyakozást" kifejező zene között fennáll. "Beethoven zenéje megnyitja a zsilipeket a
borzongás, a félelem, a rémület, a fájdalom áradata előtt, és felébreszti a végtelen vágyakozást, azt,
ami a romantika lényege. Beethoven tisztán romantikus, és éppen ezért valóban zenei komponista;
talán ezzel függ össze, hogy a határozatlan vágyakozásnak teret nem adó vokális zenét, amely csak
a szavakkal jelölt affektusokat ábrázolja, Beethoven kevesebb sikerrel művelte, s hogy hangszeres

1E. T. A. Hoffmann: Schriften zur Musik. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. München 1963. 34. o.
2E. T. A. Hoffmann: 212. o.
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zenéje ritkán szól a tömeghez."3 Hoffmann szóhasználatában implicite benne rejlik, hogy a Beethoven
nagy hangszeres művészetében kifejezésre jutó stílus "fenséges", nem pedig "szép"; azt a gondolatot,
hogy a "klasszikus" zene a szép esztétikai eszméjéhez, a "romantikus" viszont a fenséges eszméjéhez
társítható, Hoffmann sugallja ugyan, de nem mondja ki egyértelműen.

Carl Anton Philipp Braun egyik szimfóniájáról szóló recenziójában Hoffmann úgy írja le a "csodásat"
sejtető, a "természetesben" otthont nem lelő hangszeres zenét, mint elsődlegesen "harmóniailag",
nem pedig "dallamilag" meghatározott művészetet. A harmónia fogalma itt magában foglalja a
polifónia fogalmát. "A szimfóniában a zeneszerzőnek szabad tere nyílik: minden lehetséges eszközt
igénybe vehet, oly eszközöket, amilyenek a harmónia művészete révén, a hangszerek sokfélesége
és legkülönfélébb összekapcsolása révén kínálkoznak számára, hogy ilyen módon lenyűgöző erővel
hasson a hallgatóra a zene csodás, titokzatos varázsa (...) Jóllehet a recenzens dicséretesnek tartja a
szóban forgó mű dallamosságát és tiszta formában történő megkomponáltságát, ezzel a zeneszerző
még egyáltalán nem tett eleget ama magasabb rendű követelményeknek."4 A Régi és új egyházi zene
egyik alapvető tétele, hogy a "modern, keresztény, romantikus" korszak jellemző vonása a "harmónia"
‒ vagyis polifónia ‒, nem pedig a "dallam". Palestrinánál "a legtöbb esetben tökéletes, konszonáns
akkordok követik egymást minden díszítés nélkül, dallamos lendület nélkül; erejük és merészségük
a lelket leírhatatlan hatalommal ragadja magával és emeli a magasba, a legmagasztosabbhoz. ‒ A
szeretet, minden szelleminek a természetben megvalósuló összhangja, ahogyan erre az összhangra
a keresztény ember ígéretet kapott ‒ ez az, ami az akkordban megnyilvánul; éppen ezért az akkord
csak a kereszténységben kelt életre. Így lesz az akkord, a harmónia, képe és kifejezése a szellemi
közösségnek, ama örökkévalóval, eszményivel való egyesülésnek, amely felettünk trónol és bennünket
mégis magába zár."5

Az esztétikai-történetfilozófiai analógiák és antitézisek rendszeréből ‒ amelynek szálai át-
meg átfonják Hoffmann gondolkodását ‒ ered az a feloldhatatlannak tűnő probléma, amely
feloldhatatlanságában a Régi és új egyházi zene rejtett középpontja: hogyan értendő az, hogy Palestrina
vokálpolifóniája és Beethoven szimfóniája egyként a "modern, keresztény, romantikus" korszak
"voltaképpeni" zenéje. Hoffmann szerint a jelenben, ebben a "nyomorúságos korban" "egyszer
s mindenkorra eltűnt a föld színéről" a klasszikus vokálpolifónia alkotásait megszentelő "szent
beavatottság". Másfelől viszont a modern hangszeres zene korántsem a hanyatlás bizonyítéka, hanem a
"működésben lévő szellem" feltartóztathatatlan "előrehaladásának" jele és eredménye.6 "Megismerni a
csodás nagyra törést, az életadó természeti szellem működését, benne létünket, földöntúli otthonunkat,
azt, ami a tudományban tárul fel: ez az, amit a zene rejtelmes hangjai érzékeltetnek ‒ a zenéé,
amely egyre sokrétűbben, egyre tökéletesebben szól ama távoli birodalom csodáiról. A hangszeres
zene újabban ugyanis olyan magasságokba emelkedett, amilyet a régi mesterek még csak nem is
sejtettek; ahogy technikai tekintetben is az újabb zenészek jócskán túlszárnyalják a régieket."7 A
modern hangszeres zenét, akárcsak a régi polifóniát, "áhítattal" kell hallgatnunk, ahogyan ezt már
Wackenroder követelte. Ám az elsődlegesen "harmóniailag" determinált hangszeres zenét, miként
a vokálpolifóniát is, Hoffmann a "tudomány" fogalmához társítja. A "harmónia", amelyben Jean-
Philippe Rameau ‒ ellentétben Jean-Jacques Rousseau-val és a "dallam" rousseau-i apológiájával ‒
a zene voltaképpeni lényegét vélte felismerni, egyrészt egyfajta romantikus püthagoreizmus ‒ egy,
a "csodáshoz" vonzódó tudomány ‒ aurájába burkoltan jelenik meg, ahelyett hogy tőle ellenségesen
elkülönülne, másrészt a hangszeres zene eszméjéhez kapcsolódik.

Azok az antitézisek, amelyekkel Hoffmann operált, jórészt a XVII. század zenei stíluselméletében
formálódtak ki, a "prima" és a "seconda prattica" vitájában, amelyet a "Querelle des anciens et
des modernes" zeneesztétikai megfelelőjének tekinthetünk. Az 1600 körüli monódia, hasonlóan
Gluck későbbi operareformjához vagy a zenei dráma wagneri koncepciójához, sajátos, a "régi
igazsághoz" való visszakanyarodás útján megvalósuló forradalom volt. A görög példaképeket követő
"régiek" ("antiqui") pártját Monteverdi és a firenzei Camerata komponistái képviselték, míg az
újkor, tehát a kontrapunkt elsőbbségéhez ragaszkodó, az ókorral és a monódiával szembenálló
"modernek" ("moderni") pártját Palestrina követői. Bármilyen megtévesztő a terminológia, a zenei
"Querelle des anciens et des modernes" során a "prima prattica" a "modernek" ügye volt, a

3E. T. A. Hoffmann: 36. o.
4E. T. A. Hoffmann: 145. o.
5E. T. A. Hoffmann: 215. o.
6E. T. A. Hoffmann: 230. o.
7E. T. A. Hoffmann: 230. o.
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"seconda prattica" pedig a "régieké". A vokálpolifónia pedig elsődlegesen az egyházi zene stílusa
volt, a monódia a dráma és a madrigál, tehát a pogány-árkádikus tematika felé hajló irodalmi
műfajok stílusa. A fogalmi asszociációk ennek megfelelően Hoffmann-nál sűrű hálót, valóságos
esztétikai-történetfilozófiai rendszert képeztek: a "modern", keresztény korszakról a "prima prattica",
a Palestrina-féle kontrapunkt tesz bizonyságot, míg a "seconda prattica" mint az antikvitás ‒ az inkább
csak megálmodott, mint reális antikvitás ‒ utánzása olyan monódikus stílust fejezett ki, amely a
pogány-pasztorális költeményekhez tűnt megfelelőnek. A "szenvedélyek" ábrázolásával pedig, ami a
modern műfajok, a zenei dráma és a monódikus madrigál célja volt, szembetűnő kontrasztot alkotott
az az "áhítat", amelyre a vokálpolifónia hivatott ráhangolni a hallgatót.

A XVIII. század zeneesztétikája néhány új, a kor jellegzetes vitáiban kikristályosodott
címszóval bővítette a "prima" és a "seconda prattica" vitájában kialakult antitézis-láncolatot. A
hagyományos fogalmi ellentétekhez újak kapcsolódtak, jóllehet az antitézisekben kiélezett formában
megfogalmazódó problémáknak kevés közük volt az 1600 körüli évek problémáihoz.

Dubos abbé Rousseau és Herder által divatba hozott tétele, amely szerint a zene a nyelvből ered, s
egyedül a szenvedélyes beszéd utánzása és stilizálása útján éri el esztétikai célját, a XVIII. században
a tradícióhoz hű teoretikusok ellenállásába ütközött: ők nem voltak hajlandók szakítani azzal a
püthagoreus-platonikus eszmével, hogy a zene lényegileg számviszonyokon alapul. Kézenfekvő volt,
hogy a zene nyelvi eredetének tétele a monódia ‒ vagyis a dallam ‒ elsőbbségének maximáját és a
"régiek" melletti kiállást vonja maga után. Az a püthagoreus tétel viszont, hogy a zene eredete egyszerű
arányokban rejlik, a XVIII. század zeneesztétikai kontextusában nehezen volt összeegyeztethető a
harmóniafogalom hangsúlyozásával, jóllehet a "harmónia" és az "arány" ősidők óta komplementer
fogalomnak számított. A régebbi felfogás szerint ugyanis a "harmónia" ‒ mint a racionálisan
szabályozott hangviszonyok tökéletes példája ‒ a ritmus mellett a "dallam" részmozzanata: a két
kategória ellentétbe állítása kizárt dolog. Amikor viszont a harmónia matematikai megalapozásáról ‒
a számok mint "ható princípiumok" (nem pedig mint puszta mérések) általi, püthagoreus-platonikus
megalapozásáról ‒ áttértek ‒ mint ezt Rameau tette ‒ egyfajta fizikai megalapozásra, és olyan állításig
jutottak el, hogy a természetes felhangsor jelenségében eleve adott a dúrhármashangzat "harmóniája",
akkor a harmónia fogalma akaratlanul is összeolvadt az akkord fogalmával; az akkord pedig a
dallam ellentétének (mint a szimultán a horizontális ellentétének), másfelől a dallam gyökerének
(egy átmenetekkel ellátott felbontott akkord gyökerének) tekinthető. A "harmónia" és a "dallam"
szembeállítása ‒ a Rameau és Rousseau közötti kontroverzia ‒ a XVIII. század zeneelméleti
premisszáihoz kötődik; a "platonizmusnak" a "fizikalizmus" általi leváltása előtt ezek a premisszák
még nem voltak adottak.

Másfelől a harmónia fogalma a XVIII. században az akkordikus szerkesztésen kívül magába foglalta
a polifóniát is. És így fokozatosan olyan asszociációk tapadtak hozzá, amelyek a "prima prattica"
esztétikájából származtak. A "harmónia", a "polifónia", "a zene arányokban rejlő eredete", az "egyházi
zene" és az "áhítat" képzete, másfelől a "dallam", a "monódia", "a zene nyelvben rejlő eredete",
az "opera" és az "affektus" képzete összekeveredett egymással; ez viszont nem maradt hatás nélkül
a XVIII. századi és a XIX. század eleji Palestrina-recepcióra: a korabeli értelmezők hajlottak arra,
hogy akkordikusan hallják a polifón kompozíciót, vagy hogy olyan műveket válasszanak ki, amelyek
lehetővé teszik az akkordikus szerkezetként való észlelést. A kereszténység zeneileg, ahogyan Wagner
1849-ben kifejezte, mint "harmónia", mint "szeráfi" akkordikus kompozíció fejeződött ki.

Rousseau és Rameau vitája a dallam vagy harmónia elsőbbségéről, mint említettük, úgy fogható
fel, mint a "Querelle des anciens et des modernes" zeneesztétikai változata. Rousseau így érvelt:
mivel az antikvitás egyrészt nem ismert harmóniát (polifóniát), másrészt viszont olyan dallamot
hozott létre, amelynek éthoszát és pátoszát egyetlen későbbi zenekultúra sem érte el vagy haladta túl,
nyilvánvaló, hogy a monódiából a polifóniába való átmenet tönkretette a zenét. "Nehéz megszabadulni
attól a gyanútól, hogy egész harmóniánk nem egyéb, mint egyfajta gótikus és barbár találmány."8

(A "gótikus" kontrapunkt mintegy Róma elpusztításának jelképe). "Eközben Rameau úr azt állítja,
hogy a harmónia a zene legnagyobb fokú szépségének a forrása; csakhogy ez a vélemény ellentmond
a tényeknek és az észnek. A tényeknek azért, mert a kontrapunkt feltalálása óta megszűnt a zene
valamennyi elemi erejű hatása, veszendőbe ment a zene energiája és ereje; amihez hozzáteszem,
hogy a tisztán harmonikus szépségek ‒ tudós szépségek. (...) És ellentmond az észnek is, mivel a

8Jean-Jacques Rousseau: Dictionaire de Musique. Paris 1768. Reprint: Hildesheim 1969. 242. o.
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harmónia nem szolgál az utánzásnak egyetlen olyan elvével sem, amely a zenét hozzásegítené, hogy
képeket ábrázolva vagy érzéseket kifejezve képes legyen felemelkedni a drámai vagy utánzó műfaj
magaslatára, amely utánzó műfaj a művészet legnemesebb és egyedül hatásos része."9 Rousseau
az "utánzó" zenét, amely "érzéseket fejez ki" vagy "képeket fest", megkülönbözteti a "természetes"
zenétől, amely nem több, mint zene, vagyis Rousseau számára: üres zörej. (Hogy éppen Rousseau
lekicsinylő értelemben használja a "természetes" szót, az meglepő és csak azzal magyarázható, hogy
a "harmónia" az ő számára a "természetes felhangsort" asszociálja; ez a terminológiai melléfogás
mindazonáltal következmények nélkül maradt, mivel a XVIII. században hozzászoktak ahhoz, hogy
a "természetes" szót éppenséggel az "utánzó" zenére alkalmazzák, arra a zenére, amely a külső vagy a
belső természetet, a környező világot vagy az emberi lélek indulatait képezi le.) "A zenét fel lehetne és
talán fel is kellene osztani természetes és utánzó zenére. Az előbbi a hangok pusztán fizikai természetét
tartja szem előtt és az ezt felfogó érzékre hat; nem a szívhez szól, hanem csak többé vagy kevésbé
kellemes érzeteket kelt. Ilyen a dalok, az egyházi énekek, himnuszok zenéje, minden olyan ének,
amely csupán dallamos szólamok kombinációja; egyáltalán ilyen minden csak-harmonikus zene. Az
utóbbi, az utánzó zene ‒ eleven, hangsúlyos és mondhatni beszédes inflexióknak köszönhetően ‒
kifejezhet bármilyen szenvedélyt, lefesthet bármilyen tárgyat; tudós utánzás tárgyává teheti az egész
természetet, s így tiszta és megható érzéseket kelthet az emberi szívben."10 Rousseau "természetes"
zenéje nem valamit "lefestő" és nem "megható" zene, anakronisztikus kifejezéssel élve: "abszolút"
zene; ám Rousseau-nál árnyék vetül rá: a "voltaképpeni", vagyis ábrázoló zene hiányos létmódja
csupán. Az utánzás elve itt még egyeduralkodó.

Érzékenység, amely a zenétől azt várja, hogy meghasson; racionalizmus, amely a hangszeres zenében
programot ("zenei festészetet") követel; vágyakozás az antikvitás után, amely a modern, bonyolult,
"tudós" polifóniával a görög monódia lelket megmozgató egyszerűségét szegezi szembe: mindez
egymásba olvad Rousseau zeneesztétikájában. Egyedül a dallam képes arra ‒ nem a harmónia ‒, hogy
"meghasson", hogy "festő" legyen: "Ha a zene csak a dallam révén tud lefesteni valamit, és csak a
dallamból merítheti minden erejét, akkor minden olyan zene, amely nem énekel, bármily harmonikus
is, nem utánzó zene, s mivel nem képes hallgatóját megindítani és mivel nem tud semmit lefesteni,
érdektelen a fül számára, és hidegen hagyja a szívet."11 Rousseau, a "régiek" párthíve számára a
"dallam" azt az antik eszményt jelenti, amelyet a jelen operájának követni kell. A "harmónia" ezzel
ellentétes fogalma viszont, lévén elsődlegesen negatívan meghatározott kategória, amolyan homályos
háttér, amelyből a dallam eszméjének ki kell emelkednie, heterogén elemeket foglal magában:
"harmónia" a hangszeres zene ‒ amely üres zörejnek tűnik, ha nem "fest" ‒, és "harmónia" Palestrina
vokálpolifóniája is, amely verdikt alá esik: "gótikus és barbár". Rousseau az antikizáló, monódikus,
egyszerű, utánzó, "megható" vagy "festő" zene mellett száll síkra, s megveti az ezzel szembenálló
"gótikus", harmonikus, polifón, "tudós", "természetes" ("abszolút") zenét, amely hajlik arra, hogy
"üres zörej" legyen. A "harmonikus" zene fogalmában egybeesik a vokálpolifónia és a hangszeres
zene, jóllehet egyetlen közös vonásuk, hogy ellentétben állnak a dallam rousseau-i eszméjével.

Rousseau, nem hagyva magát befolyásolni Stamitz szimfóniáinak párizsi sikerétől, mint "ócska
limlomot" intézte el a semmit sem "festő" hangszeres zenét. De a megvetett műfaj rehabilitálása,
ahogyan arra Johann Adam Hiller 1755-ben kísérletet tett, sem maradt független a szentimentalizmus
esztétikájától, a vokális zene egyik elméletétől, amennyiben nem az érzelmességelmélet premisszáit
vitatta, hanem csupán némely következményét tagadta: Hiller szerint a hangszeres zene is képes
arra, hogy "megható" műfaj szintjére emelkedjen fel. Hogy Hiller másfelől a "csodásról" beszél a
hangszeres zenében, az gyanút kelthet. Ám a "csodás" ‒ amit Hiller csak korlátozni szeretne, nem
pedig kizárni ‒ nem egyéb, mint az a hangszeres virtuozitás, amely bámulatot, csodálatot kelthet, de ‒
ahogyan azt Quantz kifejezte ‒ "nem különösebben hatja meg" a szívet. "A koncert- és szólódarabok
vázát ‒ csakúgy, mint a többi zenedarabét ‒ a természetnek kell kidolgoznia. Ez a váz mindig
valamilyen ének, amely művileg igyekszik kifejezni a szív érzéseit. Ebből azonban nem kell feltétlenül
kizárni a csodásat. Megfelelő helyen, kellő mértékben, jól megválasztott ugrásokat, futamokat,
töréseket és más hasonló fogásokat kell alkalmazni."12 A szentimentális és racionalista esztétikusok,
akik "meghatottság" és "festészet" után kutakodtak, így visszaéltek a "csodás" fogalmával, a barokk

9Rousseau: 242. o.
10Rousseau: 308. o.
11Rousseau: 275. o.
12Johann Adam Hiller: Von der Nachahmung der Natur in der Musik. In: Friedrich Wilhelm Marpurg: Historisch-kritische Beyträge zur
Aufnahme der Musik. I. kötet, 1754/55. 542. o.
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poétika e központi kategóriájával: a hangszeres zenében megnyilvánuló virtuozitás fitogtatásának
jelölésére használták. (A megvetett múltból származó terminus hozzátapadt a megvetett műfajhoz.)
1780 táján viszont a "csodás" egyszerre zeneesztétikai megbecsülésben részesült: a hangszeres zene
elmélete magáévá tette Bodmer és Klopstock "neobarokk" poétikáját. Elterjedt az a meggyőződés,
hogy az igazi költőt nem a puszta természetesség és az ész tünteti ki, hanem a fenséges és a
csodás iránti érzék. És ezzel egyidejűleg már nem a puszta hangszeres virtuozitásban látták a
"megható" és a "festői" egyetlen alternatíváját; most a szimfóniában olyan sajátságokat fedeztek
fel, amelyek valósággal kikövetelték a visszanyúlást a "csodás" emfatikus értelemben vett, régi
jogaiba visszaállított fogalmához: a hangszeres zene "meghatározatlanságát" immár nem "üresnek",
hanem "fenségesnek" érezték. Johann Abraham Peter Schulz így írt Sulzer Allgemeine Theorie der
schönen Künstéjében: "A szimfónia kiváltképpen alkalmas a nagyszerű, az ünnepélyes és a fenséges
kifejezésére." Egy szimfónia allegrója a költészet területén a pindaroszi ódához hasonlít. "Mint az
óda, úgy emeli fel és rendíti meg a lelket, hogy boldoggá tegye a hallgatót.13 És az Allgemeine
Musikalische Zeitung 1801-ben Carl Philipp Emanuel Bachot mint "második Klopstockot" dicsőíti,
aki "hangokat használ szavak helyett." "Vajon az ódaköltő bűne, ha lírai lendülete a bárdolatlan tömeg
számára nonszensznek, képtelenségnek tűnik?" A tanulmány így folytatódik: "Bach megmutatta: a
tiszta zene nem puszta burka az alkalmazott zenének, nem attól elvonatkoztatott zene, hanem (...)
költészetté tud emelkedni, költészetté, amely annál tisztább, minél kevésbé vonják szavak révén
(mindig segédfogalmakat tartalmazó szavak révén) a köznapi ész régiójába."14

Amikor a romantika a klopstocki poétika újbarokk szelleméből kiindulva a végsőkig elment a
szimfónia dicséretében, ellentétébe fordította át Rousseau zeneesztétikáját: amit Rousseau nagyra
tartott és magasztalt, azt a romantikában lefokozzák, amit Rousseau lekicsinyelt, azt most a magasba
emelik. Ám a "Querelle des anciens et des modernes"-ből származó antitézis-láncolat szerkezete
megmarad.

Olyan "romantikus" zeneesztétikáról persze, amely valamennyi "romantikus" szellem egyként
vallott zeneesztétikája lenne, aligha beszélhetünk. August Wilhelm Schlegel, aki 1801-ben "a
szépirodalomról és a szépművészetről" tartott előadásainak zeneesztétikai exkurzusaiban egyfelől
Rousseau-ból, másfelől az 1790-es évek vitáiból ‒ Schiller A naiv és szentimentális költészetről
című értekezéséből és Friedrich Schlegel A görög költészet tanulmányozásáról című dolgozatából
‒ indult ki, kerülte, hogy a "Querelle des anciens et des modernes"-ben a "romantika" mellett
tegyen hitet és a "modernség" pártjára álljon. "A régi és az újabb művészet viszonyával kapcsolatos
általános meggyőződésünknek megfelelően a zenében sem becsüljük le az egyiket a másik ellenében,
hanem arra törekszünk, hogy megértsük kettejük ellentétének jelentőségét."15 Schlegel ‒ ugyanúgy,
mint Rousseau, de annak értékítélete nélkül ‒ az antik zene elsőbbségének tételét társította azzal
az esztétikai maximával, hogy a zenének "affektusok és indulatok" kifejezésének kell lennie,
továbbá azzal a történeti állítással, hogy a zene eredete, ami lényegét meghatározza, a nyelv
"természetes kifejező inflexióban" keresendő; másfelől az ellentételt, a modern zene fölényének tételét
összekapcsolta azzal az esztétikai meggyőződéssel, hogy a zene lényegileg "a hangok harmonikus
viszonyaiban" megalapozott, olyan proporciókban, amelyek a hangszeres zenében mutatkoznak meg
tisztán és zavartalanul, végül pedig összekapcsolta azzal a történetfilozófiai érvvel, hogy a zene
lényege nem az énekben rejlő történeti eredetével van összefüggésben; ezt a lényeget a tudomány a
kifejlett zeneművészet elemzésén át fedi fel.16

Míg Rousseau a "harmonikus", "hangszeres" zenét mint "természetes zenét" jellemezte
(megkülönböztetve az "utánzó" zenétől), addig Schlegel az antikvitás "természetes műveltsége" és
a modern korszak "mesterséges, művi műveltsége" közötti ellentétet vette alapul, ahogyan ez az
ellentét az 1790-es évek irodalmi vitájában megfogalmazódott. A "természetes" jelző ezentúl nem
a modern, hanem az antik zenét jellemzi. Az újkori polifónia "tudományosan mesterséges, művi
kiműveltségével" Schlegel az antik monódia "természeti elvét" állítja szembe.17 Az a gondolat
viszont, hogy a modernséget a mesterségessel, a művivel társítsák és az utánzás elvétől elválasszák,
visszanyúlás a barokk poétikára, ugyanúgy, ahogyan a "természetes jelleggel" kontrasztba állított
"csodás" jelleg korábbi jogainak visszaállítása is ilyen restitúció volt. "A természetes és a mesterséges,

13Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 2. kiad. 1974. Reprint: Hildesheim 1967. IV. kötet, 478. sk. o.
14Triest: Bemerkungen über die Ausbildung der Tonkunst in Deutschland. In: Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig 1801.
15August Wilhelm Schlegel: Die Kunstlehre. Herausgegeben von Edgar Lohner. Stuttgart 1963. 207. o.
16Schlegel: 205. sk. o.
17Schlegel: 205. sk. o.
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művi műveltség meghasonlása (...) a francia Querelle-re utal vissza, amennyiben Perrault az inventio
elvét újkori technikai fejlődésben megtett lépések tervszerű, mesterséges, művi voltára alapozta és az
imitatio naturae fölé, vagyis az antik művészeteknek pusztán a természetet utánzó vagy a természet
művét befejező teljesítménye fölé helyezte."18

Schlegel nem a "dallamot" állította szembe a "harmónia" modern elvével, hanem az antik elvnek
tekintett "ritmust": "Ha a zene fő alkotórészei vonatkozásában hasonlítjuk össze egymással a régit
és az újat, akkor úgy találjuk, hogy a régiben a ritmikus rész az, ami lényegesen komplikáltabb,
az újban viszont a harmonikus rész; az egyikben a ritmikus, a másikban a harmonikus komponens
a domináns."19 A harmóniában viszont mintha egy "misztikus pillanat" tapasztalata fejeződne ki
zeneileg: "A harmónia lenne a voltaképpeni misztikus elv a zenében; az a misztikus elv, amely nem az
idő előrehaladására építi az átütő erejű hatásra való igényét, hanem az oszthatatlan pillanatban keresi
a végtelenséget.20

Nem Rousseau-tól ered, hanem a romantika esztétikai-történetfilozófiai rendszeréből következik
Schlegel álláspontja: ő az antikot, a "tisztán klasszikust, szigorúan körülhatárolót" a "plasztikussal",
és megfordítva, a modernet, a "romantikust", a végtelenbe törekvőt a "pittoreszkkel" társítja.21

(Hegel rendszerében a zene mellett a festészet a jellemző a "romantikus", keresztény korszakra.) A
"plasztikus‒pittoreszk" antitézis azonban, ahogyan ezt Novalis töredékei mutatják, kiegészíthető vagy
akár felcserélhető a "plasztikus‒zenei" ellentéttel, ha valaki ‒ Schlegeltől, ettől a közvetítő alkattól
eltérően ‒ határozott állást foglal a Querelle-ben és hitet tesz amellett, hogy a modern, keresztény zene
a "voltaképpeni" zene, és megfordítva: hogy a zene a modern, keresztény korszak "tulajdonképpeni"
művészete. (Novalisnál a "plasztikus‒zenei" szembeállítás ‒ anélkül, hogy ez mint ilyen tematizálódna
‒ "magától értetődő" premisszája egy sor bonyolult dialektikus konstrukciónak.22)

Azt az eszmét, hogy a művészet területén a zene reprezentálja a "romantikus" korszakot ‒ a középkort
és az újkort ‒, úgy tekinthetjük, mint a hangszeres zene Wackenroder és Tieck által emfatikus
értelemben megfogalmazott metafizikájának a Querelle kategóriarendszerébe való integrációját. Ha
a "harmonikus", "mesterséges", "művi", a nyelvtől, de még az affektusok kifejezésétől is különvált
zene, a Rousseau által megvetett hangszeres zene ‒ az esztétikai ítélet hirtelen visszájára fordulása
után ‒ mint a "voltaképpeni" zene jelenik meg; ha tehát a tartalom "meghatározatlansága" már nem
fogyatékosságnak tűnik, hanem a "fenséges" stílus ismertetőjelének, s a "szív" egyszerű "nyelvétől"
való eltávolodást a "végtelen" sejtésének, nem pedig üres absztrakcióba való belehabarodásnak érzik:
akkor együtt van valamennyi motívum, amelyre a modernség párthíveinek szükségük van ahhoz, hogy
az abszolút zene wackenroderi intuíciójából, azt a Querelle fogalmi sémájára vonatkoztatva, levonják
a következtetést: a nagy hangszeres zenében egy keresztény korszak lelke nyilvánul meg, egy olyan
korszak lelke, amelyre a zene ‒ és nem a plasztika ‒ nyomja rá a bélyegét. A zene az abszolút zenében
önmagára talál, s a szellem, amelyben a zene a maga lényegét felfedezi, a kereszténység szelleme.

E. T. A. Hoffmann zeneesztétikájának alapvető fogalmai, amelyek kontextusában az abszolút zene
eszméje történetileg messzire ható alakot öltött, mint láthattuk, több forrásból erednek. Egyik forrásuk
a hangszeres zene metafizikája, amelynek ösztönös megérzése Wackenrodernek, leghatározottabb
meghatározása Tiecknek köszönhető; a másik forrás a zenei "Querelle des anciens et des modernes",
amelyben egy fővonásaiban a kései XVI. századra visszanyúló zeneelméleti kontroverzia keveredik a
XVII. és XVIII. század irodalomesztétikai vitájából származó hatásokkal. A zeneesztétika ‒ a zenei
fenomének és problémák nyelvi alakba öltöztetése ‒ alig kisebb mértékben függ az irodalomesztétika
fejlődésétől, mint a zenében magában végbemenő változásoktól; s amennyiben a nyelv, amelyben
az ember a zene kapcsán megérteti magát, közvetlenül beleszól a hallgatók tudatának alakulásába,
annyiban a zeneesztétika kategóriáit és formuláit tápláló irodalomesztétika meghatározó mozzanata
egy olyan zenetörténetnek, amely nem merül ki a zenei technika történetének leírásában.

Hoffmann zeneesztétikája részlegesen előrevetítődik Jean Paul poétikájában; ez a poétika ennélfogva
a hangszeres zene eredeti wackenroderi zeneesztétikai elmélete mellett és az "interdiszciplináris"

18Hans Robert Jauß: Schlegels und Schillers Replik auf die "Querelle des Anciens et des Moderne"s. In: Literaturgeschichte als Provokation.
Frankfurt am Main. 1970. 77. o.
19Schlegel: 207. o.
20Schlegel: 221. o.
21Schlegel: 207. o.
22Novalis: Fragmente. Herausgegeben von Ernst Kamnitzer. Dresden 1929. 524. sk. és 578. o.
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"Querelle des anciens et des modernes" mellett a romantikus zeneesztétika egyik sajátosan irodalmi
forrása volt. A hoffmanni Beethoven-jellemzés központi motívumai: a "romantika" szó emfatikus-
történetfilozófiai használata, egy "szellemvilág" felidézése, beleveszés a "végtelen vágyakozásba",
visszavonulás egy "belső világba", a "félelem" és a "fájdalom" hangsúlyozása ‒ mindez csaknem
szó szerinti kölcsönzés abból a leírásból, amelyet Jean Paul adott az "újabb irodalomról": "Az egész
újabb költészet eredete és jellege oly könnyen levezethető a kereszténységből, hogy azt éppúgy
nevezhetjük romantikusnak, mint kereszténynek. A kereszténység mint egyfajta végítélet eltörölte
a föld színéről, sírbolttá, az égbolt staffázsává zsugorította az érzékiség egész világát, megannyi
csáberejével egyetemben, és helyére egy új szellemvilágot állított (...) Mi maradt a költői szellemnek
ezek után, a külső világ összeomlása után? ‒ Az maradt, amivé az összeroskadt: a belső világ. A
szellem magába szállt, önnön éjszakájába, s szellemeket látott (...) Így a költészetben a végesség
romjain felvirágzik a végtelenség birodalma (...) Eltűnt a görögség derűs öröme és megjelent a végtelen
vágyakozás vagy a szavakkal ki nem mondható boldogság (...) A végtelenség tág éjszakájában az
ember gyakrabban érzett félelmet, mint reményt."23

A kategoriális alapminta, amely E. T. A. Hoffmann-nál a hangszeres zene elméletének, Jean Paulnál
az "újabb költészet" jellemzésének alapjául szolgál, 1802-ben Schelling Művészetfilozófiájában úgy
jelenik meg, mint az azonosságfilozófia szelleméből született zeneesztétika. Nem kell értelmezést
keresve elvesznünk a spekuláció labirintusaiban, hogy az antik és a modern zene schellingi
szembeállításában felismerjük a Querelle antitéziseit, amelyekben zeneesztétikai, történet- és
vallásfilozófiai motívumok keverednek egymással. A dichotómiák láncolata az "antik‒modern"
és az "állam‒egyház" szembeállítástól kezdve a "véges‒végtelen" és az "affektus‒vágyakozás"
antinómián át a "ritmus‒harmónia" kettősségig terjed. "A ritmikus zene, amely a végtelent a végesben
ábrázolja, inkább a megnyugtatásnak és az erőteljes affektusnak lesz a kifejezője; a harmonikus
zene inkább a törekvésnek és a vágyakozásnak. Ezért volt szükségszerű, hogy éppen az egyházban,
amely alapszemléletét tekintve a vágyakozáson és azon a törekvésen nyugodott, hogy a differenciát
visszakényszerítsék az egységbe, s a harmonikus és ritmus nélküli zenében kellett megjelennie annak
a közös és ugyanakkor minden egyes szubjektumból kiinduló törekvésnek, hogy az abszolútumban az
ember úgy tekintsen magára, mint aki mindennel egy. Ezzel szemben az olyan szövetségnek, amilyen a
görög államoké, ahol valami tiszta általánosság ‒ a nem ‒ teljességgel különössé képződött és önmaga
volt ez a különös, az ilyen szövetségnek ‒ amely államként megjelenve ritmikusnak mutatkozott ‒
éppúgy a művészetben is ritmikusnak kellett lennie."24

Az a körülmény, hogy Hoffmann esztétikájában a hangszeres zene elmélete számára alapvető
jelentőségűvé vált hermeneutikai modell "interdiszciplináris" alapminta volt, amely változó
kontextusokban más-más színezetet kapott, semmiképpen nem jelenti azt, hogy ezt a modellt
"kívülről" húzták rá a zenéről való gondolkodásra. A hermeneutikai modellnek inkább az volt a
funkciója, hogy "szóra bírja" azt, ami különben néma ‒ és ezért kevésbé hatásos ‒ maradt volna.
Az, hogy a hangszeres zene "mesterkéltségét", "műviségét" mint fenséges stílust nagyra értékelték,
ahelyett hogy mint valami ezoterikus dolgot gyanúba fogták volna; hogy a szimfóniában a kifejezés
"meghatározatlanságát" nem fogyatékosságnak érezték, hanem mint "a végtelen vágyakozás" és "az
abszolútum sejtése" hangzó szimbólumát fogták fel; mi több, hogy a szimfónia populáris esztétikája
elismerte a "harmonikus" (a polifón) írásmód létjogát, ahelyett hogy szüntelenül "dallamot" követelt
volna ‒ hogy tehát, más szavakkal, egyáltalán létezett egy olyan esztétikai nyelv, amelyen 1800
táján a modern hangszeres zene rangos apológiája megfogalmazódhatott (erre az apológiára ennek a
zenének Rousseau invektívái után mindenképpen szüksége volt), nos, mindez nem csekély mértékben
a "Querelle des anciens et des modernes"-ben kialakult kategóriarendszernek volt köszönhető.

23Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. Heraugegeben von Norbert Miller. München 1963. 93. sk. o.
24Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A művészet filozófiája. Fordította Révai Gábor. Budapest 1991. 200. o.
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4. fejezet - Érzésesztétika és
metafizika

Ludwig Tieck 1792. május 10-én ezt írja Wilhelm Wackenrodernek: "Longinosz szerint ahhoz,
hogy valami nagyot alkossunk, nagy és fenséges lélekre van szükségünk. Én továbbmegyek és
kimondom: nagy szellem szükséges ahhoz is, hogy felfogjuk a nagyot és a fenségest. Máskülönben
mivel magyarázod, hogy a kellemes és a megindító igencsak több emberre van hatással, mint a nagy
és a fenséges? Sok ember egyáltalán nem érti a nagyot és a fenségest, sehol nem talál ilyesmit.
Én könnyebben hallgatok végig könnyezés nélkül egy üvegharmonikán előadott adagiót, mint egy
Reichardt-féle zsoltárt; a Hamlet és az Axur által inspirált szimfónia hallgatása közben mindig könny
szökik a szemembe; mindaz, ami nagy, engem lelkem mélyéig felkavar; sok más zene viszont
csak a fülemnek tetszetős, de a lelkemet hidegen hagyja. Reichardtné mondta egyszer, hogy a
megindító másként hat rá, mint a fenséges: az utóbbinál képtelen könnyeit visszatartani."1 Tieck
védőbeszéde a fenséges mellett, amelyet a XVIII. század végén Edmund Burke és Kant tett esztétikai
alapkategóriává, mindazonáltal Wackenrodernél kevés megértésre talált, ő nem akart lemondani a
"meghatóról": "Nem igazán értem, hogy miért tartod megkönnyeztetőbbnek a fenségest, mint az
érzelmest."2 A vérmérsékletek különbsége tiltja, hogy minden további nélkül azonosságjelet tegyünk
Tieck és Wackenroder esztétikája közé; ez a különbség pedig nem maradt hatás nélkül a hangszeres
zenének a Fantáziák a művészetről lapjain kifejtett esztétikájára. Hogy szokványos megfogalmazással
éljünk, Tieck a hangszeres zene olyan metafizikája mellett tett hitet, amely a fenséges esztétikájából
táplálkozik, míg Wackenroder a pietizmusban gyökerező esztétikai érzelem-vallásosság híve volt.
Aki szeret címkézni, az Tiecknél Sturm und Drang-beállítottságot, Wackenrodernél érzelmességre
való hajlamot, szentimentalizmust konstatálhat. Fontosabb viszont tudatosítani, hogy a "fenséges"
és a "megható" különbsége azon a határon túl is fennáll, amely a szentimentalizmust és a Sturm
und Drangot egyfelől egymástól, másfelől a romantikától elválasztja, s amely a hangszeres zene
elméletének különböző változataiban újra és újra visszatér.

Nem véletlen, hogy egy adagio ‒ méghozzá egy üvegharmonikán előadott adagio ‒ az, amit Tieck
a megható hangszeres zenedarab példájaként idéz, és amit a fenségesnek mondott és magasztalt
szimfóniával (vagy nyitánnyal) szembeállít. Ha a cantabile, a hangszeren megszólaltatott ária
közvetlenül a szívhez szól, akkor az allegro, a szimfónia főtétele "kiváltképp alkalmas a nagyszerű,
az ünnepélyes és fenséges kifejezésére", ahogyan ezt Johann Abraham Peter Schulz írja Sulzer A
szépművészetek általános elméletében.3 E. T. A. Hoffmann Beethoven ötödik szimfóniájáról szóló
recenziójában ez áll: "Beethoven megnyitja a borzongás, a félelem, a döbbenet, a fájdalom zsilipeit,
felkelti azt a végtelen vágyakozást, amely a romantika lényege. Beethoven teljességgel romantikus,
éppen ezért valóban zenei komponista".4 Már a szóhasználat is árulkodó itt: Hoffmann megérzése
szerint a fenséges stílus a voltaképpeni szimfonikus stílus. Ha a szimfónia, Tieck szavával, hangszerek
"drámája",5 akkor a romantikus esztétika a dráma shakespeare-i típusában látja az orientációs pontul
szolgáló művészetet: Shakespeare drámája az "esztétikai méricskélők" [ästhetischer Meßkünstler]6

szépségtörvényein túlemelkedő, fenséges stílus paradigmatikus kifejeződése. Az iménti formula ‒
mely szerint Beethoven "teljességgel romantikus, éppen ezért valóban zenei komponista" ‒ nem
mond mást, mint azt, hogy a hangszeres zene, "elvetve egy másik művészet bármiféle segítségét,
egy másik művészettel való bármiféle keveredést, tisztán a művészet voltaképpeni, csak benne
magában felismerhető lényegét mondja ki."7 Hoffmann-nál tehát az abszolút zene eszméje ‒ az a
tétel, hogy a hangszeres zene a "voltaképpeni" zene ‒ a fenséges [das Erhabene] esztétikájához
kapcsolódott. A nyelvi és funkcionális feltételekhez való kötöttségtől "különvált" zene túllép a
végesség korlátozottságán, s a végtelenség megsejtéséig "emelkedik" [erhebt].

1Wilhelm Wackenroder: Werke und Briefe. Heidelberg 1967. 292. sk. o.
2Wackenroder: 297. o.
3Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 2. kiad. 1793. Reprint: Hildesheim 1967. IV. 478. o.
4E. T. A. Hoffmann: Schriften zur Musik. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. München 1963. 36. o.
5Wackenroder 255. o.
6Hoffmann: 37. o.
7Hoffmann: 34. o.
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Hogy a szimfónia főtételét fenségesnek tartják s ezért nagyra becsülik, ez apologetikus ellentétele
annak a polemikus jellegű kijelentésnek, hogy egy allegro ‒ eltérően egy kantábilis, a vokális
zenét utánzó és ezért megható adagiótól ‒ csupán kellemes vagy fülsértő zörej, amely ‒ Rousseau
kifejezésével élve ‒ hidegen hagyja a szívet. Azzal a tétellel, hogy a szimfónia nem hatol az
érzés mélységeibe és "szótlan" marad, most szembeszegezik az ellentételt: a szimfónia, lévén
egyfajta "nyelven túli nyelv", fenséges, mert túl van, felülemelkedett az evilági érzéseken. A
fenséges fogalmának tehát ugyanaz a funkciója, mint a "csodás" fogalmának: egy olyan jelenséget
kell igazolnia, amely kivonja magát a XVIII. században uralkodó utánzás- és affektusesztétika
kategóriáinak hatálya alól. A hangszeres zene meghatározatlanságát korábban fogyatékosságnak
érezték; most átértelmezik: előnnyé nyilvánítják.

A "tiszta, abszolút zeneművészet" romantikus elmélete, amely a "fenséges" hangszeres zenében
egyfajta "nyelven túli nyelvet" fedezett fel, a szentimentális zeneesztétikából jött létre az 1780-as,
1790-es években, egy, a kortársak számára csaknem észrevétlen átalakulás során, amely olykor ‒ Karl
Philipp Moritznál, Jean Paulnál és Ludwig Tiecknél ‒ egyetlen irodalmi szövegen belül ment végbe.

"Hartknopf előhúzta zsebéből fuvoláját, s megfelelő akkordokkal kísérte rajta tanításainak pompás
recitativóját, s miközben fantáziált, az érzések nyelvére fordította le az értelem nyelvét ‒ mert
nála a zene erre szolgált. Gyakran megesett, hogy amikor kimondott egy premisszát, a konklúziót
már fuvoláján adta elő. Gondolatait valósággal belelehelte fuvolája hangjaiba, s így az értelem
szférájából a szív világába tette át."8 Karl Philipp Moritz allegorikus regénye, az Andreas Hartknopf
‒ a fenti leírást ebből idéztük ‒ 1785-ben (1786-os évszámmal) jelent meg nyomtatásban. Moritz
a szentimentalizmusnak az 1780-as években megszokott nyelvén szól a zenéről. Hartknopf nem
véletlenül az arkadikus-melankolikus fuvolán fantáziál; előadására a szívet megható dallamok
egyszerűsége és keresetlensége jellemző. "A dologban továbbá nem volt semmi mesterkélt: a választott
hang mindig a kellő helyen lépett be. És gyakran igen egyszerű kadencia vagy hangfordulat hozta
létre a csodás hatást."9 Tendenciáját tekintve a szentimentalizmus zeneesztétikája ‒ eltérően a barokk
affektuselméletétől, de a klasszika és a romantika művészetfilozófiájától is ‒ a természeti hangként és
nem műalkotásként felfogott zene esztétikája volt.

Ám Hartknopf érzelmes hangulata szinte észrevétlenül alakot vált és romantikus hangulattá válik,
amikor a zene már nem a szív nyelvéül szolgál, amely nyelven az egyik ember a másikhoz szól,
hogy a rokonérzés kötelékével kapcsolódjon hozzá; amikor a zene olyan hang, amely váratlanul a
lélek legmélyére hatol, egy távoli szellemvilág sejtelmét ébresztve fel, egy olyan szellemvilágét,
amelybe a lélek "végtelen vágyakozással" igyekszik eljutni. "Életében legalább néhanap minden
ember észreveszi, hogy valamilyen jelentéktelen, mintegy a messzeségből meghallott hang bizonyos
lelkiállapotban csodás hatással van rá; olyan ez, mintha benne ez a hang egyszerre ezernyi emléket,
ezernyi homályos képzetet ébresztett volna fel, oly emlékeket és képzeteket, amelyek leírhatatlan
mélabúval töltik el az ember szívét."10 A magányos hang, amint a távolból idezeng, a zene egész
hatalmát érzékeltetve, Wackenrodernél egy kürtszó;11 később Weber ténylegesen belekomponálta
egyik művébe ezt a hangot.

A szentimentális esztétikát, amely igazában lelkendező pszichológia volt, a XVIII. század végén
felváltotta az a romantikus esztétika, amely metafizikai kategóriákban beszélt a zenéről. És míg a
sentiment, amelyet az érzelmesség keresett, társas jellegű érzés volt, és a zene rokonérzést ébresztett, a
lelkek összeolvadásának az érzését, addig a "végtelen vágyakozás" a magányból sarjadt ki: egy olyan
zene elszigetelt kontemplációjából, amelyet "szentnek" tartottak.

Az átmenet, amely az Andreas Hartknopf zeneesztétikai exkurzusát eszmetörténeti dokumentummá
avatja, hasonló módon jelentkezik Jean Paulnál, a moritzi regény csodálójánál a Hesperusban,
egy évtizeddel később. És most már a művészetként, nem pedig természeti hangként felfogott
zene az, aminek leírásában egyfajta romantikus reflexió váltja fel a szentimentális reflexiót.
Carl Stamitz szimfóniájának hatása, amelyet Jean Paul a Hesperus "19. kutyapostanap"-jában
ábrázol, mindenekelőtt előrenyomulás a pusztán hallási ingerül szolgáló allegrótól a szívet

8Karl Philip Moritz: Andreas Hartknopf. Reprint: Stuttgart 1968. 131. o.
9Moritz: 132. o.
10Moritz: 132. o.
11Wackenroder: 247. o.
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megindító adagióhoz. Az az esztétika tehát, amelyhez Jean Paul visszafordul, első tekintetre
teljesen konvencionális, és az allegrónak mint pusztán "harmonikus frazeológiának" a jellemzésében
éppenséggel Johann Abraham Peter Schulz mögé esik vissza, aki a szimfónia allegróját a "felemelő
és megrendítő" pindaroszi ódához hasonlította.12

"Stamitz egyfajta drámai tervrajz szerint ‒ ilyet korántsem minden karmester használ ‒ fokozatosan
halad előre: a fültől a szívig hatol, az allegrótól az adagióig emelkedik; ez a nagy komponista
egyre szűkülő körökben mintegy körbejárja az emberi kebelt, amelynek mélyén egy érző szív
lakik, míg végül eléri és elragadtatva magához öleli azt."13 Jean Paul azonban megszakítja ezt a
szívről szóló tirádát, megszólítja hősét, s a hozzá intézett szavakban a megindult hangulat egyfajta
ábrándos metafizika elemébe fordul át: "Drága Viktor! Az emberben valami roppant vágy feszül,
amely még soha nem jutott el a beteljesülésig: nincs neve, keresgéli a tárgyát; ám mindaz, aminek
nevezed, minden öröm ‒ ez mind nem az. (...) Ez a roppant erejű, feszítő vágy emeli a magasba
szellemünket, de fájdalmak közepette: idelent, ó jaj! a földön fekve valami iszonyatos erő vet a
magasba, mint az epileptikusokat. Ám e vágyat, melynek semmi sem képes nevet adni, hangszereinek
húrja és hangja az emberi szellem számára megnevezi; a sóvárgással teli szellem ezután még
keserűbben felsír és képtelen erőt venni magán és jajongó révülettel odakiáltja a hangoknak: mindaz,
amit ti megneveztek, belőlem hiányzik."14 A romantikus zeneesztétika a költői kimondhatatlanság-
toposzból származik: a zene azt fejezi ki, amiről a szavak csak dadogva képesek szólni.15 És a
romantikus zeneesztétika előtörténete regényekben öltött alakot: Moritz Andreas Hartknopfjában és
Jean Paul Hesperusában. Az a felfedezés, hogy a zene ‒ mégpedig mint tárgy- és fogalomnélküli
hangszeres zene ‒ egyfajta nyelven túli nyelv, eléggé paradox módon a nyelvben: a költészetben
fogalmazódott meg. Semmi nem jogosít arra a feltételezésre, hogy Jean Paul midössze szavakba
foglalt volna egy olyan esztétikát, amely a művelt kortársak tudatában már korábban is létezett;
inkább azáltal, hogy megfogalmazta, maga teremtette meg. Más szavakkal: a zenéről szóló irodalom
nem puszta reflexe annak, ami a zenei gyakorlatban, a zeneszerzésben, az interpretációban és a
befogadásban végbemegy; ez az irodalom bizonyos értelemben magának a zenének konstitutív
mozzanata. Mert amennyiben a zene nem merül ki az alapjául szolgáló akusztikai szubsztrátumban,
amennyiben a zene csak az észlelt anyag kategoriális megformálása révén jön létre, annyiban a
befogadás kategóriarendszerének a megváltozása közvetlenül a dolognak magának az állagába nyúl
bele. Azt a változást pedig, amely az 1790-es években a hangszeres zene felfogásában végbement,
a "meghatározatlanság" "fenségesként", nem pedig "ürességként" való értelmezését, alapvetőnek
nevezhetjük. A meghökkent csodálat sejtelemszerű ámulattá, a hangszeres zene "mechanikája"
"mágiává" vált. Az, hogy a zene tartalma egyáltalán nem, vagy csak bizonytalanul határozható meg,
a szimfónia allegróját ‒ egy "megható" cantabiléhez képest ‒ immár nem hogy lefokozná, inkább a
magasba emeli. Most magasztaló hangon szólnak a zenéről, ám e magasztalás pátoszát az irodalom
ihleti: a költői kimondhatatlanság-toposz nélkül hiányzott volna a nyelv, amely révén fenségessé vagy
csodássá minősíthető át a zeneileg zavarba ejtő vagy üres. (Ahhoz, hogy Carl Philipp Emanuel Bach
szimfóniáiról egyáltalán zenei tapasztalatot szerezhessen, már Johann Abraham Peter Schulznak is a
klopstocki ódák költői tapasztalatára volt szüksége.)

Csaknem ugyanúgy, mint Moritznál és Jean Paulnál, Tiecknél is egyes szövegekig menően
érzékelhető a belső ellentmondás aközött, amihez az író kapcsolódik, és amire törekszik: érezhető
a "preromantikus" és a romantikus zeneesztétika közötti meghasonlás. Szimfóniák című írásában
Tieck ‒ a zeneszerző nevének említése nélkül ‒ Johann Friedrich Reichardt Macbeth-nyitányát
(vagy "szimfóniáját") írja le, Gustav Becking szavaival "ezt az igazi Sturm und Drang-produktumot,
amely bárdolatlanul, dagályosan, egyetlen tendencia megszállottjaként, közvetlenül, megsemmisítő
mozzanatok közbeiktatása nélkül akar az érzésre és az érzékekre hatni."16 És Tieck költői
parafrázisa ugyanabból a szellemből származik, mint az "allegorikus zenemű" maga. Tieck ‒ Becking
kifejezésével ‒ a zenei Sturm und Drangot "ünnepli", "irigyli annak direkt hatáslehetőségét."17 A
zenéből kihallani vélt borzalmak költői halmozása (egy példa: "most a szem egy iszonyatos szörnyet

12Sulzer: 479. o.
13Jean Paul: Werke. I. kötet. Herausgegeben von Norbert Miller. München 1960. 775. o.
14Jean Paul: 776. o.
15Norbert Miller: Musik als Sprache. In: Beiträge zur musikalischen Hermeneutik. Herausgegeben von Carl Dahlhaus. Regensburg 1975. 271.
skk. o.
16Gustav Becking: Zur musikalischen Romantik. In: Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte II. 1924. 585.
o.
17Becking: 586. o.
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pillant meg, amely láncra verten komor barlangjában kushad"18) Tieck korai korszakának írói világára,
a William Lowell miliőjére emlékezteti az olvasót.

Ezzel szemben a szimfóniának abban az esztétikájában, amely a Macbeth-nyitány leírását megelőzi,
mit sem lehet érezni a "dagályos" ömlengésből. Az elmélet inkább zavartalanul romantikus, abban az
értelemben, hogy Tieck a zenének nem a közvetlen, kihívó ‒ hevesen vagy szelíden megindító ‒ hatását
helyezi előtérbe, hanem az általa kiváltott elragadtatást, amikor is a zene valamiféle mesterséges
paradicsomba, E. T. A. Hoffmann Atlantiszába vagy Dzsinnisztánjába ragad bennünket, s "a művészet
által csodálatos módon felfedezett" hangok valamiféle "önmagáért való elkülönült világot" alkotnak.
Meglehet, a vokális zene még "az emberi kifejezés analógiáin alapul", s ennyiben "mindig is feltételes
művészet" marad; a hangszeres zene viszont az a művészet, amely "független és szabad törvényeit
maga írja elő magának; játékosan és cél nélkül fantáziál, s mégis a legmagasabb rendű célt váltja
valóra; kizárólag a maga homályos ösztöneinek hívó szavát követi, s a maga játszi módján mégis
azt fejezi ki, ami a legmélyebb, a legcsodásabb."19 A művészet mint a "végtelen" kifejezése az
autonóm, abszolút, a szövegek, funkciók és affektusok "feltételhez kötöttségétől" megszabadult zene
alakjában tesz szert metafizikai méltóságra. A "voltaképpeni" romantikus zeneesztétika a hangszeres
zene metafizikája.

Hogy a hangszeres zene a kimondhatatlanság-toposz által üresen hagyott és a valódi vallásos
emelkedettség számára fenntartott helyet tudta elfoglalni, az olyan jelentékeny hangszeres zene
meglétét tételezte fel, amelyhez az elmélet ‒ anélkül, hogy inadekvát ditirambikus nyelve miatt
nevetségessé vált volna ‒ egy költőileg ihletett metafizikát tudott kapcsolni. Azokhoz a zeneesztétikai
premisszákhoz, amelyek Stamitz vagy Haydn szimfóniáinak alapjául szolgáltak, a hangszeres zene
romantikus elméletének nincs sok köze. Griesinger közlése szerint szimfóniáiban Haydn "morális
karaktereket" igyekezett ábrázolni, a "végtelen vágyakozásról" vagy a zeneművészet Wackenroder
és Tieck által magasztalt "csodáiról" neki sejtelme sem volt. Az viszont, hogy egyáltalán létezett
rangos hangszeres zene ‒ és hogy ez a zene, eltérően Johann Sebastian Bach műveitől, a
zenekedvelő nagyközönség számára hozzáférhető volt ‒, elég volt ahhoz, hogy a zenét, mégpedig
elsődlegesen a hangszeres, meghatározatlan, szövegekkel vagy funkciókkal empirikus, "véges"
feltételhez kötöttségek közé nem szorított zenét magával ragadja a kimondhatatlan pátosza, ez a
sajátszerűen vallásos pátosz.

Az a tétel, hogy a hangszeres zenének egy-egy "karaktert", valamilyen határozott körvonalú éthoszt
kell ábrázolnia, Heinrich Besseler felismerése szerint20 az 1790 táján lassacskán kialakuló kla`sszikus
zeneesztétika központi posztulátuma volt. Besseler Christian Gottfried Körner A karakterábrázolás
a zenében című, 1795-ben Schiller Horenjében megjelent tanulmányára hivatkozik; Körner ebben
a karaktert, az éthoszt szembeállítja az affektussal, a pátosszal. "Abban, amit léleknek nevezünk,
különbséget teszünk az állandó és az átmeneti között, a lélek és az indulatok között, a karakter ‒ éthosz
‒ és a szenvedélyes lelkiállapot ‒ pátosz között. Vajon közömbös-e, hogy a zenész melyiket igyekszik
ábrázolni?21 A hibás végletek körneri leírása mögött felsejlenek egyfelől a barokk, másfelől a Sturm
und Drang stílustendenciái: egyfelől a style d' une teneur, amely "egy egyedülálló lelkiállapotot
rögzít" s ezáltal "egyhangúvá, fakóvá és vontatottá" válik, másfelől "a hangok káosza", amely
"szenvedélyek összefüggéstelen egyvelegét fejezi ki";22 a két véglet között a klasszikus zene ‒ Körner
esztétikai-történetfilozófiai dialektikája ennek igazolását célozza ‒ úgy jelenik meg, mint "egység a
sokféleségben": a karakter egysége a szenvedélyes lelkiállapotok sokféleségében.

Ludwig Tieck Szimfóniák című írása négy évvel Körner tanulmánya után, 1799-ben jelent meg
a Fantáziák a művészetről című kötetben. A "karakter" körneri fogalmával Tieck szembeállította
a "költői" kategóriáját, a romantikus zeneesztétikának ezt a központi eszméjét, amely egészen
Robert Schumannig vezető szerepet játszott az abszolút és a programzenéről, valamint a zene
művészi jellegéről és trivialitásáról folytatott vitákban. A "költői kifejezés" egyáltalán nem arra
utal, hogy a zene függne a költészettől, hanem valamennyi művészet közös szubsztanciáját jelöli,
amely még Tieck és Hoffmann szerint is a zenében, mégpedig a hangszeres zenében testesül meg

18Wackenroder: 256. o.
19Wackenroder: 254. o.
20Heinrich Besseler: Mozart und die deutsche Klassik. In: Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Wien 1956.
Graz 1958. 47. o.
21Wolfgang Seifert nyomán: Christian Gottfried Körner. Ein Musikästhetiker der deutschen Klassik. Regensburg 1960. 147. o.
22Seifert: 148. o.
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a legtisztábban. A "költői" a művészet eszméje, amelyben mint egyfajta platóni ideában az egyes
jelenségeknek ‒ hogy egyáltalán művészet legyen ‒ részesedniük kell. "Ezek a szimfóniák olyan
sokszínű, sokrétű, kuszán bonyolult és szép kifejletű drámát képesek megjeleníteni, amilyet a költő
soha nem nyújthat számunkra; ezek ugyanis rejtelmes nyelven a legrejtelmesebbet fedezik fel, nem
függenek a valószínűség semmilyen törvényétől, nem szükséges semmilyen történethez és semmilyen
karakterhez kapcsolódniuk, megmaradnak a maguk tisztán költői világában."23 A hangszeres zene
tehát Tieck szerint éppen azáltal "tisztán költői", hogy független az irodalomtól, nem történetet beszél
el és nem karaktereket fest le. Tiecknél aligha beszélhetünk programzenére, a zene "irodalmivá
tételére" irányuló törekvésről. És a szilárd körvonalú karakterek ábrázolása, amiben Haydn még a
szimfónia raison d'êtrejét látta, Tiecknél úgy jelenik meg, mint beszűkülés, amelynek hatálya alól
a "független" és "szabad" hangszeres zene igyekszik kivonni magát.24 A "zeneileg költői" elmélete
Tiecknél csakúgy, mint később Schumann-nál az abszolút zene esztétikája.

(A "valószínűség törvényeitől" való, itt posztulált függetlenség, bár észrevétlenül, az arisztotelészi
poétika egyik alapvető kategóriájának elvetését célozza, s a költőiség mibenlétével kapcsolatos
elképzelések megváltozására utal. Míg Platón a költészet értékét az igaz vagy hamis kijelentések
logikáján mérte, azzal a végeredménnyel, hogy "a költők hazudnak", addig Arisztotelész a modalitások
logikáját véve alapul, a költészetet úgy határozta meg, mint a lehetséges vagy a valószínű ábrázolását,
szemben a valóságossal vagy a szükségszerűvel. Az a körülmény, hogy Tieck ezzel szemben a költőit
nem valamilyen plauzibilisnek látszó fikcióban ‒ egy kitalált "történet" "valószínűségében" ‒ keresi,
hanem egy olyan minőségben, amely a hangszeres zenében mutatkozik meg a legzavartalanabbul,
nem kevesebbet jelent, mint egy új poetológia felvázolását: egy megváltozott fogalom körvonalazását
arról, hogy mi teszi a költészetet költészetté. A romantikus poétika az abszolút zene eszméjéből, és
megfordítva, az abszolút zene eszméje a romantikus poétikából él.)

Amit Tieck "poetikusnak" nevezett, az Hoffmann-nál "romantikust" jelent, a "tisztán romantikus"
pedig a "valóban zeneiben" nyilvánul meg. Amiként Tieck, Hoffmann is megkülönbözteti egymástól
az éneket ‒ "ahol az énekhez társuló költészet szavak révén utal meghatározott affektusokra" ‒ és a
hangszeres zenét, amely "tisztán romantikus" ‒ megszabadult a karakterek és affektusok feltételhez
kötöttségeitől és korlátozottságaitól ‒; utóbbi az életből a végtelen birodalmába vezet át bennünket."25

A karakter- vagy affektusábrázolás (ez a két fogalom a romantikus zeneesztétikában ‒ nem úgy, mint
Körnernél ‒ gyakran egymásba folyik, mert külön-külön nem gondolják végig őket, mert csupán
annak a sötét háttérnek a részei, amelyből a "költői" eszméje kiemelkedik), vagyis a hangszeres
zene valamilyen végeshez és elhatárolthoz történő rögzítése, amit Tieck és Hoffmann inadekvátnak
érzett, Hans Georg Nägeli Előadások a zenéről, figyelembe véve a dilettánsokat című, 1826-ban
megjelent művében mint polémia tárgya jelenik meg, egy olyan polémia tárgya, amelynek hevessége
és indulatossága didaktikus ‒ "a dilettánsokat figyelembe vevő" ‒ megalapozásra várt. "Bármily
gyakran éltek is a karakter szóval a zene vonatkozásában" [a zene itt mindig hangszeres zenét
jelent], "mindig visszaéltek vele. Ahol egy zenemű meghatározott karakteréről beszéltek vagy akartak
beszélni, ott mindig a leghomályosabb módon tették ezt; így aztán még abban sem tudtak egyezségre
jutni, hogy egy adott zeneműben tulajdonképpen mi is a karakterisztikus."26 Nägeli a hangszeres zenét
"formajátéknak" tekinti, s ebből a formajátékból száműzve vannak az "affektusok" és a "szemléletek",
a karakterisztikus és a képszerű. "Minden különös affektust, az affektusok mindenféle keverékét ki kell
űzni a lélekből; el kell takarni mindenféle esetleges szemléletet."27 A "karakterisztikus" ugyanolyan
verdikt alá esik, mint a "programszerű": nem "költői", nem "poétikus".

A romantika "poétizáló" hermeneutikáját, azt a kísérletet, hogy dadogó szavakba foglalják azt,
ami kivonja magát a szavak hatálya alól, egyszerűen félreérti az, aki karakterek meghatározásának
tekinti, ahogyan ezt Hermann Kretzschar tette, vagy éppenséggel "ezoterikus programok" vázlatát
keresi benne, ahogyan erre Arnold Schering vállalkozott. Az a törekvés, hogy a kimondhatatlant
mégiscsak kimondják, nemritkán az ilyen kísérlet hasztalanságának beismerésével kezdődik; az első
mondat a következő mondatok visszavételét foglalja magában. És mi sem lenne tévesebb, mint
egy olyan exegétáról, amilyen Tieck vagy E. T. A. Hoffmann volt, azt feltételezni, hogy költői

23Wackenroder: 255. o.
24Wackenroder: 254. o.
25Hoffmann: 34. sk. o.
26Hans Georg Nägeli: Vorlesungen über Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten. Stuttgart und Tübingen 1826. 32. o.
27Nägeli: 33. o.
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vázlatát a zene "rejtett értelmének" tartja: olyan "szövegnek", amelyet a hangok "rejtjeleznek". Az
viszont, hogy a "költői" magyarázatára ‒ minden ilyen vállalkozás elvi elégtelenségének tudatában
‒ egyáltalán kísérletet tettek, másfelől azt jelzi, hogy a "tisztán poétikus" művészet eszméjének
megvalósulásaként felfogott abszolút zene nem merült ki abban, hogy forma és szerkezet legyen.
Paradox megfogalmazásban: olyan többletet foglalt magában, amelyben az ilyen zene lényegét
sejtették.

"Mégis, mily szavakat hívjak segítségül, hogy érzékeltessem az erőt, amellyel a mennyei zene,
megannyi hangjával, csábos hangzataival, szívünket birtokba veszi? Angyali jelenléte közvetlen
kapcsolatot létesít a lélekkel, s az ég leheletét árasztja magából. Ó, mint zúdul alá, mint ömlik vissza
abban a pillanatban minden boldogságnak minden emléke amaz egyetlen momentumba, mint terül
szét a vendég előtt minden nemes érzés, minden nagyszerű érzület! Mily gyorsan vernek gyökeret a
hangok bennünk, varázslatos gabonaszemekhez hasonlatosan! És aztán láthatatlan tűzerővel rügyezik
és kibomlik minden; abban a szent pillanatban ezernyi csodás virágával, felfoghatatlanul különös
színeivel egy egész liget kezd susogni felénk; a levelekben, a fák lombkoronáin gyermekkorunk és
a régmúlt játszik tréfálkozva velünk. Majd egyszer csak izgalom fut végig a virágokon; egymásra
borulnak, szín vet szikrát a színen, fény csillan fel a fényen, és minden fény, szikraár, szivárványsugár
új fényt, új sugárzást csal elő."28 Tieck "poétizáló" vázlata, ez a prózaköltemény, amely egy
zeneművet igyekszik "megragadni", "szép kuszasága" révén különbözik bármely "programtól" vagy
"karakterisztikától", a metaforákat csereberélve és a valóság legtávolabbi területeit kapcsolva össze.
És mégis, éppen az önkény, a féktelen imagináció, amellyel Tieck a prózai logikát megsérti, teszi
az exegézist olyan költői szöveggé, amely az olvasóval megsejteti: az abszolút zene hallgatójának
különleges tapasztalatban van része; ez a tapasztalat egy-egy pillanatra legyűri, magával ragadja
a hallgatót, de tartósan nem rögzíthető. A zenei benyomás mulandó, de ellenállhatatlan; a költői
parafrázis maradandó, de nem elégséges.

Ellentétben a formalista esztétikával, amely abszolút zene és poétizáló vagy programszerű intenciók
között húzza meg a határt, nem pedig abszolút, költői zene és programzene vagy karakterisztikus zene
között, az igazi romantikus esztétika az abszolút zenét úgy fogta fel, mint a "tisztán költői" eszméjének
megvalósulását. És a költőiség ellentéte Tiecknél csakúgy, mint a Jean Paulhoz kapcsolódó Schumann-
nál, a prózaiság. Az igazán "abszolút" zene körvonalai a prózaiság tagadásában rajzolódnak ki; a zene
mindig akkor számított prózainak, amikor olyan zenén kívüli céloknak vetette alá magát, amelyek
veszélyeztették metafizikai méltóságát, amikor az üres ‒ zeneszerzői vagy előadói ‒ virtuozitás
tévútjára lépett, amikor kicsinyes hangfestészetet követelő programoktól tette függővé magát, avagy
amikor köznapi érzések kifejezésére tékozolta erejét. Más szavakkal: a zeneileg kifejezett sentiment
a funkcionalitással és a programszerűséggel vagy karakterfestészettel együtt a trivialitás gyanújába
keveredett.

Amit Novalis a költészetről mond, az érvényes a zenére is, amelyben úgy vélték, hogy a legtisztábban
fejeződik ki a "költői" eszméje: "Számomra világos, hogy affektusokat a költészet nem ábrázolhat.
Az affektus teljességgel fatális valami, mint a betegség."29 És Friedrich Schlegel, aki töredékeiben
nyersen kimondta azt, amit mások hosszú értekezésekben csak tétován körvonalaztak: a zenét
"mindössze az érzés nyelvének" tekintő felfogásban "az úgynevezett természetesség [Natürlichkeit]
lapos nézőpontját" vélte felfedezni. "Egyesek furcsának és nevetségesnek találják, ha a zeneszerzők
a kompozíciókban található gondolatokról beszélnek (...). Akinek azonban érzéke van az összes
művészet és tudomány csodás affinitása iránt, az ezt a dolgot nem az úgynevezett természetesség lapos
nézőpontja szerint fogja megítélni, amely szerint a zene mindössze az érzések nyelve, hanem elismeri,
hogy minden tisztán hangszeres zene bizonyos értelemben a filozófia felé hajlik."30

Meglepőnek tűnhet, hogy Schlegel a racionalizmus elleni kitörést ‒ a "lapos" és az "úgynevezett
természetesség" szavak félreérthetetlenül a racionalizmus ellen irányulnak ‒ az érzésesztétika
elleni tiltakozással kapcsolja össze, hiszen az a vélekedés, miszerint a romantikus esztétika ‒ épp
fordítva ‒ érzésesztétika, a racionalista esztétika pedig struktúraesztétika volt (vagy az kell hogy
legyen), azon makacs eszmetörténeti előítéletek közé tartozik, amelyek gyökérzete olyan mély, hogy
kiirtásukra a történészeknek alig van esélyük. Amennyiben azonban romantikus zeneesztétikán a

28Wackenroder: 236. o.
29Novalis: Fragmente Herausgegeben von Ernst Kamnitzer. Dresden 1929. 586. o.
30Friedrich Schlegel: Charakteristiken und Kritiken. I. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Band II. Herausgegeben von Hans Eichner.
München 1967. 254. o.
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romantikusok zeneesztétikáját értjük, ez mint a hangszeres zene esztétikája legalább annyira távol van
az érzésesztétikától, amellyel újra és újra összetévesztik, mint a hanslicki formalizmustól. (A Hanslick
nyakába varrt dichotóma a XIX. század elején inadekvát.)

Az érzésesztétika nem más, mint az érzéssel teli társítása az egyszerűvel és természetessel: az az
elvárás, hogy a zeneszerző vagy az előadó a zene útján önmagát fejezze ki, hogy "saját lelkét
lehelje hangokba" abból a célból, hogy hallgatóiban szimpátiát, együttérzést keltsen, más szavakkal:
az az elvárás, hogy a zene eszköz legyen valamilyen nem-konvenciális, "általános emberi", "el
nem idegenedett" társas élet és társadalom "kiművelésére". Érzésesztétikán társadalomtörténetileg
olyan polgári esztétikát kell értenünk, amely csaknem érintetlen maradt a felvilágosodás, a
szentimentalizmus, a Sturm und Drang, a populáris romantika és a biedermeier eszmetörténeti
különbségeitől. Már a XVIII. század elején ilyen megfogalmazást kapott Dubos abbé Kritikai reflexiók
című írásában: "Ahogyan a festészet a természet formáit és színeit utánozza, ugyanúgy utánozza a
zene a hangokat, a hangsúlyokat, a sóhajokat, az énekhangok modulációit, röviden szólva mindazon
hangokat, amelyek révén maga a természet fejezi ki az érzéseket és szenvedélyeket."31 Másrészt az az
idézetsor, amellyel Hanslick 1854-ben "az idejétmúlt érzésesztétika" elleni vitairatának első fejezetét
lezárta,32 azt bizonyítja, hogy az érzésesztétika egészen a XIX. század végéig töretlenül létezett.

Ezzel szemben a hangszeres zene romantikus elmélete metafizika, olyan metafizika, amely az
érzésesztétika, vagy legalábbis annak populáris változatai ellenében fejlődött ki. Schlegel a zenei
formát a filozófiai meditációhoz hasonlítja, hogy megértesse: a forma ‒ szellem, nem pedig valamilyen
affektusábrázolás vagy érzéskifejezés puszta burka. A romantikában ‒ a valódi, hiteles, nem pedig a
triviális értelemben vett romantikában ‒ az egyszerűvel a művészi-művi "szép kuszaságát" szegezik
szembe, a természetessel a csodásat, a társas érzéskultusszal a metafizikai sejtést, amely az önmagáról
és a világról megfeledkező kontempláció során jut a magányos embernek osztályrészül.

A polgári érzéskultúrában a zene mint az érzelmek nyelve vetette meg a rokonszenv és a társas
szellem alapjait; ha viszont Novalis és Friedrich Schlegel ettől az érzéskultúrától elfordult, ha vele
polemikusan leszámolt, akkor élesen elutasító gesztusuk jellemző ugyan a romantikus esztétikára, ám
csupán szélsőséges kifejeződése a romantikus esztétika alaptendenciájának, annak a tendenciának,
amely másféle kifejezésmódot is megengedett. August Wilhelm Schlegel például ebben a kérdésben,
mint általában is, visszafogottan és közvetítő szellemben nyilvánított véleményt. Míg Novalis olykor
az undorig menő félénkséget érezve az érzésbeli társas szellem iránt, úgy irtózott az affektusoktól, mint
valami betegségtől, amelyek megfertőzhetik, addig August Wilhelm Schlegel beszél ugyan "materiális
szennyről", ám a zenének katartikus hatást tulajdonít. "A zene a szenvedélyeket mintegy megtisztítja
a rájuk rakodó materiális szennytől, mivel tárgyakra való vonatkozásuk nélkül, pusztán formájuk
szerint, belső érzékükben ábrázolja őket, s hagyja, hogy földi burkuk levetése után tisztább éterben
lélegezzenek."33

Hogy a zene révén "pusztán formájuk szerint" fejeződnek ki az érzések vagy affektusok, az különböző
megfogalmazásokban és váltakozó hangsúlyokkal a XIX. században esztétikai közhely volt. Ám
ugyanaz a premissza, a zeneileg ábrázolt érzések tárgynélküliségének és fogalomnélküliségének tétele
ellentétes irányú és egymásnak ellentmondó következtetések levonását tette lehetővé. Hogy a zene
csak "in abstracto", mintegy árnyszerűen képes az érzelmeket megragadni, Arthur Schopenhauert nem
akadályozta abban, hogy döntő mozzanatként az érzéskifejezést ‒ és ne a zenei formát ‒ hangsúlyozza:
a zene tárgya szerinte az affektusok foglalataként felfogott "akarat", a vak ösztön és törekvés, amelyben
a világ jelenségei mögött rejlő "magánvalót" felfedezni vélte. Nála tehát az absztraktság nem hogy
fogyatékosság lenne, éppenséggel garancia, hogy a zeneileg ábrázolt érzések nem tapadnak a világ
empirikus jelenségeihez, hanem e jelenségek metafizikus lényegéig nyomulnak elő. A tárgynélküliség
mozzanatának közvetítésével a XVIII. század érzésesztétikája így átfordul a metafizikaiba. A zene
"soha nem a jelenséget, hanem egyedül a belső lényeget fejezi ki, minden jelenség magánvalóját,
magát az akaratot." Amit kifejez, az "éppen ezért nem ez vagy az az egyedi és meghatározott
öröm, ez vagy az a szomorúság vagy fájdalom, vagy iszonyat, vagy ujjongás, vagy vidámság,
vagy lelki nyugalom, hanem az öröm, a szomorúság, a fájdalom, az iszonyat, a vidámság, a lelki
nyugalom maga, bizonyos mértékben in abstracto, ezek lényegi oldala, minden mellékes nélkül, tehát

31Abbé Dubos: Reflexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture. Paris 1715. Németül: Kopenhagen 1760. 413. o.
32Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Leipzig 1854. Reprint: Darmstadt 1965. 10. skk. o.
33August Wilhelm Schlegel: Die Kunstlehre. Herausgegeben von Edgar Lohner. Stuttgart 1963. 215. o.
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a mindezeket kiváltó motívumok nélkül.34 Ami Schopenhauernél a "lényegi", az Eduard Hanslicknél
"lényegtelenné" lefokozva jelenik meg. A zenei kifejezés tárgynélkülisége és absztraktsága Hanslick
számára azt jelenti, hogy a zene az érzések "dinamikus" jellegére korlátozott marad. "Nem a
szerelmet tudja leírni, hanem csupán egy olyan mozgást, amely a szerelemnél, de bármely másik
affektusnál előfordulhat, azonban mindig csak azt, ami jellegének lényegtelen oldala."35 És Hanslick
központi, a zeneesztétikai "formalizmust" megalapozó érve azt mondja, hogy egy meghatározatlan,
differenciálatlan érzésdinamika nem lehet egy meghatározott, differenciált zenei forma esztétikai
szubsztanciája és raison d'êtreje. (Schopenhauer ugyanazt a problémát szerette volna megoldani, mint
Hanslick: azt a problémát, hogy a zenei kifejezés tárgynélkülisége hogyan viszonyul a zenei forma
meghatározottságához; ám a Hanslickéval ellentétes eredményre jutott: "A zene általánossága nem
az absztraktság üres általánossága, hanem egészen más jellegű: áthatóan világos meghatározottsággal
párosul. Ebben a geometriai alakzatokhoz hasonlít."36 A szerkezet "átható általánosságának" és a
kifejezés "átható általánosságának" korrelációja azonban Schopenhauernél puszta kijelentés marad.)

Az érzésesztétika schopenhaueri változatát, azt a tételt, hogy egy zeneileg kifejezett affektus az
absztraktság révén ‒ tárgyaktól és motivációktól való elválása következtében ‒ metafizikai méltóságra
tesz szert, úgy tűnik, Wackenroder inspirálta. Wackenrodernél azonban az "akarat" rezignált, komor
színezetű metafizikája helyett a "művészetvallás" jegyében létrejött esztétikai "áhítat" az, aminek
kontextusában az érzések "in abstracto" zenei kifejezésének gondolata filozófiai jelentést kap.

Az érzések önfeledt ‒ a zenére és annak jelentésére összpontosuló, nem a saját lelkünk esetleges
rezdüléseibe merült ‒ esztétikai kontempláció során tárulnak fel; ezért hogy a "tiszta, abszolút
zeneművészetbe" egyáltalán bebocsátást nyerjenek, szilárd körvonalú, szavakkal meghatározott
affektus voltukban meg kell hogy szűnjenek. "Ha a szívünket behálózó idegszálak megannyi belső
rezdülése ‒ az öröm remegése, az elragadtatás fellángolása, az önemésztő szeretet és imádat lüktetése ‒
egyetlen felkiáltással szétrobbantja a szavak nyelvét, az indulatoktól túlhevült szívnek ezt a sírboltját,
akkor, csakis akkor, idegen égbolt alatt, szelíd hárfahangok rezgésének formájában, mint valami
túlvilági életben, megdicsőült szépségben jönnek újra elő e belső rezdülések, mintegy angyalalakban
ünnepelve feltámadásunkat.37 A szavak nélküli, hangszeres zene itt úgy jelenik meg, mint az
érzések megváltása, kiszabadítása a vokális, szavakhoz kötött zene béklyóiból. Azáltal, hogy "az
úgynevezett érzéseket" (Wackenroder érezhetően elhatárolja magát a szentimentalizmustól és annak
társasági érzéskultúrájától) "leválasztjuk a földi létezésnek, zűrzavaráról és kusza szövedékéről,
amelybe belekeveredtek, és szép emlékek formájában adjuk elő, a maguk módján megőrizve őket"38

‒ csakis azáltal tesznek szert esztétikai, vagy ami Wackenrodernél ugyanaz: művészeti-vallási
jelentőségre. "Számunkra ezek a szívünkben új életre támadó érzések némelykor oly pompásnak,
oly egyszerűnek tűnnek, hogy mint ereklyéket értékes monstranciákba zárjuk őket. (...) Az érzések
ilyesfajta megőrzésére mármost különféle szép találmányok jöttek létre; így keletkezett valamennyi
szépművészet. Én azonban mindezen találmányok között a zenét tartom a legcsodálatosabbnak, mivel
ez a művészet emberfeletti módon ábrázolja az emberi érzéseket."39 Wackenroder "szakralizálta" a
zenei érzéskifejezést, s ez beláthatatlan következményekkel járt a XIX. század zeneesztétikájára nézve.
Másrészt viszont felmérhetetlen magasságokba emelésük az érzéseket olyannyira messzire távolította
eredetüktől, hogy a Wackenrodert a szentimentalizmustól elválasztó távolság alig tűnik kisebbnek,
mint az őt az olyan, metafizikai "felépítménnyel" rendelkező formaesztétikától elválasztó távolság,
amilyet a XX. században Ernst Kurth proklamált. Mindenesetre a szentimentalizmus hagyományán
felülemelkedő művészetvallási "emelkedettséget" a polgári érzéskultúra ‒ amelynek szentimentalitása
a klasszikus-romantikus korszakban is tovább hatott és a biedermeierben folytatódott ‒ a XIX.
században épületes díszletként átvette.

A hangszeres zene wackenroderi esztétikájában az abszolút zene tehát úgy jelenik meg, mint a
végtelenség sejtése, ahogyan a végtelenség egy érzés számára feltárul ‒ egy érzés számára, amely
önmagában, a materiális szennytől különválasztva már vallás. Ezt az esztétikát Karl Wilhelm
Ferdinand Solger és Christian Hermann Weisse már a dialektikus filozófia nyelvére fordította le.
Az esztétikai filozóféma nyomatékos igényét, amelyben a művészetvallás és az érzésvallás áthatotta

34Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Max Köhler. Berlin (ohne Jahr). II. kötet. 258. sk. o.
35Hanslick: 16. o.
36Schopenhauer: 259. o.
37Wackenroder: 222. sk. o.
38Wackenroder: 206. o.
39Wackenroder: 206. sk. o.
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egymást, ez a nyelv nem hogy elfojtotta volna, inkább még fokozta, amennyiben immár tudományként
prezentált egy olyan doktrínát, amely művelt megvetői körében40 legfeljebb költészetként lehetett
menthető.

Solger 1819-ben tartott, majd halála után, 1828-ban nyomtatásban megjelent Esztétikai előadásaiban
abból a herderi megsejtésből indul ki, hogy "a hang útján az általános lélek, a létező dolgok létezésének
egyszerű fogalma" fejeződik ki.41 "Mindazonáltal a zene nem pusztán a különös érzések kifejezésére
szolgál; ezek mint pillanatnyi állapotok semmik, a művészet számára csak valamilyen egységbe
kapcsolásuk révén lehetnek valamik. A pillanatnyi állapotnak ezért az emberi lélek egyszerűségével
kell telítődnie." Hogy az egymást váltogató érzelmi rezdülések sokféleségének a karakter egységén
kell alapulnia, mert különben nem teljesül az esztétika ‒ egyben az etika ‒ központi posztulátuma: ez
a klasszikus zeneesztétika körneri vázlatára emlékeztet, amely a pátosz és az éthosz ellentétéből indult
ki. Ám Solger felemelkedése a művészetvallás jellegzetes emfázisának szintjére: romantikus örökség.
A zene "egyrészt a lélek belső érzése [Fühlen], másfelől a különös érzés [Empfindung] kifejezése.
Ha ez a kettő bensőségesen áthatja egymást, akkor ezáltal az eszmét ábrázolja, mivel a zenét mindig
mint az általánost, ezt pedig egyben mint pillanatnyi állapotot érzékeljük." Az "eszme" a dialektikus
filozófia nyelvén az általános és a különös közvetítését jelenti. "A lélek belső érzése" viszont, úgy
tűnik, Solger számára ugyanúgy, mint Schleiermacher számára, az a hely, ahol a vallás konstituálódik:
mint önmagába mélyedés révén megvalósuló felmagasodás. Mert aligha magyarázható másként a
"belső érzéstől" mint öntudattól "az örökkévaló jelenlétének" érzéséhez vezető átmenet. "Így a zene
a jelenség momentumán át az örökkévaló jelenlétébe képes helyezni bennünket, mivel érzésünket az
eleven eszme egységébe oldja. (...) A zene saját tudatunkat az örökkévaló észlelésébe oldja. A zene
voltaképpeni, lényegi használata ennélfogva a vallási használat."42 Amit Körner "éthosznak" nevezett
‒ az a kapocs, amely egybefogja az érzés zeneileg kifejezett pillanatnyi rezdüléseit ‒, az Solgernél a
művészet által közvetített és "a lélek belső érzésében" gyökerező vallási tapasztalattá vált.

Weisse 1830-ban kinyomtatott művében, Az esztétika rendszerében az abszolút hangszeres zene
fejezi ki a legmegfoghatóbban, teszi érzékelhetővé az önállóságának és felszabadultságának tudatára
ébredt "modern szellemet." "A szellem elevensége a hangszeres zenében a maga sajátos alakjában
mutatkozik meg, abban az alakban, amely különbözik a szépség világához képest hátrányban lévő
különösségtől." (Az affektust mint "szép affektust" maga mögött hagyó "különösség" Weissénél ‒
ugyanúgy, mint Schopenhauernél ‒ az érzések empirikus, véges feltételeit, tárgyait és motivációit
jelöli.) "A szellem elevensége mármost ebben a művészetben úgy nyilvánul meg, mint szakadatlan
ide-odaringás vagy hullámzás a két ellentétes pólus, a szomorúság és az öröm, vagy a panaszkodás
és az ujjongás között." (Már Nägelinél, 1826-ban, négy évvel Weisse előtt, A zenei előadásokban
szó esik "az érzések mérhetetlenül nagy területén" megvalósuló "lebegéséről"43, ami egyformán
jelenti az affektusok megszüntetve-megőrzését és átszellemítését.) "Ezek a kétarcú érzések vagy
lelkiállapotok itt a maguk tisztaságában jelennek meg az abszolút, (vagy ha már itt használni akarjuk
ezt a kifejezést:) az isteni szellem attribútumaként, anélkül hogy közvetlenül arra vonatkoznának, ami
az ember véges szellemében ezeket az érzéseket vagy lelkiállapotokat felkelti, változatossá teszi és
kíséri."44 A "materiális szennytől" megtisztított érzelmek, amelyeket Wackenroder "mint ereklyéket
értékes monstranciákba" akart zárni45 ‒ az ő számára az abszolút hangszeres zene nem volt más, mint
egy ilyen monstrancia ‒, tehát ezek az in abstracto érzések úgy jelennek meg, mint "az isteni szellem
attribútumai." Ennél extrémebb módon aligha fogalmazható meg a művészetvallás mint érzésvallás
doktrínája.

40Utalás Schleiermacher Über die Religion című művének alcímére: A vallásról. Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez.
41Karl Wilhelm Ferdinand Solger: Vorlesungen über Ästhetik. Herausgegeben von Karl Wilhelm Ludwig Heyse. Darmstadt 1969. 340. o.
42Solger: 341. o.
43Nägeli: 53. o.
44Christian Hermann Weisse: System der Ästhetik als Wissenschaft der Idee der Schönheit. Reprint: Hildesheim 1966. II. kötet, 56. sk. o.
45Wackenroder: 206. o.
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5. fejezet - Az esztétikai kontempláció
mint áhítat

Johann Sebastian Bach életéről, művészetéről és műveiről szóló monográfiájának panegirikus
előszavában Johann Nikolaus Forkel így ír: "Amondó vagyok, hogy aki teljes mélységükben ismeri
Bach műveit, az csak elragadtatással szólhat róluk, mi több: néhányukról csak egyfajta szent imádat
hangján."1 Az a vallásos hang, amelyet Forkel ‒ némi habozással ugyan ‒ megütött, a műalkotásokról
való beszédben eladdig teljesen szokatlan volt. Az az érzés, hogy "szent imádattal" szólni zenei
alkotásokról egyáltalán nem jelent blaszfémiát, minden bizonnyal Herder vagy Tieck és Wackenroder
nyomán alakult ki a szerzőben.

Herder 1793-ban, itáliai tartózkodása után, amikor is "több alkalma volt az istentiszteleti célokat
szolgáló zenéről gondolkodni, mint Németországban"2, Cäcilia című dolgozatában így ír: "Mert
az áhítat mintha a zene legmagasabb rendű foglalata lenne, szent égi harmónia, odaadás és öröm.
Legszebb kincseire az áhítat révén tesz szert a zeneművészet; ezen az úton férkőzik hozzá a
művészet legbensejéhez."3 A szent zeneművészet, amelyhez Herder "áhítatot" követel, "Leo, Durante,
Palestrina, Marcello, Pergolesi, Händel, Bach" zenéje.4 A jelen Herder szemében "ínséges kor"; ám
az egykor volt nagyság, amelyet emlékezetünkben akkor is meg tudunk őrizni, ha a valóságból már
tovatűnt, reményt ébreszt arra, hogy nincs lezárva előttünk az egyházi zene egy második korszakába
vezető út. "A szent zene nem halt ki, mint ahogyan nem halhat ki a vallás és a jámborság igaz érzése
sem; bizakodva várja újjáéledésének és megnyilatkozásának idejét."5

A "szent" zeneművészet, amelynek eszméjét Herder 1793-ban felidézte, ezek szerint nem a zene
mint olyan, hanem az "igazi" egyházi zene, amelynek elvei szerinte Bachnál és Palestrinánál egyként
megvalósultak. (Az egyházi zenének az a szűkebb fogalma, amelyhez a XIX. század Palestrina-
rajongói ‒ a protestánsok éppúgy, mint a katolikusok ‒ tértek vissza, még idegen volt Herdertől.) 1800-
ban viszont, Kalligonéjában, ebben a "metakritikában", amely Kant művével, Az ítélőerő kritikájával
polemizál, az "áhítat", "a zenének ez a legmagasabb rendű foglalata" olyan érzés, amelyet Herderből
általában a zene, különösen pedig "a szavaktól és taglejtésektől különvált", abszolút zene vált ki.
"Ha tehát ti a hangoknak mint hangoknak a zenéjét megvetitek és szavak nélkül nem tudtok mit
kezdeni vele" ‒ Herder itt Kantra gondol ‒, "akkor ti maradjatok csak távol tőle (...) Hogy milyen
nehezen tudott a zene elszakadni testvéreitől, a szavaktól és a gesztusoktól, hogy milyen nehezen tudott
magában művészetté fejlődni, kiképződni, azt jól bizonyítja történetének hosszú folyamata. Szükség
volt egy sajátszerű kényszerítő eszközre ahhoz, hogy a zene önállósuljon és az idegen segítségtől
elkülönüljön."6 Az tehát, hogy a zene az énekből származik, Herder szemében nem zárja ki, hogy
télosza, amelyben lényege megmutatkozik, az abszolút zene legyen.

Azt a "kényszerítő eszközt" viszont, amelyre szükség volt ahhoz, hogy az autonóm, a funkcióktól
és szövegektől különvált hangszeres zene egyáltalán értelmesnek és a szó emfatikus értelmében
művészetnek tűnjön, Herder nem annyira magának a dolognak a szerkezetében, mint inkább a
hallgatók tudati állapotában kereste. Más szavakkal, az abszolút zenének mint "fogalom nélküli
szépnek" az igénye, hogy "cél nélkül célszerű", önmagáért létező legyen, hogy ne bizonyos, őt
megelőző eseményekre támaszkodjon és ne szövegeket illusztráljon, Herder szerint csakis azzal
igazolható, hogy a hallgató egy olyan önmagáról és a világról megfeledkező kontemplációba húzódik
vissza, amelyben a zene "önmagáért való elkülönült világként" jelenik meg.7 Az abszolút zenét
az esztétikai kontempláció és annak "az emberiség kiművelésében" játszott szerepe legitimálja,
és fordítva: az esztétikai elmélyedés legitimációja az abszolút zenének a szavak fölé emelkedő
expresszivitásában rejlik. "Mi volt az, ami a zenét mindenféle tőle idegen elemtől, a látványtól, a
tánctól, a taglejtéstől, de még a kísérő énekhangtól is elkülönítette? Az áhítat. Az áhítat az, ami az

1Johann Nikolaus Forkel: Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig 1802. Herausgegeben und mit einem Nachwort
versehen von Walther Vette. Kassel 1970. 12. o.
2Johann Gottfried Herder: Werke. Herausgegeben von Heinrich Düntzer. Berlin é. n. XV. kötet, 337. o.
3Herder: XV. 337. o.
4Herder: XV. 345. o.
5Herder: XV. 350. o.
6Herder: XVIII. 604. o.
7Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke und Briefe. Heidelberg 1967. 245. o.
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embert és az emberek gyülekezetét a szavakon és a taglejtéseken túlemeli, mivel akkor az érzések
kifejezésére nem marad más, mint ‒ a hangok."8

Sulzer, aki maga volt a XVIII. század végi common sense megtestesülése, a hangszeres zenét
még kellemes, de üres zörejeknek érezte. Az a kijelentés, hogy az abszolút zene alkotásait akkor
hallgatjuk adekvát módon, ha "áhítattal" hallgatjuk és nem pusztán a társalgás előmozdítására szolgáló
eszköznek tekintjük, 1800 táján inkább meglepő volt, semmint magától értetődő. Az "áhítat" átvitele
a "szent" zenéről az abszolút zenére mindazonáltal nem pusztán rajongás volt, jóllehet a XIX.
századi "művészetvallás" megvetői erre gyanakodtak; ez az átvitel azt a XIX. század zenekultúrájára
nézve alapvető felfedezést jelentette, hogy a nagy hangszeres zene, annak érdekében, hogy mint
"zenei logikát" és mint "nyelven túli nyelvet" megértsék, rá van utalva egy bizonyos magatartásra,
a legbehatóbban Schopenhauer által leírt esztétikai kontemplációra ‒ egy olyan magatartásra, amely
révén a hangszeres zene a tudat számára egyáltalán konstituálódik. Edmund Husserl fenomenológiai
terminusaival szólva a kontempláció: noézis az abszolút zene noémájához.

Herder felismerése azonban feltételezte, hogy a "meghatározatlan", "a szavaktól és taglejtésektől
különvált" zene nem a vokális zene fogyatékos létmódjaként, hanem a "voltaképpeni"
zeneművészetként jelenik meg. Csak ha a szavak nélküli zene "felülemelkedik" a nyelven, ha nem a
nyelv mögött kullog, csakis akkor mehet át egymásba a vallásos áhítathoz való felemelkedés és az
abszolút zene igényelte kontempláció.

Egyáltalán nem kizárt, hogy Herder saját tapasztalatai nyomán jutott arra a meggyőződésre, hogy az
abszolút zenéhez, akár "a szent zeneművészethez", az "áhítat" érzésével kell közelednünk (ellentétben
Kanttal, aki megvetette a hangszeres zenét); valószínűbb azonban az, hogy e téren Wackenroder hatott
rá. (Az Egy művészetkedvelő szerzetesbarát ömlengései 1797-ben, a Fantáziák a művészetről 1799-ben
jelent meg.) Azt az áhítatot pedig, amelyre a zene ragadtatja hallgatóit, egy egész korszak Wackenroder
modorában fejezte ki.

"Ha Joseph koncertre ment, akkor anélkül, hogy pillantást vetett volna a hallgatók fényes
gyülekezetére, elvonult egy sarokba, és olyasfajta áhítattal hallgatta a zenét, mintha templomban lenne
‒ csendben és mozdulatlan, földre sütött tekintettel. A legapróbb hang sem kerülte el a figyelmét, s ez
a feszült figyelem a végén valósággal kifárasztotta, kimerültté tette. (...) Különösen kedvelte a vidám
hangulatú, verőfényes, a teljes zenekaron felcsendülő szimfóniákat; ezeket hallgatva gyakran olyan
érzés fogta el, hogy ifjak és leányok derűs csapatát látja táncolni egy virágos réten. (...) Egyes helyeken
olyannyira tisztának, szívhez szólónak érezte a zenét, hogy ilyenkor valósággal szavaknak hitte a
hangokat. Máskor meg úgy hatottak rá a hangok, mint csodás elegye vidámságnak és szomorúságnak;
ilyenkor egyként közel állt hozzá mosoly és sírás. (...) Ez a sokféle érzés mindig megfelelő képeket
és új gondolatokat fakasztott lelkében; csodás képessége ez a zenének: annál hatalmasabban hat ránk
ez a művészet, annál egyetemesebb érvénnyel hozza forrongásba lényünk valamennyi erőit, minél
homályosabb, minél titokzatosabb az a nyelv, amelyen hozzánk szól."9

Az "áhítat" szót Wackenroder-Berlingernél (az idézett helyen Wackenroder azonos Berlingerrel, a
szerző azonosul novellája figurájával) jószerivel nem-képletes értelemben kell vennünk. Habár a
Fantáziák a művészetről "merész hasonlattal" él, amikor a művészetvallás híveit, akik "igaz szívvel
térdre borulnak a művészet előtt, akik örök és határtalan szeretettel hódolnak a művészetnek", olyan
"papi hivatásra kiválasztotthoz" hasonlítja, aki "az életben minden szép és jó alkalmat megragad arra,
hogy istenét tisztelje és neki hálát adjon."10 Ám ez a "hasonlat" egyszerű, keresetlen vallomásba fordul,
amikor Wackenroder azt "a mélységes, változtathatatlan szentséget" részesíti tiszteletben, "amely
ennek a művészetnek inkább sajátja, mint az összes többinek"11, vagy amikor Tieck fenntartás nélkül
egybekapcsolja a vallást és a művészetet: "Mert a zeneművészet minden bizonnyal a hit végső titka,
a misztika, a teljességgel kinyilatkoztatott vallás."12

Az "áhítat", amelynek magaslatára hite szerint Wackenroder-Berlinger felemelkedett, elvi alapokon
általában magát a zenét illeti, tekintet nélkül a zene műfajára és stílusára. "Mindig is úgy éreztem,

8Herder: XVIII. 604. o.
9Wackenroder: 115. o.
10Wackenroder: 210. sk. o.
11Wackenroder: 221. o.
12Wackenroder: 251. o.
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hogy az a fajta zene, amelyet éppen hallgatok, a legelső és a legjobb a maga nemében, s feledteti
velem az összes többit."13 (A "papi hivatásra kiválasztott", akit Wackenroder "merész hasonlata"
a művészetvallás hívével hasonlít össze, "mindenütt oltárokat emel".) De azért különösen "a teljes
zenekaron felcsendülő szimfóniákat" kedvelte. S hogy a zene eszméje a legvilágosabban a nagy
hangszeres zenében, Hanslick kifejezésével: "a tiszta, abszolút zeneművészetben" fejeződik ki, azt
Tieck még Wackenrodernél is határozottabban deklarálta.14

A XX. század esztétikai kategóriáin nevelkedett olvasó szükségképpen felemásnak érzi a Wackenroder
által a Joseph Berlingerben leírt zenehallgatást. Ebben egyfelől magára a dologra, a zenei jelenségre
irányuló megfeszített koncentrációról van szó, másfelől a zene által keltett "érzéki képekről és
új gondolatokról". És a Fantáziák a művészetről fejezeteiben Wackenroder is,15 Tieck16 is olyan
nyelven adja elő a szimfóniák hallgatása során szerzett benyomásait, amelyet a metaforák burjánzása
jellemez. Ám félreérti ezeket a leírásokat, aki egy "formalista" árnyalatlan gyanakvásával olvassa
őket, bizalmatlanul a "hermeneutika" minden fajtájával szemben. Lényeges az, hogy e leírások ‒ az
1800 körüli évek terminológiájával szólva ‒ nem "historikus", nem is "karakterisztikus" jellegűek,
hanem "költőiek": nem mesélnek el történetet; kerülik, hogy néven nevezzenek egy bizonyos, szilárdan
körvonalazott pátoszt vagy éthoszt, amelyet a zene állítólag kifejez. Inkább kísérletek szeretnének
lenni, kísérletek, hogy a zene "költői" ‒ vagyis nem irodalmi, hanem metafizikai ‒ lényegéről
hasonlatokban szóljanak, melyek oly talányos és labirintusszerű alakzatokká szövődnek össze, mintha
azt volnának hivatva sejtetni, hogy a zene afféle "nyelven túli nyelv". Ahogy Tieck írja: "A szimfóniák
sejtelmes nyelven a legrejtelmesebbet fedezik fel, nem függnek a valószínűség semmilyen törvényétől,
nem szükséges semmilyen történethez és semmilyen karakterhez kapcsolódniuk, megmaradnak a
maguk tisztán költői világában."17

Úgy tűnik, hogy a zenehallgatás két típusa 1797-ben a Joseph Berlingerben még nem egy értékskála
két külön foka, hanem még átmennek egymásba. Abban a befogadás-elméleti vázlatban viszont,
amelyet Wackenroder 1792-ben egyik Tieckhez intézett levelébe mintegy belesző, az "igazi"
zeneélvezet élesen elválik a "hamistól". "Ha koncertre megyek, úgy vélem, kétféle módon élvezem a
zenét. Csak az egyik zeneélvezet igazi: ennek lényege a hangoknak és előrehaladásuknak a legnagyobb
mértékben figyelmes nyomon követése; ilyenkor a lélek teljesen átadja magát az érzések sodró
áradatának." (Az "érzések" kifejezésben, úgy tűnik, mint Kantnál, itt is egybeolvadnak az érzéki
benyomások és az érzelmek.) "Ez a zeneélvezet távol áll, elvonatkoztat minden zavaró gondolattól
és idegenszerű érzéki benyomástól. A hangoknak ilyen, valósággal irigy szürcsölgetése egyfajta
erőfeszítéssel jár, amit nem lehet túlságosan hosszú ideig elviselni. (...) A másik módja annak, ahogyan
a zene gyönyörködtet, nem igazi zeneélvezet, nem a hangok keltette benyomás passzív befogadása,
hanem a szellem bizonyos tevékenysége, amelyet a zene hív és tart életben. Ekkor már nem a
zenedarabban uralkodó érzést észlelem, ekkor gondolataim és fantáziaképeim mintegy tovaszállnak
az ének hullámain, és gyakran egészen távoli zugokban kötnek ki."18 (A "passzív" jelző meghökkentő
lehet; a modern esztétika hajlik arra, hogy a műre való koncentrációt, amelyet Wackenroder "a
hangok keltette benyomás passzív befogadásának" nevez, Hugo Riemann nyomán "aktív hallásnak",
a kompozíciós folyamat belső követésének [Nachvollzug] tekintse, ezzel szemben a zenétől eltávolító
képekbe és gondolatokba való belemerülést mint "mechanikus" képzettársításoknak való "passzív"
kiszolgáltatottságot magyarázza.)

Ha a "specifikusan zenei" esztétikájának premisszáiból indulunk ki, a Joseph Berlingerben olvasható
leírás úgy jelenik meg, mint visszaesés a homályosságba és valami felemás "hermeneutikába":
mint elmosása azoknak a határoknak, amelyeket a Tieckhez intézett levél kijelölt. A Fantáziák
a művészetről "költői" leírásait mindamellett nem szabad összetéveszteni azzal a képekbe és
gondolatokba való meneküléstől, amelyet Wackenroder mint hamis zenehallgatást jellemzett és
önmagánál kifogásolt. Wackenroder a "tiszta, abszolút zeneművészetet" sehol sem travesztálja
"programzenévé" vagy "karakterisztikus zenévé", mindig csupán "költőileg" értelmezi. A hasonlatok
‒ gyakran az irodalmilag problematikus metaforaütközések árán ‒ megmaradnak a sejtelmekkel
teli meghatározatlanság szférájában, amelyben a romantikus esztétika a hangszeres zene metafizikai

13Wackenroder: 211. o.
14Wackenroder: 254. o.
15Wackenroder: 226. sk. o.
16Wackenroder: 236. sk. o.
17Wackenroder: 255. o.
18Wackenroder: 283. sk. o.
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eredetét kereste. És a kontemplációnak ‒ tehát az abszolút zene eszméjével korrelációban lévő
magatartásnak ‒ a lényegi jegyei a Joseph Berlingerben ugyanazok maradnak, mint az "igazi"
zenehallgatásról szóló 1792-es vázlatban: az abszolút zene elkülönítése a programzenétől és a
karakterisztikus zenétől; továbbá az a "végtelen vágyakozás", amely ‒ mint túlemelkedés a szavaknak
a végesben és a fogalmiban fogva maradt nyelvén ‒ a zene "költői lényegét" adja; végül pedig a műre
való koncentráció, szemben az el-elkalandozó gondolatokba és érzésekbe való beleveszéstől.

Hogy az esztétikai kontempláció vallásos áhítatként tudott megjelenni, az a másik oldala volt annak a
folyamatnak, amelyben a vallásos áhítat olykor az esztétikai kontemplációba való átmenet küszöbére
ért el. (A művészetfilozófiai és a vallásfilozófiai változások kölcsönhatása olyan "eszmetörténetként"
manifesztálódik, amely nem annyira kezdet, ahogyan ezt Wilhelm Dilthey hitte, mint inkább
eredmény. A két változássor kölcsönös átmenete egymásba azzal a formulával fejezhető ki, hogy
a profán "szakralizálódásának" megfelel a vallási "szekularizálódása"; ha azonban teológiai dogma
nélküli történészként szeretnénk elkerülni a jogosulatlan elsajátításnak a "szekularizálódás" szóban
rejlő gyanúját, akkor egy olyan jelenséget, mint amilyen a XIX. század művészetvallása, a vallási tudat
történetileg legitim alakjának kell tekintenünk.)

Friedrich Schleiermacher Beszédek a vallásról című, 1799-ben megjelent műve, amely közvetlen
rokonságban van Wackenroder és Tieck Fantáziák a művészetről című kötetével és Herder
Kalligonéjával, s amelyet szerzője "a vallást megvető művelt közönséghez" intézett, a vallást élesen
elválasztja egyfelől a metafizikától vagy spekulációtól, másfelől az erkölcstől vagy praxistól. "A
vallás lényege nem a gondolkodás és nem is a cselekvés, hanem a szemlélet és az érzés".19 "A
praxis (...) nem egyéb, mint művészet, a spekuláció nem egyéb, mint tudomány, a vallás pedig nem
más, mint a végtelen iránti érzék [Gefühl] és ízlés."20 Mindamellett a "szemléletet" és az "érzéket"
‒ a véges szemléletét, ahogyan a véges közvetlenül előttünk áll, és az érzéket a végtelen iránt,
amellyel a véges összefonódott ‒ Schleiermacher olyan fordulatokkal írja le, amelyeknek félre nem
érthető módon az esztétikai kontempláció modellje szolgál alapul. "A szemlélet érzés [Gefühl] nélkül
semmi, és sem igazi eredettel, sem igazi erővel nem rendelkezik, s hasonlóképpen semmi az érzés
is szemlélet nélkül; mindkettő csak akkor és csak azért valami, amikor és amennyiben eredetileg
egyek és elválaszthatatlanok. Persze tudom, mennyire leírhatatlan és milyen gyorsan elmúlik amaz
első, titokzatos pillanat, amely minden érzéki észlelésnél jelen van, még mielőtt a szemlélet és az
érzés különválna, amikor az érzék és tárgya egymásba folynak és egyek, még mielőtt mindkettő
visszatérne eredeti helyére ‒ de azt akartam, bárcsak sikerülne megragadnotok ezt a pillanatot, és a
lelkület magasabb, isteni-vallásos tevékenységében is újból felismernetek."21

Egy olyan teológiában, amely nem riad vissza a költészet közelségének keresésétől, komolyan kell
venni a metaforákat. A vallás lényegéről szóló beszédben, ahol Schleiermacher a cselekvést elhatárolja
a vallástól, a cselekvést kísérő, de nem motiváló vallást a "szent zenével" hasonlítja össze: "Minden
igazi cselekvésnek morális természetűnek kell lennie, és lehet is, ám a vallásos érzéseknek szent
muzsika gyanánt kísérniük kell az ember minden cselekedetét; az embernek mindent vallásosan kell
tennie, de semmit sem szabad vallásosságból tennie."22 A zene azért lehet "szent", mert a szent
viszont, ahogyan azt Schleiermacher érti, a zenében képes manifesztálódni. Az a vallás, amelyet
Schleiermacher "a vallást megvető művelt közönségnek" prédikált, "érzésvallás", vagyis negatív
fordulattal élve: nem "szóvallás", nem szavakban kifejeződő vallás. Ez a vallás a "kimondhatatlant"
járja körül, ahelyett hogy a szóban "elmondotthoz" kapcsolódna. A hittételek csupán másodlagos,
"a beszédben ábrázolt" kifejezése, nem szubsztanciája "a vallásosan jámbor lelkiállapotoknak".23 A
"kimondhatatlant" viszont ‒ a vallást konstituáló szubjektív "belső lelkiállapot" objektív korrelátumát
‒ a zene által lehet rejtjelezni, a zene útján, amely nyelven túli nyelv. "A három nyelvi terület, a költői,
a szónoki és az elbeszélve tanító közül a költői a legmagasabb rendű; ezeknél is magasabb rendű és
különb a zene."24

Schleiermacher a XIX. század protestáns teológiájának a képviselője. Mármost tanításából, amely
szerint egy tétel annyiban teológiai tétel, amennyiben a vallásos érzés szerez benne önmagáról

19Friedrich Schleiermacher: A vallásról. Fordította Gál Zoltán. Budapest 2000. 31. o.
20Schleiermacher: 32. o. (A Gefühl szó alapjelentése: érzés. ‒ a szerk.)
21Schleiermacher: 42. sk. o.
22Schleiermacher: 40. o.
23Schleiermacher: Glaubenslehre, 15. In: Karl Barth: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Hamburg 1975. II. kötet, 385. o.
24Barth: 385. o.
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bizonyosságot, hibás általánosítás nélkül arra következtethetünk, hogy a XIX. század művészetvallása
valóban vallás és nem pusztán a vallás paródiája. Merthogy a zenében a végtelen iránti érzés fejeződik
ki, amely érzés a vallás szubsztanciája, az elegendő volt ahhoz, hogy az esztétikai kontempláció és
a vallásos áhítat egymásba olvadjon, anélkül hogy Schleiermacher premisszái mellett ‒ melyeket
az egész évszázad premisszáinak tekinthetünk ‒ babonáról lett volna szó. Az érzés teológusa ‒ az
érzésé, amely egyfelől "közvetlen öntudat", másfelől "a feltétlen függőség" érzése ‒ kimondatlanul
egyszersmind a művészetvallás teológusa volt.

Amire Schleiermacher habozva célzott, azt a Martin Leberecht de Witte berlini teológus által
1815-ben névtelenül megjelentetett, Az új egyház című röpirat kertelés nélkül proklamálta: "A
művészet és a költészet korunk művelt emberei számára a leghatásosabb eszközei a vallásos érzések
felébresztésének. A hit a legközvetlenebbül az érzésben adja tudtul magát. A vallásos érzést legjobban
a művészet szolgálja."25

A katolikus teológusok közül Johann Michael Sailer dicsőítette a művészetben azt, hogy a vallásos
ébredés eszköze. Habár A vallás és a művészet szövetsége címmel 1808-ban tartott landshuti egyetemi
beszédében elvetette "a pusztán esztétikai vallást, amely csak az isteni iránti meghatározatlan
érzésekben lebeg",26 másfelől viszont hangsúlyozta: "A vallást olyan kötelékek fűzik a művészethez,
amelyek nem esetlegesek, nem megegyezésen alapulók, hanem lényegiek, szükségszerűek, amelyek
nem ma vagy tegnap jöttek létre, hanem örökkévalóak."27 Az Egy Szent Művészet Sailer szerint
"azoknak az orgánumoknak egyike, amelyek szemmel láthatóvá teszik a vallás életét", amelyek
elősegítik, hogy a "belső, láthatatlan" vallás "külső, látható" vallásként lépjen fel.28 És megfordítva:
"Ha pedig a vallásnak a kifelé mutató élete mellett olyan élete is van, amely visszafelé és befelé, a
megindult lélek mélye felé mutat, akkor az Egy Szent Művészet új méltóságra tesz szert: a vallásnak
nemcsak kifelé, hanem egyben befelé is mutató orgánuma."29

25Hubert Schrade: Deutsche Maler der Romantik. Köln 1967. 17. o.
26Johann Michael Sailer: Sämmtliche Werke. Herausgegeben von Joseph Widmer. Sulzbach 1839. XIX. kötet, 161. sk. o.
27Sailer: 164. o.
28Sailer: 166. o.
29Sailer: 170. o.
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6. fejezet - Hangszeres zene és
művészetvallás

A XIX. század művészetvallása, az a hit, hogy emberi alkotás volta ellenére a művészet
kinyilatkoztatás, rossz hírbe keveredett: "zagyva keveréknek" kezdték tartani. Az ellene meginduló
tiltakozás, ahogyan Stravinsky fogalmazott, egyfelől a művészet szakralizálását, másfelől a vallás
szekularizálását kifogásolta, tehát két irányból volt motivált: védeni akarta a vallást a művészettel való
visszaélés ellenében, és védeni akarta a művészetet a vallással való visszaélés ellenében. Ha viszont
‒ ahelyett, hogy a dialektikus teológia vagy a zeneesztétikai formalizmus nevében a "rossz XIX.
század" ellen háborognánk ‒ tudomásul vesszük, hogy Schleiermacher érzésvallása a fejlődés önálló
jogú lépcsőfoka a vallásosság és a teológia történetében, akkor kiderül, hogy a művészetvallásban a
művészetnek a vallás felé törekvő eszméje a vallásnak a művészet felé törekvő eszméjével találkozott,
s nincs szó hibás átvitelről. A történészt semmi sem jogosítja arra, hogy "illegitim" jellegről beszéljen.
Ugyanakkor a művészetvallás eszméjét mindaddig, amíg nem süllyedt az "épületesség" formulájává,
problémaként, nem pedig kétségbe nem vont, szimpla dogmaként fogták fel; s az a bonyolult
dialektika, amelybe egy vallásfilozófiailag ihletett esztétika keveredik, sehol nem nyilvánul meg
világosabban, mint az elméletben, a hangszeres zene metafizikájában.

Schleiermacher szerint ‒ úgy tűnik, tőle származik a "művészetvallás" kifejezés ‒ 1799-ben, A
vallásról tartott "beszédeiben" három úton juthatunk el a végestől a végtelenhez: a magunkba
mélyedés, a világ valamely darabjának önfeledt szemlélete és a művészet műveinek áhítatos
kontemplációja útján. Schleiermacher elismeri, hogy a végtelennek az esztétikai kontempláció révén
megvalósuló szemléletét tőle megtagadta a természet: "Ha nem volna bűn a hatalmunkon kívül álló
dolgokat kívánni, akkor azt kívánnám, bárcsak ugyanilyen világosan láthatnám, ahogyan a művészi
érzék, pusztán önmaga kedvéért, átmegy a vallásba, ahogy a lelkület, nyugalma dacára, melybe minden
egyes élvezet után elmerül, mégis ösztönözve érzi magát a továbblépésre, amely őt az univerzumhoz
vezetheti. Miért olyan hallgatag természetűek azok, akik megjárták ezt az utat? Én nem ismerem ezt az
utat, ez a legnagyobb korlátom, amit a lényem mélyén érzek, de tekintettel is vagyok rá. Beérem azzal,
hogy nem látom, de ‒ hiszem; a lehetőség világosan a szemem előtt áll, de a megvalósulás mikéntjének
titoknak kell maradnia előttem."1 Másfelől Schleiermacher úgy véli, hogy a történeti vallások egyike
sem művészetszemlélet alapján jött létre: "Olyan művészetvallásról, mely népeket és korokat uralt
volna, sohasem hallottam."2 De meg van győződve egyfajta művészetvallás lehetőségéről; a terminust
egy olyan dolog jelölésére alkotta meg, amelynek ő maga csak absztrakt körvonalait észlelte, amely
azonban egyidejűleg ‒ 1799-ben ‒ Wackenroder és Tieck Fantáziáiban az eleven tapasztalat konkrét
alakját öltötte, olyan tapasztalatét, amelyet Schleiermacher megsejtett, de amelynek személy szerint
híjával volt.

A művészetvallás dogmáját a legnagyobb nyomatékkal Tieck fogalmazta meg: "Mert a zeneművészet
minden bizonnyal a hit legvégső titka, misztika, a teljességgel kinyilatkoztatott vallás. Gyakran az az
érzésem, hogy még csak alakulóban van; mesterei még nem mérhetők össze más mesterekkel."3 Ez
az idézet a Szimfóniák című tanulmányból származik, amelynek fő tétele az a megállapítás, hogy a
hangszeres zenét olyannyira elsőbbség illeti meg a vokális zenével szemben, hogy a "zeneművészet",
amely vallássá emelkedik, elsődlegesen "szimfóniát" kellene hogy jelentsen. Az a fordulat pedig,
hogy a zeneművészet "még csak alakulóban van", úgy fogható fel, mint megsejtése annak a ténynek,
miszerint a hangszeres zene tiecki metafizikája, amelyet eredetileg Johann Friedrich Reichardt művei
fémjeleztek, adekvát tárgyát csak E. T. A. Hoffmann-nál találta meg ‒ annál a Hoffmann-nál, aki
viszont a beethoveni teljesítmény helyes megítélésére képes nyelvet Tiecktől kölcsönözte.

Tieck művészetvallása annak a vágynak a kifejeződése, amely szeretne elzárkózni a világtól, s egy
olyan kontemplációba merülni, amelynek esztétikai jellege önkéntelenül átmegy vallásos jellegbe:
"Mindig ez után a megváltás után vágyakoztam, és ezért költözöm szívesen a hit csendes vidékére,
a művészet voltaképpeni területére."4 Ez a mondat szinte szó szerint azonos egy Wackenroder-

1Friedrich Schleiermacher: A vallásról. Fordította Gál Zoltán. Budapest 2000. 90. o.
2Schleiermacher: 91. o.
3Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke und Briefe. Heidelberg 1967. 251. o.
4Wackenroder: 250. o.
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idézettel: "Ó, így lehunyom szemem a világ megannyi háborúja előtt, és csendben visszahúzódom
a zene, a hit világába."5 Nevét a művészetvallás Schleiermachertől, alapdogmáját Tiecktől kapta;
Wackenroder számára a művészetvallás eredeti tapasztalat volt. Ő eleget tett annak a követelésnek,
amelyet a művészet "papi hivatásra kiválasztottjai" lelkére kötött: legyenek olyanok, akik "igaz szívvel
térdre borulnak a művészet előtt", akik "örök és határtalan szeretettel hódolnak neki."6 Wackenroder
művészetvallása azonban, úgy tűnik, jórészt a pietizmus és a szentimentalizmus rétegéből származik,
amely a romantika előtörténete szempontjából egészében véve meghatározó jelentőségű mozgalom
volt. Himnusza második versszakában, amellyel Wackenroder Joseph Berlingere Szent Cecilia, a
zene védőszentje előtt tiszteleg, nem nehéz felismerni a Jézus iránti rajongó szeretet, a pietista
"Jesusminne" nyelvét;7 "Míg csodás zenéd hallgatom,/ hódolattal térdre borulok,/ megigéz a hang
hatalma./ Oldd le rólam az érzékek bilincsét,/ hadd olvadjak fel az énekben,/ mely révületbe
ejtett." Ám a vallásos örökségből ‒ a hívő bizakodás és a hívő kétségbeesés közötti, a pietizmusra
jellemző, valósággal megszállott ingadozásokból ‒ magyarázható a lelkesültség és a depresszió
váltakozása is, amely Wackenroder és Tieck művészetvallását láthatóan veszélyezteti. A Fantáziák
a művészetről VI. részében, Joseph Berlinger filológiailag vitatott Levelében az esztétikai-vallásos
áhítathoz való felemelkedés hirtelen átcsap szorongásba, hogy a művészetvallás nem más, mint
egyfajta babona: "Lelkem legmélyéről szakadt fel a kiáltás: micsoda isteni törekvés az emberben,
hogy olyasmit alkot, amit alantas cél és haszon nem sző át meg át, ami független lévén a világtól,
saját ragyogásával büszkélkedhet, amit nem a nagy gépezet egyik fogaskereke hajt, s maga sem hajt
egy másikat. Nincs egyetlen lángja sem az emberszívnek, amely oly magasra csapna fel, egészen
az égig, mint a művészet."8 "A művészet csábos-csalfa babona; azt hisszük, benne maga a végső,
legbensőbb emberség áll előttünk, holott a művészet csak egy szép emberi művet tol elénk, amelyben
érvénytelenné váltak az összes önös és önelégült gondolatok és érzések, amelyek a tevékeny életben
terméketlenek és hatástalanok maradnak."9 (Tieck megjegyzését, hogy "Berlinger cikkei közül a négy
utolsónak én [Tieck] vagyok a szerzője"10, korábban úgy értelmezték, hogy Joseph Berlinger levele,
hátulról a negyedik darab, Tieck műve; Richard Alewyn azonban kimutatta, hogy a Fantáziák a
művészetről záródarabját, Az álom című allegorikus költeményt is a szóban forgó négy cikk közé kell
számítani, s így a Levél szerzője Wackenroder.11)

Míg a Fantáziákban a zene, különösen pedig a szimfónia az, ami Wackenroderben és Tieckben
vallásos áhítatot ébreszt, addig E. T. A. Hoffmann lelkesedése nem egyirányú: Palestrina
vokálpolifóniája éppúgy a "modern, keresztény, romantikus korszakot" fejezi ki zeneileg,
mint Beethoven szimfóniája. Vallásos művészet és művészetvallás mintegy történetfilozófiai
konkurenciában áll egymással.

A Régi és új egyházi zene című tanulmányában, amelyet Hoffmann 1814-ben, négy évvel a beethoveni
Ötödik szimfóniát bemutató recenziója után, a lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitungban adott közre,
a "szent zeneművészet", amelynek történeti órája a Palestrina és Händel közötti időszak, úgy jelenik
meg, mint ami visszahozhatatlanul elmúlt. Bármennyire is sóvárgással teli a Palestrina iránti tisztelet,
nem foglalja magában a stílus utánzására való felszólítást, ahogyan erre a XIX. században Eduard Grell
és Michael Haller kísérletet tett, hanem azzal a belátással jár együtt, hogy a "belülről való" restauráció
lehetetlen. A "szent zeneművészet" az emlékezés monumentuma, s a jelenkorban, amely már nem
szubsztanciálisan keresztény, a restitúció hiábavaló vállalkozás lenne. "Egyszerűen lehetetlen, hogy
egy zeneszerző mostanában úgy írjon, mint Palestrina, Leo vagy később Händel és mások írtak. Úgy
tűnik, az a kor, amikor a kereszténység még teljes dicsőségében ragyogott, mindörökre eltűnt a föld
színéről; vele együtt eltűnt a művészek ama szent elhivatottsága is. A zeneszerzők manapság már
nem komponálnak olyan Misererét, mint amilyet Allegri vagy Leo komponált, ahogyan a mai festők
sem festenek olyan Madonnát, mint amilyet Raffaello, Dürer vagy Holbein festett." Mindamellett
Hoffmann felismeri, hogy festészet és zene között mélyreható a különbség, amennyiben a festészetben,
sarkítottan szólva, technikai hanyatlással jár együtt a szellemi hanyatlás, míg a zenében a keresztény
szubsztancia összezsugorodása nem volt akadálya annak, hogy "technikai ügyesség tekintetében
az újabb zeneszerzők jócskán túlszárnyalják a régieket." "Ám az időben való továbbhaladásunk

5Wackenroder: 204. o.
6Wackenroder: 211. o.
7Wackenroder: 120. o.
8Wackenroder: 229. o.
9Wackenroder: 230. o.
10Wackenroder: 136. o.
11Richard Alewyn: Wackenroders Anteil. In: Germanic Review XIX. 1944. 48. skk. o.
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szempontjából a két művészet, a festészet és a zene különböző képet nyújt. Ki vonná kétségbe, hogy
ama régi kor nagy itáliai festői a művészet tökélyére jutottak? Műveik a legmagasabb rendű erővel
és bájjal telik, s még technikai ügyességben is túltettek az újabb mestereken, akik minden tekintetben
hiába törekedtek arra, hogy utolérjék őket. (...) A zenében viszont más a helyzet."

Az a dialektika azonban, hogy a zene mint "művészet" vagy "technika" megnyeri azt, amit
"szellemben" és "szubsztanciális érdekben" elveszít ‒ ez a dialektika Hegel Esztétikájában visszatér ‒,
nem végszava Hoffmann-nak a modern kor zenéjéről. A kompozíciós technika differenciálódásában
Hoffmann inkább olyan nyomokat ismer fel, amelyeket a működésben lévő szellem "továbbhaladása"
hagy hátra. (Ama belátásnak köszönhetően, hogy a művészetben a szellem a technikai részletekhez
tapad, Hoffmann fölényben volt Hegellel szemben, akinek e téren nem voltak közvetlen tapasztalatai;
Hoffmann a szellem fejlődése nélkül nem tudott elképzelni technikai előrehaladást.) Az a művészet
pedig, amely 1800 táján önmaga tudatára ébred, a hangszeres zene volt, a szimfónia. Már nem
a vokális, hanem a hangszeres zene az a nyelv, amelyen az ember még közvetlenül ‒ sóvárgó
visszapillantás nélkül ‒ "a távoli birodalom csodáiról" beszélni képes. "A zenében viszont más a
helyzet. Itt az emberek könnyelműsége nem tudta feltartóztatni a működésben lévő szellemet; az
továbblépett a félhomályban. És csakis az vette észre a szellem létezését hirdető, a homályból előtört
fénysugarakat, aki mélyebbre hatolt, aki tekintetét elfordította attól a lelket zavarba ejtő képtől,
amelyen a minden szenttől és igaztól elszakított emberek jártak-keltek ‒ csakis az vette észre a
fénysugarakat, aki hitt a szellemben. Megismerni a csodás nagyratörést, az életadó természeti szellem
működését, benne létünket, földöntúli otthonunkat, azt, ami a tudományban tárul fel: ez az, amit a
zene rejtelmes hangjai érzékeltetnek ‒ a zenéé, amely egyre sokrétűbben, egyre tökéletesebben szól
ama távoli birodalom csodáiról. Ugyanis a hangszeres zene újabban olyan magasságokba emelkedett,
amilyet a régi mesterek még csak nem is sejtettek; ahogy technikai tekintetben is az újabb zenészek
jócskán túlszárnyalják a régieket."12

Azt gondolhatnánk, hogy a szimfóniában megnyilvánuló "természeti szellemnek" élesen el kell
válnia a kereszténység szellemétől, amelyet a vokálpolifónia fejez ki. Ám a "természeti szellem" is
vallásos fogalom, nem puszta mese-kategória. És bármilyen csekély a teológiai súlya "a végtelenség
sejtésének", amelyet Hoffmann a hangszeres zenéből kihallott, intuíciójának eszmetörténeti
jelentősége mélyreható volt. Hoffmann azt tanácsolja a zeneszerzőknek, hogy az egyházi zenében
ne vessék el a hangszeres elem modern gazdagságát; ez a tanács azon az elképzelésen alapult,
hogy a "tovahaladó világszellem" az, ami "a legújabb, belső átszellemülésre törekvő korszak"
hangszeres zenéjében megnyilvánul. "Bizonyos, hogy a mai zeneszerző bensejében egy zene aligha
fog másként felragyogni, mint díszek alakjában, amelyet a mostani gazdagság teljessége ad a zenének.
Mindenütt fel-felvillan a különféle hangszerek ragyogása, s némelyikük egészen pompázatosan szólal
meg a magas boltívek alatt; miért kellene ez előtt a ragyogás előtt lehunyni szemünket, amikor a
tovahaladó világszellem plántálta bele a legújabb, belső átszellemülésre törekvő korszak titokzatos
művészetébe ezt a ragyogást?"13 Palestrina "szent zeneművészete" a vallásos tudatnak nem az
egyetlen kifejezési formája. Inkább arról van szó, hogy a vokálpolifóniában keresztény szellemként
és a szimfóniában romantikus szellemként egyaránt a modern korszak szelleme nyilvánul meg. A
"modern, keresztény, romantikus korszak" fogalmában, lévén a "világszellem" "tovahaladó" szellem,
a keresztény művészetről a romantikus művészetre tolódik át a hangsúly. Ha "a kereszténység
dicsősége" és vele "a művészek ama szent elhivatottsága" mindörökre "eltűnt a föld színéről", akkor
másfelől Beethoven valóban az első "tisztán romantikus és éppen ezért valóban zenei komponista."14

Ennélfogva a keresztény szubsztanciát ért veszteség Hoffmann szemében, úgy tűnik, nem volt
azonos általában a vallásos tudat felbomlásával. Inkább arról van szó, hogy Palestrina "szent
zeneművészete" és Beethoven hangszeres zenéje ‒ amely "a távoli birodalom csodáiról" beszél ‒
mint egy olyan modern szellem két különböző fejlődési fokának zenei kifejezésformája jelenik meg,
amelyet Hoffmann ‒ Hegelhez hasonlóan ‒ elsődlegesen vallásfilozófiai kategóriákban fogott fel. "A
kereszténység dicsőségét" felváltotta a "végtelen" homályos "sejtése". Ám félreértenénk Hoffmannt,
ha a vallásosság romantikus kifejezési formáját a keresztény szellem fogyatékos létmódjává fokoznánk
le, vagy ha nem tartanánk a vallási tudat alakzatának. Kiélezett megfogalmazásban: Beethoven
szimfóniái is beletartoznak a "vallásos" zene fogalmi körébe, mivel a fejlődésnek azt a fokát

12E. T. A. Hoffmann: Schriften zur Musik. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. München 1963. 229. sk. o.
13Hoffmann: 252. o.
14Hoffmann: 36. o.
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képviselik, amelyen a "tovahaladó világszellemnek" köszönhetően a szilárd körvonalakat mutató
kereszténység "a távoli birodalom csodáinak" puszta megsejtéseivé transzformálódott ‒ olyan
sejtésekké, amelyek mindazonáltal nem a vallás szegényes maradványát tárják szemünk elé, hanem
egy "belső átszellemülésre törekvő kor" vallását. ("Új egyházi zene" Hoffmann meggyőződése szerint
akkor jöhet létre, ha a zeneszerzők azért teszik magukévá a modern hangszeres zene szellemét, ezt a
vallásos szellemet, hogy valamely egyház számára komponáljanak műveket, amelyben a keresztény
forma egy olyan vallás jelképévé vált, amelynek szubsztanciája túl a formán, a megnevezhetetlenben
rejlik.) "Mind tovább és tovább űz a működésben lévő világszellem; úgy, ahogy hús-vér valóságukban
jártak-keltek, soha nem térnek vissza a tovatűnt alakok; ám örökkévaló, el nem évülő mindaz, ami
igazi, s csodálatos szellemi közösségük titokzatos köteléket fon múlt, jelen s jövő köré."15

Az a hermeneutikai modell, amelyet Hoffmann zeneesztétaként követett, az olyan dichotómiák
láncolata, mint "antik‒modern", "pogány‒keresztény", "klasszikus‒romantikus" és "plasztikus‒
zenei", mint ezt kimutattuk, zenetörténetileg a "prima" és a "seconda pratticá"-ról folytatott vitában,
eszmetörténetileg a "Querelle des anciens et des modernes"-ben gyökerezett. A XIX. század
elején e kategóriarendszert Hoffmann, csakúgy mint Hegel elsődlegesen vallástörténetileg vagy
vallásfilozófiailag interpretálta. A művészet egymástól gyökeresen különböző műfajai, az antik
szobrászat mint a "plasztikusság" eszménye és a modern szimfónia mint a "zeneiség" eszménye úgy
jelentek meg, mint a vallási tudat egymással ellentétes formáinak kifejeződései. A görög istenszobor
nem puszta jelképe az istennek, hanem az isten közvetlen jelenlétének a biztosítéka; a vallás
művészetként, a művészet pedig vallásként nyilvánul meg. (Hegel 1805-ben megjelent művében, A
szellem fenomenológiájában a "művészetvallás" terminus esztétikai alak és vallási jelentés klasszikus-
antik összeolvadására, az egyiknek a másikban való jelenlétére céloz; olyan terminus ez, amely
Hegelnél ‒ eltérően Schleiermachertől ‒ szigorúan véve nem engedi meg, hogy keresztény ‒ vagy a
szekularizációs folyamatban még a kereszténység által befolyásolt ‒ korszakra alkalmazzák.)

A kereszténységben a művészeti fejlődés menetét meghatározó "eszme", amelynek szubsztanciája
egy-egy korszak istenképzete, a térbeli-plasztikus megjelenés "külsődlegességéből" az időben kitartó
öntudat "bensőségébe" vonul vissza. A "bensőség" művészete ‒ tehát a "modern, keresztény,
romantikus korszak" művészete ‒ mármost Hegel rendszerében és történetfilozófiájában a zene.

Kézenfekvőnek tűnik az a vélekedés, hogy a bensőbe való visszavonulás vallási folyamata a
szövegektől és szilárd körvonalú affektusoktól való különválás zenei fejlődésében reflektálódik,
kézenfekvő tehát, hogy az "abszolút" hangszeres zenét E. T. A. Hoffmann nyomán mint "a legújabb,
belső átszellemülésre törekvő korszak titokzatos művészetét" aposztrofálják.16 A "hangzó bensőség"
dialektikája, amelynek kontextusában Hegel a modern hangszeres zenét interpretálta, mindazonáltal
ennél bonyolultabb. Az az egyszerű formula, hogy az "abszolút" zene éppen a szótól való különválása
és megszabadulása révén emelkedik a "végtelen", az "abszolút" "sejtésévé", hogy az "abszolút" zene
egyfajta nyelven túli nyelv, Hegel számára mélységesen idegen és mint rajongás gyanús kellett hogy
legyen: ő ahhoz a tradícióhoz kapcsolódott, amely szerint a szellem ‒ "szó", s ezért szerinte a művészet
filozófiai történetének a költészetben, a világszellem odisszeiájának pedig a filozófiában kell véget
érnie. Másfelől azonban a hangszeres zene romantikus metafizikájában egy olyan tendencia fejlődött
ki, amelyet Hegel esztétikai rendszerében és gondolatmenetében sem lehetett elfojtani és amely benne
részmozzanatként meg is maradt.

5~"A szellem ugyanis az eszme olyan végtelen szubjektivitása, amely abszolút bensőségként
nem alakíthatja ki magát szabadon a maga számára, ha mint neki megfelelő létezésbe, a
testibe öntve kell maradnia. Ebből az elvből kiindulva a romantikus művészeti forma azért
szünteti meg újból a klasszikus forma megbontatlan egységét, mert olyan tartalomhoz jutott el,
amely túllép a klasszikus művészeti formán és annak kifejezésmódján. Ez a tartalom ‒ hogy
ismert elképzelésekre emlékeztessek ‒ egybeesik azzal, amit Istenről mint szellemről hirdet a
kereszténység, ellentétben a görög istenhittel, amely a klasszikus művészet lényegi és legmegfelelőbb
tartalma."17 Mint "végtelen szubjektivitás", mint "abszolút bensőség" a "szellem" igyekszik kitörni
az antik istenszobor, a "plasztikus" korszak művészete korlátoltságnak érzett "objektivitásából" és
"végességéből". A különválás mozgása viszont, amelynek során a "bensőség" visszatalál önmagához,
Hegel zenefilozófiájában kényes, ellentmondásos helyzetbe kerül ama "tartalom" szilárdságához és

15Hoffmann: 235. o.
16Hoffmann: 232. o.
17Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások. I. kötet. Fordította Zoltai Dénes. Budapest 1952. 79. o.
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szubsztancialitásához képest, amelyre a művészet a kereszténység révén szert tett. Hegel elismeri,
hogy a zene előtt ‒ túl azon, hogy mint vokális zene a "tartalmat" egy bizonyos "jelentésben" ragadja
meg ‒ nyitva áll az a lehetőség is, hogy hangszeres zeneként csupán egy meghatározatlan "hangulatot"
fejezzen ki, amelyet a tartalom kivált vagy létrehoz. "A bensőség azonban kétféle lehet. Egy tárgyat
a maga bensőségében felfogni ugyanis egyfelől azt jelentheti, hogy a tárgyat nem megjelenésének
külső realitásában, hanem eszmei jelentése szerint ragadjuk meg, másfelől azonban jelentheti azt is,
hogy valamely tartalmat úgy fejezünk ki, ahogyan az az érzelem szubjektivitásában eleven."18 De ha
a zene egy "tartalom" ábrázolásából végül teljesen önmagába húzódik vissza ‒ és az erre való hajlam
mondhatni veleszületett ‒, akkor üres és absztrakt lesz. "Kiváltképp újabban a zene így, elszakadván
a már magában világos tartalomtól, visszatért saját elemébe; de ezzel egyben annál többet vesztett
hatalomban az egész benső felett, mivel az az élvezet, amelyet nyújthat, a művészetnek csak egyik
oldala felé fordul, nevezetesen pusztán a kompozíciónak és ügyességének tiszta zeneisége iránt kelt
érdeklődést; csakhogy az az oldal csupán a műértő dolga, s az általános emberi művészeti érdeklődést
kevésbé érinti."19 "Ekkor azonban a zene üres, jelentés nélküli marad, s mivel hiányzik belőle minden
művészet egyik fő oldala, a szellemi tartalom és kifejezés, azért tulajdonképpen még nem is sorolható
a művészethez."20

Ám éppenséggel az olyan zene, amely az absztraktság felé tendál, tehát "az abszolút, tiszta
zeneművészet" ‒ Hegel számára (alig másként, mint Hoffmann és később Hanslick számára) ez a
"voltaképpeni zene". "Ezért is a zenei kifejezésre csak az egészen objektum nélküli benső alkalmas,
az elvont szubjektivitás mint olyan. Ez a szubjektivitás: teljesen üres énünk, további tartalom nélküli
valónk."21 Amit a zene "művészetként" az "általános emberi művészeti érdeklődés tekintetében"
veszít, azt megnyeri zeneként, "további tartalom nélküli valónk" kifejezéseként. Amilyen mértékben a
zene magára talál, abban a mértékben eltávolodik a "tartalomtól", amelyben Hegel a zene "kulturális
funkciójának" alapját látja. "A muzsikus (...) szintén nem vonatkoztat ugyan el mindenféle tartalomtól,
hanem megtalálja ezt egy szövegben, amelyet megzenésít, vagy már függetlenül zenei téma formájába
öltözteti valamely hangulatát, s ezt a témát azután tovább alakítja ki; kompozícióinak tulajdonképpeni
régiója azonban a formálisabb bensőség marad, a tiszta zengés; a tartalomban való elmélyülése pedig
kifelé irányuló alakítás helyett inkább visszalépés lesz a bensőnek saját szabadságába, önmagának
önmagában való elmerülése, sőt, a zene némely területén az a bizonyosság, hogy ő mint művész
független a tartalomtól."22 A zene mozgástörvénye, amely ebben a mondatban kirajzolódik, úgy tűnik,
feltartóztathatatlanul az absztrakttá válás felé mutat, az pedig az "abszolút, tiszta zeneművészetben"
teljesedik be.

A zene visszafordulása a "bensőségbe" tehát egyfelől olyan elválás és felszabadulás, amelyben a
zene önmagára talál, másfelől kiüresedés és formálissá válás, egyfajta szubsztanciavesztés. Hogy
a "már magában is világos tartalomtól" való fokozódó elvonatkoztatást ‒ ezt az abszolút zene
számára úgyszólván előírt történelmi útvonalat ‒ úgy értsük, mint egy lényegében vallásos tapasztalat
hangzó kifejezésformáját, az a misztika örökségéből táplálkozó interpretáció lenne, amely Hegeltől, a
"konkrét" filozófusától mélységesen idegen volt. Másfelől viszont tagadhatatlan, hogy "a visszalépés
a bensőség saját szabadságába", akkor is, ha végül az ürességbe vezethet, olyan tendencia, amelyben
az abszolút zene eszméje konvergál a kereszténység szellemével, ahogyan azt Hegel felfogta. Hogy
a szimfónia a keresztény korszak művészetvallásának emblémája, az olyan gondolat volt, amely ‒
annak ellenére, hogy Hegel a művészetvallás fogalmát a klasszikus-antik szobrászatra korlátozta és
protestáns bizalmatlansággal viseltetett a nyelven túli nyelv iránt ‒ a hegeli esztétika belsejében rejlett,
bár nem tört a felszínre.

Hegel esztétikájában, amely lényegét tekintve történetfilozófia, a művészeti formák, az építészettől
a zenéig és a költészetig, egy kiemelkedő közép, egy point de la perfection körül rendeződnek
el. A "klasszikus" művészet, amelynek paradigmáját az antik istenszobor adja, különbözik egyfelől
a "szimbolikus" művészettől, amely még nem érte el az eszme és jelentés egységét, másfelől a
"romantikus" művészettől, amelyben ez az egység újból felbomlik, mivel a szellem igyekszik túljutni
az esztétikai jelenségen, ahelyett hogy feloldódna benne.

18Hegel: Esztétikai előadások. III. kötet. Fordította Szemere Samu. Budapest 1956. 148. o.
19Hegel: III. 112. o.
20Hegel: III. 115. o.
21Hegel: III. 105. o.
22Hegel: III. 109. o.
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Ellentétben Hegellel, de függve is tőle, Christian Hermann Weisse ‒ akinek Az esztétika rendszere
című munkája 1830-ban, tehát a hegeli esztétika szóban közzétett és nyomtatásban megjelent változata
közötti időben jelent meg ‒ egy olyan triadikus sémát konstruált, amelynek nem egy, a múlthoz
tartozó kiemelkedő közép, hanem a jelenhez vezető haladás eszméje szolgált alapul. Míg Hegelnél
a "romantikus" művészet mint a szellem fejlődésének egy bizonyos foka a "klasszikus" művészet
fölött, de mint esztétikai jelenség az alatt állt, addig Weisse számára a szellemileg előrehaladottabb
egyszersmind az esztétikailag tökéletesebb művészet. Ez azonban nem kevesebbet jelent, mint azt,
hogy a világszellem odisszeiája a művészettel ér véget (nem pedig, mint Hegelnél, a vallással és a
filozófiával: miután maga mögött hagyta a művészetet, a szellem ezek elérésére törekszik).

Weisse a "modern, keresztény, romantikus korszak" August Wilhelm Schlegel, E. T. A. Hoffmann
és Hegel által kidolgozott fogalmát részmozzanataira bontotta szét, és a "klasszikus eszménytől"
mint első fokozattól és a "romantikus eszménytől" mint második fokozattól elkülönítve harmadik
fokozatként felvázolt egy "modern eszményt". A művészeti formák történetfilozófiája mindamellett,
mint E. T. A. Hoffmann-nál és Hegelnél is, vallásfilozófiailag megalapozott: a klasszikus művészetre
Weisse szerint a mítosz, a romantikusra a kereszténység, a modernre ‒ "a tiszta szépség
istentiszteletére" ‒ a vallási tudat nyomja rá a bélyegét, amely vallási tudat számára a vallás: művészet
és a művészet: vallás. Az a művészeti forma pedig, amelyben a legtisztábban nyilvánul meg a "modern
eszmény": az "abszolút" hangszeres zene. "A hangszeres zene eszerint a mindenféle különös alakzattól
szabad, abszolút vagy modern eszmény tiszta és közvetlen létezése ‒ ahogyan történetileg teljesen
ehhez a modern eszményhez tartozik, és bár fogalmilag az első, mert a legabsztraktabb, történetileg
mégis a legfiatalabb valamennyi művészet között."23 A hangszeres zene "szabad" és "abszolút", mivel
eloldódott, megszabadult azoktól a jelentésektől, amelyek a "természeti hangból" vagy a nyelvből való
származása okán a zenéhez tapadnak. "Az a jelentés, amellyel a hang a zenén kívül is, a természetben
vagy az emberi szellem világában rendelkezik ‒ az utóbbi esetben mint emberi hang és mint nyelv ‒,
ebből a művészetből kizárt marad, vagy ha ilyen jelentést vonnak be a zenébe, akkor ez csak amaz
eszme közvetítésével történhet, amely mint tiszta és mindenféle véges alaktól távol eső lényegiség a
hangokban megnyilvánul, feltéve, hogy azok hangok [Töne] és nem puszta hangzások [Klänge]."24

Weisse filozófiailag fogalmazza meg, amit E. T. A. Hoffmann költőien fejezett ki: az affektusok
magukban véve idegenek ugyan a "tiszta zenétől", ám ha az ének révén mégis bekerülnek a zenébe,
az "a romantika bíborszín csillogásába öltözteti" őket.25

A "hang", amelyben Weisse szerint az "eszme" manifesztálódik, hangszer által létrehozott
"mesterséges" hang, amely különbözik a beszédhang "természetes csengésétől"; és a "mesterségesség"
az, ami a zenei anyagot ‒ Hanslick-kal szólva ‒ a "szellem befogadására képessé" [geistfähig] teszi. "A
hangok, amelyek a ritmus és a harmónia segítségével dallammá és zenei műalkotássá kapcsolódnak,
nem közvetlenül természeti hangzások, hanem mechanikus művészet által létrehozott hangok; ilyenné
nem pusztán azért lesznek, hogy külsőleg teljesen maga alá rendelje őket a felettük uralkodni vágyó
szellem önkénye, hanem azért is, hogy megtisztítsa őket minden különös, véges jelentéstől, amely mint
idegenszerű tartalom zavarná és homályossá tenné azt az abszolút szellemi jelentést, amelynek ezekbe
a hangokba bele kell képződnie."26 A "művészet tiszta fogalma"27 azonban, amelyet a hangszeres
zene realizál, Weisse szerint a vallási tudat egyik alakja; amennyiben a hangszeres zene Weisse-féle
elmélete a hanslicki formalizmust anticipálja, ez az abszolútum hegeli filozófiájának szellemében
történik. "A szellem elevensége a hangszeres zenében a maga sajátos alakjában mutatkozik meg,
abban az alakban, amely különbözik a szépség világához képest hátrányban lévő különösségtől.
A szellem elevensége mármost ebben a művészetben úgy nyilvánul meg, mint szakadatlan ide-
odaringás vagy hullámzás a két ellentétes pólus, a szomorúság és az öröm, vagy a panaszkodás és az
ujjongás között. Ezek a kétarcú érzések vagy lelkiállapotok itt a maguk tisztaságában jelennek meg
az abszolút, (vagy ha már itt használni akarjuk ezt a kifejezést:) az isteni szellem attribútumaként,
anélkül hogy közvetlenül arra vonatkoznának, ami az ember véges szellemében ezeket az érzéseket
vagy lelkiállapotokat felkelti, változatossá teszi és kíséri. Bárhogyan is képzeljük el ezeknek a
lelkiállapotoknak a váltakozását egy tökéletes és az örökkévalóságot jelenben birtokló lényben (ami
persze mindig megütközést kelt egy olyan filozófia számára, amely az absztrakcióinak légüres teréből

23Christian Hermann Weisse: System der Ästhetik als Wissenschaft von der Idee der Schönheit. Reprint: Hildesheim 1966. II. kötet, 49. sk. o.
24Weisse: II. 51. o.
25Hoffmann: 35. o.
26Weisse: 49. o.
27Weisse: 55. o.
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sohasem jut el egy eleven istenség fogalmához): erről a zeneművészet közvetlenebb és világosabb
felvilágosítást ad, mint bármely más művészet vagy tudomány."28 Schopenhauer 1819-ben olyan "in
abstracto"-érzésekről beszélt, amelyeket a zene fejezne ki; Weisse a tárgy nélküli, az evilági feltételhez
kötöttségektől megszabadult érzelmeket egyenesen "az abszolút, isteni szellem attribútumaivá" emeli:
a hangszeres zene metafizikája nála is, mint Wackenrodernél, egyfajta "szakralizált" érzésesztétikában
gyökerezik. (Wackenroderre emlékeztet Weisse csodálkozása afelett, hogy mesterséges hangszerek
"mechanikája" elégséges "a zeneművészet csodáinak" létrehozásához.) Ám az abszolút zenében
kifejeződő "érzések és lelkiállapotok" az evilági affektusokhoz képest távoliak. "Mindazok a szokásos,
a tisztán eszményi fogalmát megérteni képtelen nézetek, hogy a zene mindenekelőtt a szubjektív
érzelem, szenvedély stb. kifejezése, nyilván csak kénytelen-kelletlen alkalmazhatók erre a zenére;
hiszen itt a szubjektív elem közvetlen kauzalitásának még az a látszata is elesik, amely az ének
esetében e vélemény kialakulásához vezetett."29 Az "abszolút" zene, amelyben az "abszolútum"
manifesztálódik, nemcsak a szövegektől és a funkcióktól vált külön, hanem az affektusoktól is,
amelyeknek "nyelveként" egy régebbi esztétika azt igazolni igyekezett. Ám az az "abszolútum",
amelyet a zene kifejez, a "modern korban" egyfajta vallási eszme, amely művészetként nyilvánul meg.
Amit Hegel az antik istenszobrokról mondott ‒ hogy esztétikai alakjukban a vallási eszme nemcsak
"szimbolikusan", hanem közvetlenül is jelen van ‒, azt Weisse átvitte a modern hangszeres zenére.
Benne beteljesül a művészet világtörténelme; a történelmi végben előtűnik az ontológiai kezdet. Míg
Hegel a zene kiüresedésének érezte a "tartalomtól" való elvonatkoztatást, addig Weisse számára ebben
az absztrakcióban a művészet igazsága mutatkozik meg. Weisse, a filozófiatörténet marginális alakja,
egy olyan művészetvallás igazi apostola, amely egyfajta "tiszta" művészet eszméje körül forgott.

28Weisse: 57. o.
29Weisse: 53. o.
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7. fejezet - Zenei logika és
nyelvszerűség

Az a kísérlet, hogy az esztétikai autonómia eszméjét kizárólag társadalomtörténetileg magyarázzák,
mint a bontakozóban lévő ipari világ rútságából és ridegségéből való kivonulás jelét, zenetörténeti
hipotézisnek túlságosan rövidre zárt elképzelés, mivel az efféle autonómiagondolat, bármilyen
kézenfekvőek is szociálpszichológiai motívumai, adekvát objektum nélkül ‒ vagyis a köztudatban
rangosnak tartott hangszeres zene nélkül, lévén a vokális zene eleve nem "autonóm", hanem "kötött"
zene ‒ üres fantazmagória maradt volna. Az ösztönzésnek tárgyra volt szüksége, amelyhez kötődni
tudott.

Ezzel korántsem akarjuk azt mondani, hogy a XVIII. század végének hangszeres zenéje eleve
mint a romantikus metafizika értelmezésében vett abszolút zene fogant meg. Carl Stamitz és
Haydn szimfóniái sokkal inkább egy olyan hangversenyélet keretei között jöttek létre, amely eleinte
nem esztétikai autonómia és metafizikai emelkedettség megteremtésére, hanem egyfajta társasági
érzéskultúra kialakítására törekedett, s ez az érzéskultúra szorosan összefüggött a polgárság azon
irodalmi és pedagógiai igyekezetével, hogy önmagáról és humanitárius-morális erőforrásairól képet
alkosson. Szimfóniáiban Haydn, ahogyan ezt Georg August Griesinger közli, "morális jellemeket"
akart ábrázolni, s az ábrázolásesztétika itt egyszersmind hatásesztétika volt: a zene, a hangszeres zene
is, némi túlzással szólva arra szolgál, hogy a művelődés hasznos eszköze legyen. (Még Hermann
Kretzschmar is a korai polgári műveltségeszméből indult ki, amikor 1900 táján kísérletet tett arra, hogy
"zenei hermeneutika" néven restituálja a XVIII. század affektus- és karakteresztétikáját; az abszolút
zene eszméjével folytatott vitáját pedagógiai szempontok motiválták.)

A hangszeres zenének az esztétikai autonómiagondolat jegyében történő értelmezése tehát
átértelmezés. A romantikus zeneesztétikában végbement interpretációváltásnak mindamellett, hogy
ne maradjon alaptalan és ezért történetileg hatástalan, a dolognak magának reális és lényegi
ismertetőjegyeihez kellett kapcsolódnia. A hangszeres zene "autonómmá válását" lehetővé tevő
komponálástechnikai-esztétikai mozzanatokat pedig a "zenei logika" fogalmával foglalhatjuk össze, s
ez a fogalom szoros kapcsolatban van a zene "nyelvjellegének" az elképzelésével. Hogy a zene hangzó
diskurzusként, zenei gondolatok kifejtéseként mutatkozik meg, az kompozitórikus igazolódása a zene
esztétikai igényének: azért létezik, hogy önmagáért hallgassák. Ez az igény viszont a XVIII. század
végén még a legkevésbé sem volt magától értetődő.

A zenében érvényre jutó "logikáról" Johann Gottfried Herder még 1769-ben is, a negyedik Kritisches
Wäldchenben, alig titkolt megvetéssel szólt. A zene filozófus értelmezője, ahogyan az Herder szeme
előtt lebegett, először együttérző módon egyedülálló hangokba merül bele, azokat mint egyetlen
hangból álló indulatszókat észleli és fogja fel. "Megannyi egyszerű, hatásos mozzanat ‒ a szenvedély
egyedi hangsúlyai ‒, ez az első, amit érez és amire figyelmét összpontosítja." "Észleléseinek fő
területe" ezután a dallam; a zenemagyarázó "egymásutániságuk kötelékével köti össze a hangokat
a fül számára kellemes módon, a lélek számára hatásosan: ebből lesz a dallam." Az akkordok
összefüggésében rejlő "logikát" viszont Herder, aki a dallam vagy az összhang elsőbbségéről
folytatott zeneesztétikai vitában Rousseau mellett és Rameau ellenében foglalt állást, azzal intézte
el, hogy pusztán másodlagos mozzanat (annak ellenére, hogy összhang nélkül aligha érthető "az
egymásutániság köteléke" a dallamban). "Az összhangzattan mint olyan, ahogyan ezt a szót újabban
használják, az ő esztétikája számára" ‒ a filozófus zenemagyarázó, a zeneesztéta esztétikája számára
‒ "mindössze annyit jelent, mint a költőben a logika; ki lenne olyan balga, hogy a logikában keresse
a költő fő célját?"1

Úgy látszik, Herder használta elsőként a "zenei logika" terminust; ám igazában nem ő, hanem két
évtizeddel később Johann Nikolaus Forkel volt az első, aki a zeneesztétikában méltó helyre állította ezt
a fogalmat. "A nyelv a gondolat öltözéke, ahogyan a dallam az összhang öltözéke. Ebben a tekintetben
az összhangot a zene egyfajta logikájának nevezhetjük, mivel a zenében az összhang olyasféle
viszonyban van a dallammal, mint a nyelvben a logika a kifejezéssel: rendbe rakja, meghatározza

1Johann Gottfried Herder: Werke. Herausgegeben von Heinrich Düntzner. Berlin (é. n.). XX. kötet, 482. o.
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a dallamszerkezetet, s ezáltal a dallam mintha valóságos igazsággá válna. (...) Ahogyan azonban
az ember már igen korán ki tudta fejezni gondolatait, még mielőtt a helyes gondolkodás logikája
vagy művészete ezen a néven kialakult volna, úgy az ember képes volt dallamok alkotására is,
még mielőtt ezen a néven ismert lett volna az, amit később összhangzatnak neveztek."2 A Forkel
érvelését alátámasztó jelenség egy egyszerű tény: egy dallam bizonyos hangközének ‒ mondjuk a
d ‒ b kisszextnek ‒ a kifejezéskaraktere a harmonikus-tonális kontextustól függ, attól tehát, hogy
a g-moll kvintjéről és tercéről vagy pedig a B-dúr tercéről és alaphangjáról van-e szó. Másfelől
Forkel érvelése előfeltételezte a régebbi nyelvelméletet, amely a nyelvben puszta eszközt lát a már
meglévő gondolati és érzelmi tartalmak megfogalmazásához, "beöltöztetéséhez", "bebugyolálásához".
A dallamok Forkel szemében olyan érzések hangzó megjelenési formái ‒ zenei megfogalmazásai ‒,
amelyek a zene tartalmát és értelmét alkotják. Forkel ‒ ugyanúgy, mint Herder ‒ az egyedi hangnak
mint interjekciónak az esztétikai minőségéből indult ki; másfelől viszont ‒ Herderrel ellentétben
‒ felismerte, hogy az összhangzatilag szabályozott hangrendszer meghatározottabb, gazdagabb,
differenciáltabb érzéskifejezés feltételét teremti meg. Ahol Herder kontrasztot látott, ott Forkel
közvetíteni akart. A hangviszonyok harmonikus szabályozását azért nevezte "zenei logikának", mert
e szabályozás jóvoltából a zenében az érzelmek jelölésére szolgáló jelek ugyanúgy "igazi" ‒ a
dolog természetének megfelelő ‒ viszonyba kerülnek egymással, mint a beszédnyelvben a dolgok
és képzetek jelölésére szolgáló jelek. Az összhang "elengedhetetlen előfeltétele" a zenei kifejezés
"igazságának és meghatározottságának."3

Miután Ludwig Tieck Göttingenben Forkel előadásainak hallgatója volt, mindaz, amit a Fantáziák
a művészetről lapjain 1799-ben a modern hangszeres zene hatásáról mond, ama forkeli tétel
visszhangjának tűnik, amely szerint a zenében sajátos, az érzés hangzó kifejezését átható és szabályozó
logika rejlik. "Az történik itt, hogy a szavak fáradságos kerülőútja nélkül gondolunk el gondolatokat;
itt érzés, fantázia és gondolati erő egy és ugyanaz."4 Tieck A hangok című rapszódiájában viszont
más megvilágításban jelenik meg a gondolatokat kifejező nyelv és a hangnyelv közötti viszony:
mindkettőben az elmondhatatlan, a sem szavakkal, sem hangokkal közvetlenül meg nem ragadható
képezi azt, amire az ember voltaképpen és végső soron gondol; mi több, a felfoghatatlanhoz talán
a hangok jutnak közelebb ‒ annak ellenére, hogy bennük is marad valami inadekvát. "Az ember
rendszerint büszke arra, hogy neki megadatott egy egész rendszer szavakba foglalása, kieszelése, hogy
ő képes arra, hogy a köznapi nyelven rögzítse a számára legfinomabbaknak és legmerészebbnek tűnő
gondolatokat. Csakhogy (...) a komolyabb ember nagyon is jól érzi, hogy legbensőbb gondolatai is
csak egyfajta közlő közeg megnyilvánulásai, hogy esze és annak következtetései függetlenek attól a
lénytől, önmagától, akihez itteni életében soha nem fog egészen közel férkőzni. ‒ De nem mindegy
az, hogy hangszerhangokban vagy gondolatokban gondolkodunk? Mindkettőben csak tenni-venni,
játszani tudunk, s a zene mint homályosabb és finomabb nyelv minden bizonnyal inkább kielégít, mint
a másik nyelv."5 A kimondhatatlan, amiről itt Tieck meditál, nem érzés és nem gondolat, hanem valami
szubsztanciális ‒ túl ama megkülönböztetéseken, amelyeket kategóriarendszerünk ránk erőszakol.
Forkel a gondolat és az érzés viszonyának körébe helyezi a zenei logika ‒ a zenei érzéskifejezés
"igazsága és meghatározottsága" ‒ fogalmát; Tiecknél viszont metafizikává oldódik fel ez a viszony.

Noha a romantikus esztétika, amely a hangszeres zenében "a tiszta, abszolút zeneművészetet" ismerte
fel, ezek szerint bomlasztó hatású volt, másfelől épített is: a zenei logika új típusát teremtette
meg. "Minden tiszta zene", hangzik Friedrich Schlegel egyik jegyzete az 1797 és 1801 közötti
évekből, "filozofikus és hangszeres zene kell hogy legyen (zene a gondolkodás számára)".6 És a
schlegeli Athenäum-töredékek egyikében a következő passzus ‒ mintegy a lakonikus jegyzethez
fűzött kommentár ‒ olvasható: "Egyesek furcsának és nevetségesnek találják, ha a zeneszerzők
a kompozíciókban található gondolatokról beszélnek (...) Akinek azonban érzéke van az összes
művészet és tudomány csodás affinitása iránt, az ezt a dolgot nem az úgynevezett természetesség lapos
nézőpontja szerint fogja megítélni, amely szerint a zene mindössze az érzések nyelve, hanem elismeri,
hogy minden tisztán hangszeres zene bizonyos értelemben a filozófia felé hajlik. Vajon nem kell-e
a tisztán hangszeres zenének is szöveget létrehoznia önmaga számára? És benne a téma fejlesztése,
megismétlése, variálása és kontrasztálása nem ugyanúgy alakul-e, mint valamely filozófiai eszmesor

2Johann Nikolaus Forkel: Allgemeine Geschichte der Musik. Leipzig 1788. Reprint: Graz 1967. I. kötet, 24. o.
3Forkel: 26. o.
4Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke. Heidelberg 1967. 250. o.
5Wackenroder: 136. o.
6Friedrich Schlegel: Charakteristiken und Kritiken. I. In: Kritische Friedrich‒Schlegel‒Ausgabe. II. kötet. Herausgegeben von Hans Eichner.
München 1967. 254. o.
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meditációjának tárgya?"7 Ha Schlegel a hangszeres zenét a társas érzés kultúrájának szférájából egy
olyan absztrakt fenségbe helyezte át, amelynek értelme a magányos esztétikai kontempláció számára
tárul fel, akkor azt a zenei "logikát", amelyre esztétikai létjoga igazolásához az autonóm zenének
szüksége van, már nem kereshette a Forkel-féle "összhangban" mint a zenei érzéskifejezés konstitutív
mozzanatában: a hangszeres zene elméletében ‒ a hangszeres zenét legitimáló esztétikában ‒ most
nem annyira a harmonikai, mint inkább a tematikai "logikára" esik a hangsúly.

A zenei realitásban a harmoniai struktúra elválaszthatatlan volt a tematikai struktúrától: az
emancipálódott hangszeres zenét mint hangzó diskurzust olyan logika konstituálta, amely egyszerre
volt tematikusan és harmonikusan meghatározott. Az opera- és a kantátaáriában, mindenekelőtt pedig
a hangszeres koncertzenében 1700 táján kialakult modern formafogalom egyfelől a harmóniai tonalitás
elvén alapul, amely ‒ mint zenei általános ‒ egyfajta alapzatot rajzol fel, másfelől azon téma elvén,
amelyből ‒ mint zenei különösből ‒ a fejlesztés kiindul. Tonális diszpozíció és tematikus folyamat:
ezek a konstitutív mozzanatai annak a zenei formának, amely mint nagy ívű, feszültséggel teli,
differenciált és belsőleg mégis hiánytalanul összefüggő folyamat esztétikailag önmagában képes
létezni ‒ szöveg vagy funkció külső támasztéka nélkül. A forma zártsága korrelációban van a mű
autonómiájával.

Így mondjuk egy Vivaldi-concertotétel alapja egy immár nem keretül, hanem témául szolgáló ritornell
(amelyet Johann Mattheson egy törvényszéki beszéd propozíciójához hasonlított.) Egyfelől a ritornell
különböző hangnemekbe történő transzponálása révén ‒ és modulációs fejlesztések révén a ritornell
hangnemállomásai közötti epizódokban ‒ összhangzatilag megalapozott formaváz jön létre: olyan
formaváz, amely áttekinthetősége következtében plauzibilissé teszi a közhellyé vált összehasonlítást
zene és építészet között. Másfelől egyes részek leszakadhatnak a témáról, alakot válthatnak vagy
más csoportokba rendeződhetnek, úgyhogy kirajzolódik az az eljárás, amely később Haydnnál és
Beethovennél mint tematikus-motivikus munka a diszkurzív zenei logika megtestesülésévé vált. És
egyfelől a tematikus expozíció vagy rekapituláció, másfelől a motivikus munka közötti különbség
szorosan összefügg a forma tonális megalapozásával, mivel a tematikus és a tonális zártság éppúgy
egymás korrelátumaként jelenik meg, mint a motivikus és a modulációs fejlesztés. (Mindenesetre nem
feledkezhetünk meg arról, hogy Vivaldinál a "logika" mellett a hangszeres zene igazolására szolgáló
másféle, régebbi okok sem kisebb jelentőségűek, például a virtuozitás bemutatása és programszerű
tárgyak hangfestő ábrázolása.)

Schlegel aforizmája egy pillanatra felvillanó anticipáció volt. A forma és a téma fogalma csak
egy félszázaddal később, Eduard Hanslick A zenei szépről című értekezésében került kifejezetten
a zeneesztétika ‒ és nem pusztán a formatan ‒ középpontjába: egy olyan esztétika középpontjába,
amely nem volt egyéb, mint az abszolút zene elmélete. (A szövegek Hanslick szerint kicserélhetők,
a programok irrelevánsak.) Amennyiben Hanslick a hangszeres zenét a "voltaképpeni" zenévé
nyilvánítja és a hangszeres zenének a vokális zene affektuskifejezésétől való Tieck-féle elhatárolását
az "idejétmúlt érzésesztétika" elleni polémiává élezi, annyiban a hangszeres zene romantikus
metafizikájától függ ő is; másfelől viszont úgy tűnik, hogy 1854-ben, a hegelianizmus bukása
utáni filozófiai kijózanodás korában már felemésztődött a század elejei esztétika metafizikai
szubsztanciája. "A zeneművészet csodái" iránt érzett "áhítatot" [Wackenroder] felváltotta a jószerivel
száraz empirizmus, amely tudományosságával büszkélkedhetett. A zene lényegét Hanslick szerint
a "sajátosan zenei"-ben kell keresni: nem valamilyen "költői" jellegben, amelyben a zene a többi
művészetre hasonlít, hanem a hangzó formában, amely révén tőlük különbözik.

Ám óvakodnunk kell attól, hogy túl gyorsan akarjuk Hanslickot megérteni. És ami kerülőútnak
tűnhet, az a legközvetlenebb bejárat. Hanslickot, a könnyen érthető írót Hegelre, a nehezen érthető
filozófusra kell vonatkoztatnunk, ha valóban meg akarjuk érteni, hogy Hanslick egyáltalán mire
gondolt, hogy mi is az a probléma, amelyet meg akart oldani. "Ha feltesszük a kérdést, hogy
mit is fejez ki ez a hanganyag, akkor a felelet ez: zenei gondolatokat, zenei eszméket. Egy
tökéletesen megjelenített zenei eszme azonban már önálló szépség, öncél és semmiképpen nem
eszköz vagy anyag érzések és gondolatok ábrázolásához. (...) Hangozva mozgó formák: egyedül
és kizárólag ez a zene tartalma és tárgya."8 Hanslick híres, unos-untalan idézett tétele, miszerint
a zene tartalma nem egyéb, mint a zene formája, nem önmagában maradéktalanul érthető tétel,

7August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások. Fordította Tandori Dezső. Budapest 1980. 354. sk. o.
8Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Leipzig 1864. Reprint: Darmstadt 1965. 32. o.
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hanem paradoxon, amelyet csak akkor tehetünk felfoghatóvá, ha rekonstruáljuk azt a polemikus
szituációt, amelyben megfogalmazódott. Durva leegyszerűsítés lenne, ha itt a dialektikus poént abban
a triviális tételben oldanánk fel, hogy a zene puszta forma és semmi több. (A tézis sikere, amely
az idézés gyakoriságán jól mérhető, mindenesetre láthatóan azon alapul, hogy banális értelemben
fogják fel, miközben a megfogalmazás paradox voltával hivalkodnak.) Az 1850 körüli évek történeti
kontextusában Hanslick doktrínája vitát implikál a hegelianizmussal, az 1830-as és 1840-es évek
uralkodó filozófiájával (mégpedig inkább az értelmiségi köznyelvbe behatolt hegelianizmussal,
semmint autentikus Hegel-szövegekkel). A szépet Hegel úgy határozza meg, mint "az eszme érzéki
látszását". (A "látszás" [Scheinen] "megjelenést" [Erscheinen] jelent, s ugyanakkor ‒ a neoplatonikus
hagyományban ‒ "felragyogást" [Hervorleuchten].) És Hanslick magáévá tette eszme és megjelenés
hegeli megkülönböztetését, hogy definiálni tudja a zenei szépet, értelmezése tárgyát; de a megjelenést
és az eszmét Hegeltől eltérően határozta meg: nem a hangzó anyag képezi a megjelenést és nem
"gondolatok és érzések" képezik az eszmét vagy (Hegel által is használt szóval) a "tartalmat"
‒ Hanslick arra törekedett, hogy az eszmét vagy tartalmat a sajátosan zeneiben keresse. Azt az
eszmét pedig, amely a hanganyagban "zenei eszmeként" jelenik meg, Hanslick "formának" nevezte.
Esztétikájában így a forma nem jelenségforma, hanem lényegforma: "belső forma" (a Shaftesbury által
az újkori esztétikában meghonosított antik terminussal szólva). És az a tétel, amely szerint a "tartalom"
nem más, mint "hangozva mozgó formák", ennek alapján azt mondja, hogy a hangzó mozgás ‒ az
akusztikus szubsztrátum ‒ fenomenális, jelenségszintű mozzanat, a forma viszont eszmei, tartalmi
jellegű mozzanat.

Hanslick értelmezésében a forma nem külső, hanem belső oldal és ennyiben "tartalom" (a szó hegeli
értelmében, amely azonban itt csak a polemikus szembeállítást szolgálja). "A hangokból képződött
formák nem mást jelentenek, mint (...) belülről kifelé alakot öltő szellemet."9 "A komponálás: a
szellem munkálkodása valamilyen, a szellem befogadására képes anyagban".10 Ez nem jelenti azt,
hogy Hanslick a zenei formatan hagyományos formafogalmát mint szellemet határozza meg; a dolog
fordítva áll: ő a zenében megjelenő szellemet mint formát definiálja. A hanslicki formafogalom döntő
előfeltétele nem a zeneelméleti hagyomány, hanem a tartalom hegeli fogalma, amely most a maga
ellentétébe fordul át. Másfelől a zenei forma hanslicki fogalma implicit módon magában foglalja az
abszolút zene romantikus eszméjében összekapcsolódott két mozzanatot: a forma sajátosan zenei, a
zenén kívüli meghatározottságoktól különvált és ennyiben "abszolút"; ám éppen ezért a forma több is
mint puszta jelenségforma ‒ a forma tudniillik szellem, lényegforma, belülről kifelé irányuló alakot
öltés.

Hanslick a téma példáján akarja megvilágítani ezt az összefüggést. "A téma minden kompozícióban
önálló, esztétikailag tovább nem osztható, zenei gondolategység. A témában, ebben a zenei
mikrokozmoszban bizonyíthatóan mindig megtalálhatók a zenének mint olyannak tulajdonított
legegyszerűbb meghatározások. (...) Mit nevezzünk tehát a téma tartalmának? Magukat a hangokat?
Minden bizonnyal; csakhogy ezek a hangok már megformáltak. Mi a téma formája? Ismét csak
maguk a hangok ‒ ám ezek már telített formát alkotnak."11 A téma paradigmatikus arra nézve, amit
Hanslicknál a "forma" jelent, mivel egy részekből álló egész és maga is része egy egésznek, vagyis
érzékelteti, hogy a formát úgy kell meghatározni, mint "energiát", mint "belülről kifelé ható szellemet":
mint olyan folyamatot, amelyben az anyag egyfajta értelmi összefüggésbe épül be, s ez az értelmi
összefüggés azután ismét anyag egy még átfogóbb értelmi összefüggés számára. A témafogalomból
nő ki a tematikus folyamat eszméje, Friedrich Schlegel szavával egyfajta "meditáció" vagy "eszmesor"
eszméje: az az eszme, amely a XIX. században a zenei forma tökéletes példájának számított.

A zenei formának ezzel a hanslicki fogalmával, a zenei formának lényegformaként és nem
jelenségformaként való értelmezésével szorosan összefügg a zene nyelvjellegének sajátos ‒ a
"hangnyelv" Forkel-féle fogalmától alapvetően eltérő ‒ felfogása. "A zenében van értelem és
következetesség, de ez zenei jellegű; a zene olyan nyelv, amelyen beszélünk és amelyet megértünk,
amelyet azonban lefordítani nem vagyunk képesek. Mély értelmű felismerés rejlik abban, hogy
zeneművekben is beszélhetünk »gondolatokról«, s miként a beszédben, a gyakorlott ítélőerő itt is
könnyen tud különbséget tenni valódi gondolatok és üres szólamok között."12 A zenei logikát ‒ a

9Hanslick: 34. o.
10Hanslick: 35. o.
11Hanslick: 99. sk. o.
12Hanslick: 35. o.
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zenében érvényre jutó "értelmet és következetességet" ‒ Hanslick is a nyelvhez hasonlónak tekinti,
ahogyan tette Forkel is. Mindazonáltal Hanslick ezen a ponton nem a zenei interjekciók harmonikus
szabályozására és differenciálására gondol ‒ az "idejétmúlt érzésesztétikát" mindvégig mélységes
megvetéssel emlegeti ‒, hanem "zenén belüli" logikára.

A nyelv "szellemének" eszméjét azonban, amely szellem a nyelv "formájában" nyilvánul meg,
Hanslick ‒ úgy tűnik ‒ Wilhelm von Humboldttól vette át. (Jóllehet nem Humboldtot idézi,13

hanem Jacob Grimmet; Grimm viszont a nyelvelmélet lényegi alaptételeit illetően osztotta Humboldt
nézeteit.) Humboldt szerint a nyelv ‒ hogy most Hanslick szavaival éljünk, amelyek jószerivel
megegyeznek Humboldt szavaival ‒ "a szellem munkálkodása valamilyen szellem befogadására
képes anyagban." Humboldt "a nyelv formájának" azt a belső struktúrát nevezte, amely a szellem
tevékenységeként felfogott nyelv számára kijelöli a mozgáspályákat. "Az állandó és egyforma, ami
a szellemnek ebben a munkájában, az artikulált hangok gondolatok kifejezésévé emelésében rejlik,
oly teljesen, amennyire csak lehetséges, összefüggésében felfogva és rendszerszerűen bemutatva ‒ ez
képezi a nyelv formáját."14 A nyelv Humboldtnál nem úgy jelenik meg, mint a Forkel által feltételezett
régebbi nyelvelméletben: nem gondolatok és érzések puszta "beöltöztetése", "bebugyolálása", hanem
szellemi produktivitás, amely formát ad és nem csupán formulát. "A nyelv maga nem mű (ergon),
hanem tevékenység (energeia). Igazi definíciója ezért csak genetikus lehet. A nyelv ugyanis a szellem
szüntelen munkája, amely arra irányul, hogy az artikulált hangot a gondolat kifejezésére képessé
tegye."15 Az a különbség, hogy Humboldt a maga egészében vett nyelv "belső formájáról", Hanslick
viszont egyes zenei művekről beszél, nem változtat az alapvető kategóriák egyezésének tényén (az
egyezés ráadásul Humboldtnál a nyelvi részletkérdésben is érvényesül, vö. "a szellem munkája").
Ez az egyezés tette Hanslick számára lehetővé, hogy nyelvként határozza meg a zenét, de anélkül,
hogy vissza kellett volna térnie ahhoz a doktrínához, amely szerint a zene "az érzések nyelve". Ha
a nyelv nem pusztán "beöltöztetés", "bebugyolálás", hanem "belső forma", "a szellem munkája" "az
artikulált hangban", akkor a zene is ‒ ennek a hangokból képződő formái, mint tudjuk, "a belülről kifelé
ható szellem" formái ‒ a szónak nem képletes értelmében nevezhető nyelvnek. Eszerint Humboldt
nyelvfilozófiája egyik alapvető előfeltétele volt ama hanslicki tétel kialakulásának, hogy a zene mint
forma: "szellem", tehát hegeli értelemben vett "tartalom", minek következtében feleslegessé vált
érzésekben vagy affektusokban keresni formán kívüli tartalmat ‒ keresni annak érdekében, hogy a zene
mint "az eszme érzéki látszása", mint zenei szép legyen meghatározható. A hanslicki formafogalom, ez
a látszólag száraz empirikus kategória, csak az abszolút zene romantikus metafizikájának, a humboldti
nyelvelméletnek és a hegeli dialektikának itt vázolt háttere előtt ölti fel a maga sajátos alakját és színét.

Sören Kierkegaard, akinek esztétikája voltaképpen egyfajta antiesztétika, a zene nyelvjellegét ‒ az
autonóm hangszeres zene esztétikai igazolását ‒ nem tagadta, de törékenynek érezte. Rendkívül
bonyolult dialektikával előadott okfejtésében Kierkegaard motívumokat ragad ki az abszolút zene
elméletéből, hogy aztán ‒ a látszólagos egyetértés futólagos gesztusa után ‒ váratlanul elejtse és hagyja
darabokra törni őket. Ugyanakkor a romantikának az a gondolata, hogy a zene a keresztény korszak
jellegzetes művészete, nála különös fénytörésben jelenik meg: a "szent" zeneművészet "démonivá"
torzul.

"Egy olyan közeg azonban, mely szellemi meghatározottságú, lényegében nyelv; s mivel a zene
szellemi meghatározottságú, ezért joggal nevezhetjük nyelvnek."16 A nyelv számára konstitutív
különbség ábrázolt [Repräsentiert] és jelenlevő [Präsent], jelentés és jelentéshordozó között, úgy tűnik,
a zenében visszatér. "Az érzéki [a nyelvben] puszta eszközzé silányodott, s ezzel (...) tagadva van.
Éppúgy van ez a zenével is: az, amit tulajdonképpen hallani kell, állandóan szabaddá teszi magát
az érzékitől."17 Ám a zene, mivel meghatározatlan az, amit mond vagy dadog, alacsonyabb rendű
nyelv. "A zene ugyanis mindig a közvetlent fejezi ki a maga közvetlenségében; ebből az is következik,
hogy a zene a nyelvhez való viszonyában mint első és utolsó jelenik meg."18 Mint első, mivel egy
olyan nyelv, amely a maga eredetéhez ereszkedik alá, az interjekcióknál köt ki, amelyek "ismét csak
zeneiek"; mint utolsó, amennyiben egy lírai költemény végül egy olyan fokra jut el, amelyen "oly

13Hanslick: 87. o.
14Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die Entwicklung des
Menschengeschlechts. In: Werke. Herausgegeben von Andreas Flitner und Klaus Giel. III. kötet. Stuttgart 1963. 419. sk. o.
15Humboldt: 418. o.
16Sören Kierkegaard: Vagy-vagy. Fordította Dani Tivadar. Budapest 1978. 89. o.
17Kierkegaard: 90. o.
18Kierkegaard: 93. o.
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erősen bontakozik ki a zenei, hogy a nyelv megszűnik, s minden zenévé lesz."19 Ám a "közvetlen", a
zene közege Kierkegaardnak ‒ ugyanúgy, mint Hegelnek ‒ gyanús; s a "meghatározatlanság", amelybe
a szöveg nélküli zene belevész, nem metafizikai ismertetőjegy, nem "a végtelen sejtelme", hanem
defektus, fogyatékosság. "A közvetlen ugyanis a meg nem határozható, s ezért nem tudja a nyelv
megragadni; de hogy meg nem határozható, az nem tökéletességét, hanem hiányosságát jelenti."20 Az
abszolút zene nyelv, de olyan nyelv, amely nem a beszédnyelv fölött, hanem az alatt áll. "Ezért van
az, hogy ‒ és ebben talán még a szakértők is igazat fognak nekem adni ‒ hogy soha nem élt bennem
szimpátia a magasabb zene iránt, amely úgy véli, hogy nincs szüksége szóra. Mert rendszerint úgy
gondolja, hogy több a szónál, bár tulajdonképpen kevesebb."21

A zene által kifejezett közvetlent Kierkegaard mint "érzéki közvetlenséget" határozza meg. (Itt
az "érzékire" nem mint az észlelés anyagára kell gondolnunk, amelytől a "voltaképpeni" zenei
éppenséggel "állandóan szabaddá teszi magát", hanem az "erotikus érzéki zsenialitásra", amelynek
paradigmája Kierkegaard szerint Mozart Don Giovannija.22) Az érzéki azonban a kereszténység
uralma idején úgy jelenik meg, mint ami ki van zárva a szellem köréből; ilyen minőségében
"démoni".23 Ám mint a szellem által megtagadott közeg ‒ Kierkegaard a "meghatározott tagadás"
hegeli fogalmával operál ‒ "szellemileg meghatározott." És amennyiben a szellemi meghatározottság
szavatolja a zene nyelvjellegét, a zene csak mint a nyelv tagadása alkot nyelvet. (Mint interjekció még
nem nyelv, mint hangvarázsban való lírai feloldódás már nem nyelv.)

A Kierkegaard által filozófiailag ‒ rejtett teológiai motívumokból ‒ felbomlasztott tételt, miszerint a
zene, méghozzá éppenséggel az abszolút hangszeres zene egyfajta nyelven túli nyelv, egy évszázaddal
később Theodor W. Adorno filozófiailag ‒ és nyilvánvaló, bár inkább csak gondolatilag megidézett,
mintsem "hívő" teológiával ‒ restituálta. "A vélekedéseket kimondó nyelvvel szemben a zene egy
egészen más típust képvisel. Ebben a típusban rejlik a zene teológiai aspektusa. Amit a zene mond,
az megjelenőként meghatározott, ugyanakkor észrevétlen marad. Eszméje az isteni név alakja. A
zene (...) a bárhogyan is, de hiábavaló emberi kísérlet magának a névnek a megnevezésére, nem
jelentések közlésére."24 A zene "az igazi nyelvre utal, arra a nyelvre, amelyen maga a belső tartalom
válik nyilvánvalóvá, de az egyértelműség árán: az egyértelműség átpártolt a vélekedést kimondó
nyelvhez."25 A zsidó teológia nyelve, amelyet Adorno Walter Benjamin költészet- és nyelvelméletéből
vett át, a lényeg sérelme nélkül felcserélhető a dialektikus metafizika nyelvére, amelyben a romantikus
zeneesztétika távoli visszhangja hallható, még ha az egykor lelkesedéssel teli érzést, "a végtelen
sejtelmét" tompítja is a csalódottság amiatt, hogy ez az érzés puszta sejtés marad. "A vélekedéseket
közlő nyelv szeretné az abszolútat közvetve kimondani, de az abszolút minden egyes intenció során
kisiklik a kezéből, mindegyiket mint végest hagyja hátra maga mögött. A zene közvetlenül az
abszolútat fedi fel, de az ugyanabban a pillanatban máris elhomályosul, miként a túl erős fény
olyannyira elvakítja a szemet, hogy az már nem képes látni az egészen jól láthatót."26

Hogy a nyelven túli nyelvként értelmezett abszolút zene filozófiai megértését kevésbé képletes
beszédmóddal segítse elő, Adorno egyrészt "a zeneileg egyedi transzcendenciájára", másfelől a
zenében meglévő "kihagyásos intenciókra" hivatkozik. "Minden zenei jelenség, annak révén, amire
emlékeztet, amitől elkülönül, amivel várakozást kelt, túlmutat önmagán. A zeneileg egyedi efféle
transzcendenciájának megtestesülése a »tartalom«: az, ami a zenében történik."27 A lebegtetett
megfogalmazás azonban nem fedi el a "transzcendencia" szó kétértelműségét. Hogy bizonyos zenei
részletek "túlmutatnak önmagunkon" ‒ hogy bizonyos hangok, sőt, motívumok is csak egy bizonyos
kontextusban állva alkotnak egyáltalán zenét, s nem maradnak pusztán akusztikus jelenségek ‒,
ez nem mond semmi közvetlenül határozottat a zene azon "értelméről", amely a zene struktúráján
"túlmutat". ‒ A "kihagyásos intenció"28 azt jelenti, hogy egy zenéből, amely a pusztán strukturális
jelleg üresjáratát éppúgy igyekszik elkerülni, mint a zenén kívüli programtól való függést, nem
hiányozhat a szemantikai elem, de nem is sűrűsödhet az egész művet átfogó "réteggé" (a szó Roman

19Kierkegaard: 92. o.
20Kierkegaard: 93. o.
21Kierkegaard: 92. o.
22Kierkegaard: 87. o.
23Kierkegaard: 97. o.
24Theodor W. Adorno: Fragment über Musik und Sprache. In: Quasi una fantasia. Frankfurt am Main 1963. 11. o.
25Adorno: 11. sk. o.
26Adorno: 14. o.
27Adorno: 16. o.
28Adorno: 11. o.
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Ingarden által vázolt értelmében). Ez a szemantikai elem inkább sporadikusan "fel-felvillan". A
felszikrázó intuíció iránt, ahogyan az néhány pillanatra a zenét közvetíti, Adorno bizalommal van, ám
az idejétmúlt társadalmi gyakorlat által megrontott, "instrumentalizált" beszédnyelvtől ezt a bizalmat
megvonja.



55

8. fejezet - A zene három kultúrájáról
A berlini királyi udvarnál dívó zenei kedvtelésekről Hans von Bülow így számol be 1850. július 15-én
anyjának: "Meyerbeer mindjárt a kezdet kezdetén azt a tanácsot adta, valamilyen operafantáziát tűzzek
műsoromra, mivelhogy a királyné és az udvarhoz tartozók az ismertebb olasz dallamokat kedvelik.
A király előtt viszont azt játszhatok, amit akarok, akár Bachot és Beethovent is."1 A király ízlése a
polgárság köreiben már évtizedekkel korábban végbement fordulatot tükrözi. Robert Schumann 1833-
ban Raro mester, Florestan és Eusebius jegyzetfüzetében megjegyzi: "Én nem találok semmi meglepőt
abban, hogy Berlinben kezdik megbecsülni Bach és Beethoven dolgait."2

A "Bach és Beethoven" formula, amelynek messzire ható eszmetörténeti következményeit Schumann
aligha látta előre, a nevek olyan összekapcsolásától, mint "Bach és Händel" vagy "Haydn, Mozart
és Beethoven", nem stílustörténeti okokból különbözik, hanem a formulák alapjául szolgáló
történetfilozófiai meggondolások miatt. A "Bach és Beethoven" formula először is ‒ megfeledkezve
a vokális műveket komponáló Bachról ‒ a zongorairodalom legmagasabb igényeket támasztó,
kanonikus műveire céloz: a Wohltemperiertes Klavierra és az op. 2 és op. 111 közötti Beethoven-
szonáták sorára, a "the forty-eight"-re és a "the thirty-two"-ra, ahogyan később Angliában mondták.3

De mindenen túl a többi zeneszerző fölé emelt Bach és Beethoven a nagy zene hagyományát
képviselte, azt a tradíciót, amelyben Schumann ‒ amint ez a Neue Zeitschrift für Musik 1835-
ös évfolyamát megnyitó beköszöntőjéből kitűnik ‒ támaszt keresett "a művészietlen közelmúlt
leküzdéséhez" és "egy új költői korszak előkészítéséhez".4 "A »jövő zenéjének« folyóirata" jegyzi
fel Schumann az alapítás előtt, "ez hiányzik még. Szerkesztőknek persze csak olyan férfiak
lennének alkalmasak, mint a Tamás-templom hajdani megvakult kántora és a Bécsben nyugvó süket
karmester."5 Bachot és Beethovent mint ama "szellembirodalom" uralkodóit emlegeti Schumann,
amivé E. T. A. Hoffmann nyilvánította a hangszeres zenét; ami Bachban és Beethovenben közös,
az a "költői", amelyben Ludwig Tieck a "tiszta, abszolút zeneművészet" lényegét ismerte fel. "Ha
persze a zene legmagasabb rendű fajtájára gondolok, amellyel egyes alkotásaikban Bach és Beethoven
ajándékoztak meg bennünket, ha ritka lelkiállapotokról beszélek, amelyet a művésznek kell felfednie
előttünk, ha arra vágyom, hogy a művész minden műve által egy-egy lépéssel tovább vezessen a
művészet szellembirodalmának mélyére vezető úton, egyszóval: ha költői mélységre és újdonságra
vágyom mindenütt, a részletekben csakúgy, mint az egészben, akkor sokáig kellene keresgélnem, s a
legtöbb megjelenő mű még mindig nem elégítene ki."6 Csak néhány, imitt-amott felbukkanó mű jelzi
az "új költői korszak" közeledtét.

Mindamellett a triadikus történetfilozófiai séma, amelyben a túlhaladott közelmúlt ‒ a "juste
milieu" korszaka ‒ a jelenkorban visszatérni látszó aranykortól élesen elüt, Schumann esztétikájában
kiegészül azzal a dialektikus gondolattal, hogy a jelen mint "új költői korszak" közvetít a nagy múlt
divergáló törekvései ‒ Bach elmélyültsége és Beethoven fensége ‒ között. "Ha Sebastian Bach olyan
mélységekbe ás, ahol a bányászlámpa kialvással fenyeget, ha Beethoven titáni ökle a fellegekbe vág,
akkor a művésznő birtokában van mindannak, amit a mélység és a magasság közt közvetíteni kívánó
legújabb kor elért..."7 Bármily hatalmas erő a hagyomány, a végső szó nem az övé.

Richard Wagnernél a két név ‒ Bach és Beethoven ‒ egymás mellé állítása nacionalista hangsúlyt
kapott. Beethoven szimfonikus művészetét Wagner kezdettől fogva ‒ a Kilencedik szimfónia iránt már
korán megmutatkozó rajongása óta ‒ a zene legmagasabb rendű magvalósulásának tekintette; Mi a
német? című tanulmányában (amelynek fő részét 1865-ben írta, de csak 1878-ban publikálta) Bachot
mint "ínséges időben" a "német szellem" képviselőjét már Beethoven mellé állítja.8 Az eredetileg a
zongorairodalom klasszikusainak besorolására szolgáló "Bach és Beethoven" képletből kibontakozott
"a német zene mítosza"; s e mítosz kiformálásának még Arnold Schönberg is részese volt, amikor

1Hans von Bülow: Ausgewählte Briefe. Herausgegeben von Marie von Bülow. Leipzig 1919. 36. o.
2Robert Schumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Herausgegeben von Heinrich Simon. Leipzig (é. n.). I. kötet, 36. o.
3Schumann: I. 113. o. és III. 153. o.
4Schumann: I. 50. o.
5Schumann: I. 44. o.
6Schumann: II. 136. o.
7Schumann: II. 44. o.
8Richard Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen. Herausgegeben von Wolfgang Golther. Berlin és Leipzig (é. n.). X. kötet, 47. sk. o.
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1923-ban kijelentette, hogy a dodekafónia felfedezésével egy időre biztosítva van a német zene
hegemóniája. (Schönberg Bach és Beethoven örökösének érezte magát.)

Schumann utópikus elképzelése szerint lehetséges, hogy a hanyatlás időszakát lezáró "új költői
korszakban" a nagy múlt heterogén törekvései ‒ Bach kontemplatív mélyértelműsége és Beethoven
prométheuszi fensége ‒ majd át- meg átjárják egymást. Ez az elképzelés azután a XIX. század
végén és a XX. század elején különböző álcázott formákban visszatér: különböző elképzelések
fogalmazódnak meg arról, hogy ki hivatott az "új költői korszak" képviseletére. Ám bármennyire
is eltérnek egymástól a történetfilozófiai fellengzősséggel felvázolt triadikus sémák (Bülow Bach,
Beethoven és Brahms mellett szállt síkra, míg Nietzsche Bach, Beethoven és Wagner mellett,
August Halm pedig Bach, Beethoven és Bruckner mellett), a háttérben mindig a német zene
korszakának gondolata bújt meg; és mindig az "abszolút, tiszta zeneművészet" eszméje nevében
sorolták a zeneszerzőket bizonyos csoportokba, méghozzá úgy, hogy a csoportosítás helyességéről a
zene valamilyen történetfilozófiájának kellett kezeskednie. (Mint említettük, Nietzsche még Wagner
zenedrámáját is úgy fogta fel, mint a schopenhaueri metafizika értelmében vett "abszolút zenét".)

"A német szellem dionüszoszi mélyeiből" ‒ olvasható az 1871-ben megjelent A tragédia születése
a zene szelleméből című Nietzsche-tanulmányban ‒ "olyan erő tört felszínre, amelynek semmi
köze a szókratészi kultúra alapfeltételeihez" ‒ a dionüszoszi kultúra racionalista ellenkultúrája
alapfeltételeihez ‒, "amelyre e kultúra sem magyarázatot, sem mentséget nem találhat, hanem
csakis a szélsőséges-érthetetlent, a nyomasztó hatalmú ellenséget láthatja benne, s ez az erő a
német zene, kivált annak a Bachtól Beethovenig és Beethoventől Wagnerig ívelő nappályája."9

A nemzeti pátosz, amely egyébként idegen volt Nietzschétől, Wagnertől származik; tőle vette át
Nietzsche a "Bachtól Beethovenig" formulát is. És még a triadikus séma tárgyi szubsztanciája is
felfedezhető Wagner elméletében. Mert az a gondolat, hogy a nagy zene tradíciójának vonala Bachtól
Beethovenen át Wagnerig terjed, zeneszerzéstechnikailag-esztétikailag korrelációban van a "végtelen
dallam" elvével. Az 1870-es években Wagner ‒ miután Liszt és később Josef Rubinstein előadásában
bachi prelúdiumokat és fúgákat hallgatott ‒ több ízben úgy nyilatkozott, hogy a Wohltemperiertes
Klavierban "már preformálva van a végtelen dallam".10 És A jövő zenéje című tanulmányában, ahol
a "végtelen dallam" terminust először használta,11 nem a saját zenedrámája, hanem a beethoveni
szimfónia az a műfaj, amelyben a szóban forgó elvet megvalósulni látja. Az Eroica egész első tétele
"nem egyéb, mint egyetlen összefüggő dallam."12

Hogy Wagner éppen a hangszeres zenében fedezte fel a "végtelen dallam" előtörténetét, az nem
meglepő; a zenedrámában ugyanis elsődlegesen a zenekar hordozza a "végtelen dallamot". És anélkül,
hogy az önkényes spekuláció hibájába esnénk, még szorosabbra is fűzhetjük az abszolút zene eszméje
és a "végtelen dallam" közötti összefüggés szálait, ha felismerjük, hogy az a felfogás, miszerint
a dallam "végtelensége" a cezúrák és a kadenciák elkerülésében vagy áthidalásában rejlik, csupán
triviális félreértés, s ha igyekszünk rekonstruálni a fogalom eredeti jelentését. A zene Wagner
szerint akkor "dallamos", ha minden egyes hangja beszédes és expresszív; s ellentétben a "szűk"
dallammal, amelyben a dallam íve újra és újra megtörik, hogy semmitmondó formulák számára
nyisson teret, a "végtelen dallam" minden pillanatban "dallamos", a szó emfatikus értelmében, anélkül
hogy ívét elcsépelt fordulatok, töltelékelemek és üres gesztusok törnék meg. (A kadenciák kerülése
a szóban forgó elvnek nem lényege, hanem következménye: a kadenciák formulák és ennyiben nem
"dallamosak".)

A "végtelen dallam" elve ezek szerint azon az esztétikai előfeltevésen alapul, hogy a zene ‒ ahogyan
ezt Eduard Hanslick kifejezte ‒ egyfajta "nyelv", amelyben a valódi gondolatokat a gyakorlott ítélet
könnyen megkülönbözteti a puszta szólamoktól".13 Ám az a zene, amelynek Hanslick nyelvjelleget
tulajdonított, a "tiszta, abszolút zeneművészet" volt, amely egyáltalán csak "hangnyelvként" tett szert
esztétikai legitimációra, autonóm művészet voltának elismerésére.

A zenetörténet wagneri filozófiájában Beethoven az a komponista, aki a hangszeres zene
beszélőképességét olyan magas fokra fejlesztette, hogy a zenei kifejezés már nem marad "in abstracto"

9Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. Fordította Kertész Imre. Budapest 1986. 162. o.
10Martin Geck: Bach und Tristan ‒ Musik aus dem Geist der Utopie. In: Bach-Interpretationen. Herausgegeben von Martin Geck. Göttingen
1969. 191. o.
11Wagner: VII. 130. o.
12Wagner: VII. 127. o.
13Eduard Hanslick: Vom Musikalisch. 1854. Reprint: Darmstadt 1965. 35~o.
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érzésekre korlátozott, hanem individuális meghatározottságra tesz szert ‒ mindenesetre olyan
individuális meghatározottságra, amely végül a Kilencedik szimfóniában szavakra vágyik, mivel tárgy
nélküli meghatározottságként, objektum nélküli individualizált kifejezésként belső ellentmondásba
keveredne önmagával.14 (1851-ben, az Opera és drámában Wagner még kizárólag Beethovennek
tulajdonította az individuálisan meghatározott zenei beszéd képességét, később azonban, az 1870-es
években ‒ ahogyan erre a bachi "végtelen dallamról" tett kijelentéseiből következtethetünk ‒ Bach
jelentőségét is felismerte a hangszeres zene nyelvjellegének kifejeződésében.)

Azt a tételt, hogy a hangszeres zene beszélőképességének egyfajta ‒ szavak és szcenikus történések
általi ‒ "megváltásra" van szüksége, elkerülendő azt a dilemmát, hogy meghatározott dolgokat mond
ugyan, de érthetetlen formában, nos, ezt a tételt Wagner a zene schopenhaueri metafizikájához, tehát
az abszolút zene egyfajta elméletéhez való "megtérése" után ha nem is kifejezetten visszavonta, de
alapvetően módosította. Mert az az állítás, hogy a zenekari dallam a zenei drámában a cselekvéseknek
csakúgy, mint a szavaknak a lényegét és "belső magánvalóságát" fejezi ki ‒ hogy tehát a zenekari
dallam egyfajta nyelv mögötti nyelv ‒, az nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a hangszeres
zene "megváltatlan" nyelve a zenének mint a metafizika organonjának "voltaképpeni" nyelve. (A
beszédnyelv soha nem ér fel ahhoz, amit a zene kifejez, hanem annak csupán a "jelenségvilág"
kategóriáiban való visszaverődése.) Mindamellett ez nem zárja ki azt, hogy a zenei nyelv ‒ amelyből
a schopenhaueri "akarat" beszél ‒ empirikus kiegészítésként rá van utalva a beszédnyelvre, hogy
a metafizika organonjaként egyáltalán hatni tudjon. Más szavakkal: a szövegek és a szcenikus
történések ugyan mindössze hidak a zene szelleméből fakadó metafizikai kontemplációhoz vezető
úton, ám olyan hidak, amelyek szükségszerűsége akkor is tagadhatatlan, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy
áthaladásunk után lebontatjuk őket. Liszt Ferenc szimfonikus költeményeiről szóló nyílt levelében
Wagner kijelentette: elkerülhetetlen egyfajta empirikus kiegészítés ahhoz, hogy az abszolút zene
révén metafizikai felemelkedésben legyen részünk; ez azonban mit sem változtat annak elvi ‒ a
schopenhaueri filozófia magáévá tétele és a Trisztán komponálásának tapasztalatai által motivált ‒
elismerésén, hogy a metafizikai zene, amelynek végső szava túl van a szavakon, az abszolút zene.
A "végtelen", minden pillanatban beszédes és jelentéses dallam ennélfogva tendenciáját tekintve ‒
olyan zenekari dallamra vonatkoztatva, amely a zenei drámában nem kíséret, hanem szubsztancia ‒ az
abszolút zene egyfajta esztétikája: nem annak a jelenségnek az esztétikája, amelyre Hanslick gondolt,
hanem azé az eszméé, amelyre Schopenhauer célzott.

Ha a zenedráma, ahogyan ezt Nietzsche felismerte, titkon abszolút zene volt, akkor Az utópia
szellemében Ernst Bloch éppenséggel Wagner Bruckner általi "tisztázásáról" beszélt, miután Bruckner
a wagneri zenekari dallam zenei nyelvében helyreállította a Wagner által holttá nyilvánított szimfóniát.
"Nemrég Bruckner Halmban elnyerte képességének és helyzetének odaadó értelmezőjét. Halm
kimutatta, hogy Bruckner olyasmit ad, amit Beethoven nem adott: Beethovennél a nagy dobásban,
az energiával telített motívumban, a tömegeken uralkodó erőben az ének veszendőbe ment. Azáltal,
hogy Bruckner ilyesmit nyújt, egyszer s mindenkorra feleslegessé válik a költői indítékok nem éppen
tiszta ösztönző ereje; e mester nagy tette volt, hogy a wagneri stílus leleményét, a »beszélő« zenét
véglegesen leválasztotta a programzene vagy a zenedráma nevelési vámkötelezettségéről, s ily módon
megalapozta a zenét mint ténylegesen létező művészetet, mint egyszerre létező formát és anyagot,
a másféle, a költészetétől eltérő tengerekre vezető utat."15 Míg Wagner történelemmitológiájában a
szimfónia "megváltatlan" zenedrámaként jelent meg, addig Halm és Bloch nem kevésbé erőszakolt
módon a zenedrámát puszta "nevelési vámkötelezettségnek": még nem emancipált szimfóniának
nyilvánítja. Míg Wagner a beethoveni szimfóniában megvalósult zenei beszélőképességet követelte
meg a zenedráma számára, addig Bruckner a zenedráma zenei nyelvét sajátította ki a szimfónia
számára. A "Bach, Beethoven és Bruckner" formula a Nietzsche-féle "Bach, Beethoven és Wagner"
formula határozott tagadásaként jött létre.

August Halm, akire Bloch hivatkozott, s akit parafrazeálva idézett, 1913-ban, leghíresebb könyvének
címében "a zene két kultúrájáról" beszélt, s úgy vélte, hogy Bach fúgái és Beethoven szonátái
képviselik ezt a két kultúrát. A könyv vezérlő gondolata, amelynek köszönhetően a Bach és
Beethoven közötti antitézis nem maradt puszta történeti konstrukció, hanem aktualitást nyert, a
"harmadik kultúra" eszméje volt; Halm Bruckner szimfóniáiban nyomatékos formában találta meg
ennek a harmadik kultúrának az alapvonásait. Olyan alapvonások voltak ezek, amelyek a fiatalabb

14Wagner: III. 276. skk. o.
15Ernst Bloch: Geist der Utopie. Berlin 1923. 89. o.
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komponisták számára ‒ Halm ezek közé sorolta magát ‒ kijelölték a pályát, anélkül hogy ezért a szó
megvető értelmében epigonoknak kellett volna érezniök magukat. "Egy harmadik kultúra várható,
annak a két kultúrának a szintézise, amelyről ez a könyv megpróbált képet adni az olvasónak ‒ a
zenének nemcsak egyfajta, hanem teljes kultúrája, s én azt hiszem, hogy ez a kultúra már megalapozást
nyert, sőt, talán már meg is valósult. Én úgy látom, hogy Anton Bruckner szimfóniáiban csírázik és
él."16

A forma és a téma fogalmát, amelyekben Eduard Hanslick az abszolút zene konstitutív kategóriáit
fedezte fel, a hanslicki esztétikából elemzéstechnikát kifejlesztő Halm olyan dialektikus összefüggésbe
helyezte, amelyben ezek elsősorban történeti antitézist alkotnak. A "téma kultúrájával", amely Bach
fúgáiban található, Halm szembeállította a "forma kultúráját", amely Beethoven szonátáiban van jele:
a fúgában ‒ sarkítottan szólva ‒ a forma a téma egyik funkciója, a szonátában viszont fordítva: a téma
a forma egyik funkciója. (Itt vitatható, hogy a fúga valóban forma-e, lehet, hogy pusztán technika.)
"A fúgában alapjában véve egyetlen törvény uralkodik: ez pedig éppenséggel a fúga témája; a fúga
individuális sajátosságainak, erényeinek a téma révén kell érvényre jutniok. (...) A szonátaforma
ezzel szemben inkább a cselekmény menetét érzékelteti; a főtémák és feldolgozások módja erre
szolgálnak."17 A drámaelmélet műszavaival szólva: ha a fúgában a forma a tematika "karakteréből"
nő ki, akkor a szonátában a tematika alá van rendelve ama "sorsnak", amelyet a forma ró ki rá.

A Halm által felvázolt antitézis eszmetörténeti háttereként a XVIII. század zeneesztétikai Querelle-
jének körvonalai rajzolódnak ki, azé a vitáé, amely a dallam vagy a harmónia elsőbbségét feszegette.
Mert "a téma kultúrája", amit Halm Bach fúgáiban dicsér, nem más, mint a dallam művészete:
az a Wohltemperiertes Klavier második része b-moll fúgájának témáján demonstrált művészet,
amely valamely dallamalakzatot mint egymásra vonatkoztatott hangok zárt, magára támaszkodó
rendszerét jeleníti meg, olyan rendszert, amelyben az egyre gazdagabb differenciálódás egyre
szorosabb integrációhoz vezet.18 És másfelől "a forma kultúrája", amelyet Beethoven alapozott meg,
elsődlegesen a "harmóniai gazdaságosság" művészete: Beethovennél19 egy hangnem belépése olyan
esemény, amelyből kötelező érvényű következmények származnak, még Bach csaknem észrevétlenül
vezet be új hangnemeket, anélkül hogy a formafolyamatot, amelynek az összhangzatrend a hordozója,
különösképpen érzékelhetővé tenné. Más szavakkal: a fúgában a tematika szubsztanciális, a forma
azonban "még nem él"; a szonátában kibontakozik "a forma élete", ám a tematika nemritkán
szubsztancia nélküli marad.

Amikor Halm 1913-ban Brucknert mint "a zene harmadik kultúrájának" képviselőjét magasztalja, ez
a dicséret az akkor még túlerőben lévő, szent és sérthetetlen Beethoven-kultusz polemikus célzatú
kihívásának alakját öltötte magára. "Bruckner a Bach utáni korszak első nagystílű és mesteri tudású
abszolút zeneszerzője, a drámai zene megteremtője ‒ a zenedráma ellensége és meghaladója. Ha a fúga
az új zene szellemétől akart ihletet szerezni, akkor ‒ a tematikus egységességet sértetlenül hagyva ‒ a
témakezelés módjában kellett megtalálnia az ellentétességet."20 A "drámai zene" Halm értelmezésében
dialektikus, ellentétek által meghatározott szimfonikus stílust jelent, amelyben a kontrasztok úgy
lépnek fel, hogy "eseménnyé formálódnak".21 És a bruckneri szimfónia a zenedrámának nemcsak
"ellenségévé", hanem egyben "meghaladójává" azáltal válik, hogy felveszi magába a "drámai" elemet:
nem hagyja, hogy az mint "a zene másik kultúrájának" konstituense mellette, rajta kívül létezzék.

A fúga és a szonáta egymást-áthatásában, amit Halm követel, s amit Brucknernél lát megvalósulni,
nemcsak olyan technikai-formai összekapcsolódásra kell gondolnunk, mint amilyen az Ötödik
szimfónia fináléjában figyelhető meg, hanem a fúgában kialakult "tematikus kultúrának" a szonátában
végbemenő elsajátítására is: arra az elsajátításra, amely Bruckner egész művét ‒ és nem pusztán egyes
tételeit ‒ jellemzi.

A zene "harmadik kultúrája" lehetőségének feltételét azonban Halm a modern, Wagner által
fémjelzett összhangzatiságban fedezte fel. "Bruckner, a teljességgel harmóniában gondolkodó
komponista, saját magas fejlettségű összhangzatiságában új feladatot, új tartalmat talált a dallam

16August Halm: Von zwei Kulturen der Musik. Stuttgart 3. kiad. 1947. 253. o.
17Halm: 32. o.
18Halm: 207. skk. o.
19Halm: 13. o.
20Halm: 17. o.
21Halm: 16. o.
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számára. Ez nem valamilyen fölérendelt forma szolgálata, hanem olyasvalami, amivel a dallam
lehetőséget kap nagy dimenziók, széles ívek, merészen kanyargó vonalak kiformálására."22 Halm
1913-as Bruckner-könyve megkísérli elemző módon kimutatni, hogy Bruckner összhangzatrendje
egyfelől támaszt és szubsztanciát képes adni a messzire kalandozó dallamvilágnak, amely
Bachra emlékeztető nagyvonalúságával Beethoven dallamilag rudimentális szonáta-tematikája fölé
emelkedik, ugyanakkor nem fogja vissza a tonalitásnak feszes szimfonikus összefüggéseket
megalapozó, fenntartó és a "forma időtartamát" érzékelhetővé tevő erejét. (Később Ernst Kurth
részletesen leírta és esztétikailag kodifikálta azt a zenei hallásmódot, amely a bachi dallamvilágban
ugyanolyan "mozgási lendületet" [Bewegungszug] észlel, mint Wagner és Bruckner melodikájában;
Kurth fő műveiből ‒ a Bach-könyv mint ellenpontelmélet, a Wagner-könyv mint összhangzattan és a
Bruckner-könyv mint formatan ‒ egészében véve az abszolút zene elmélete és esztétikája tárul elénk
‒ Wagner saját tanúságtétele szerint az összhang a zenét "magáért véve" konstituáló mozzanat. Az
abszolút zenének ezt az elméletét és esztétikáját negatív értelemben az jellemzi, hogy Beethoven belőle
kirekesztődik.)

Anton von Webern, aki op. 21-es szimfóniájában a fúga-polifónia és a szonátaforma kölcsönös
egymást-áthatására törekedett, kimondta azt, amit a Schönberg-iskola a maga egészében megkövetelt:
Út az új zenéhez címmel tartott előadássorozatában a dodekafónia előtörténetéhez sorolta mind a Bach-
tradíciót, amely a XV. és a XVI. századi németalföldiekre is visszautal, mind a Beethoven-hagyományt
mint a klasszikus jelleg foglalatát. "Az a stílus tehát, amelyet Schönberg és iskolája keres, a zenei
anyagnak egy újfajta horizontális és vertikális átszövése (...) Nem a németalföldiek feltámasztásáról,
újrafelfedezéséről van szó, hanem a klasszikusok által közvetített formáiknak újfajta kitöltéséről; e
két dolog összekapcsolásáról. Természetesen nem tisztán polifonikus gondolkodás ez, hanem a kettő
egyszerre."23

Hogy lehetséges dallamilag-polifonikusan Bach és a németalföldiek szellemében, egyszersmind
harmóniailag-formailag a beethoveni formakoncepció szellemében gondolkodni, más szavakkal: hogy
magunkévá tehetjük a zene egyik "kultúráját" anélkül, hogy feláldoznánk vagy korlátoznánk a
másikat: Webern, a komponista csakúgy, mint Halm, a Bruckner-apologéta ezt az utópiát melengette
magában. (Jogos itt utópiáról beszélni, hiszen a húszas évek dodekafóniájában a beethoveni szonáták
szellemét megidéző, klasszicista formát mintegy ráerőszakolták a műre, s az összhangzatiság kérdése,
ahogyan ezt Schönberg kifejezte, "jelenleg nincs napirenden".) A "Bach és Beethoven" formula, amely
Schumann-nál egy nagy zenei múlt summája, egy nyitott probléma rejtjeleként jelent meg ‒ egy
olyan probléma jeleként, amely éppen azáltal, hogy meg nem kerülhető módon felmerült és végül
megoldhatatlannak bizonyult, a XIX. században és a XX. század elején a zene ‒ az abszolút zene ‒
fejlődésének előrevivő mozzanatai közé tartozott.

22Halm: Die Symphonie Anton Bruckners. München 2. kiad. 1923. 218. sk. o.
23Anton Webern: Előadások ‒ Levelek ‒ Írások. Fordította Maurer Dóra. Budapest 1965. 61. o.
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9. fejezet - A zenei abszolút eszméje
és a programzene gyakorlata

A programzene körüli, a XVIII. századtól a XX. századig tartó szócsatát változó alaptételeken
nyugvó változó érvekkel vívták meg. A védő- és vitairatok alapjául szolgáló esztétikai elméletekkel
együtt ebben a meg-megújuló vitában pedig magának a dolognak a határai és ismertetőjegyei is
változtak. A programzene nem valami önmagával mindvégig azonos, hanem történetileg változó
jelenség; méghozzá nemcsak közkeletű értelemben, tudniillik stilárisan, amaz eszközök tekintetében,
amelyekkel a komponisták ezt vagy azt festeni, jellemezni vagy elbeszélni kívántak, hanem ‒ és ez
már kevésbé látszik magától értetődőnek ‒ esztétikai értelemben is, a műfaj alapját alkotó eszmék
tekintetében.

A "festői" zsánert ‒ azt a törekvést, hogy a hangszeres zenének a külső természet egy-egy
darabjának vagy egy-egy jelenetnek az ábrázolásával adjanak "tartalmat", mégpedig az érzelmesség
esztétikai követelményének jegyében, amely szerint a zenének szívhez szólónak kell lennie ‒,
nos, ezt a "festőiséget" a XVIII. század végén már elvetik vagy legalábbis háttérbe szorítják.
(Beethoven, aki élcelődött a haydni Teremtésben fellelni vélt hangfestészeten, a Pastoraléban, a XIX.
századi programzene-komponistáknak ebben az exemplum classicumában jóváhagyja a "festészet"
megjelölést, azzal a kiegészítéssel, hogy a műben "az érzelem kifejezése" a~fő.)

Ezzel szemben a romantikus zeneesztétika, mint már említettük, a "karakterisztikussal" együtt
a "programszerűt" ‒ a zenei történetelbeszélést ‒ is elhatárolja a "tisztán költőitől", attól a
kategóriától, amely az abszolút hangszeres zene esztétikai eszméjeként értelmezhető, ha nem is
feltétlenül azonosítható a zenei abszolúttal, ahogyan azt egy fél évszázaddal később Eduard Hanslick
értette (bármilyen üdvös is első megközelítésben hangsúlyozni az abszolút zene tiecki és hanslicki
elméletének rokon voltát, elkerülendő azt a vaskos félreértést, hogy a "zeneileg költői" esztétikája
a zene "irodalmiasítására" törekszik). A "zeneileg költői" területén ‒ anélkül, hogy ez sértette vagy
veszélyeztette volna az abszolút zene, tehát a funkciótól, szövegektől és markáns affektusoktól és
karakterektől különvált és a "végtelenség sejtéséig" emelkedő zene eszméjét ‒ éppenséggel lehetőség
nyílt a hangulatok, mi több: a tárgyra való utalások jelzésére, feltéve, hogy ‒ miként Mendelssohn
Melusine-nyitányában, amelyet Schumann a "költészettel" kapcsolatos romantikus elképzelések
szellemében recenzeált ‒ a zenei ábrázolás nem lép túl a "csodás" birodalmának határain, amelyek
között E. T. A. Hoffmann az abszolút zene helyét kijelölte, tehát elkerüli azt a veszélyt, hogy az
aprólékos történetelbeszélés, a karakterizálás vagy a hangfestészet következtében a "prózaiságnak", a
"költőiség" ellentétének a csapdájába essék.

Az "újnémetek" és a "formalisták" között kialakult, 1860 táján zenepolitikai pártharccá élesedő vita
a programzene legitimitásáról úgy fogható fel, mint az egymás ellen hadakozó csoportok kísérlete,
hogy kölcsönösen elvitassák egymástól a zenében megnyilvánuló "szellemi" fogalmát. Franz Brendel,
az újnémetek ideológusa kijelentette, hogy a "meghatározatlan" érzéskifejezéstől a "meghatározott"
karakter- és programábrázoláshoz való átmenet következtében a modern hangszeres zene az "érzelem"
fokáról továbblépett a "szellem" fokára ‒ Liszt így teljesítette ki Beethoven örökségét. A "sajátosan
zenei" Hanslick-féle esztétikája viszont az ezzel szögesen ellentétes tézisen alapul: eszerint a zenében
a szellem forma, a forma pedig szellem. Ennélfogva a zenei forma nem pusztán megjelenési forma,
nem puszta burka vagy edénye a tartalomnak, amely mint eszme, szüzsé vagy érzés állítólag a
zene voltaképpeni lényege; a zenei forma ‒ lévén a hangzó anyag szellemi megformálása ‒ maga
a "lényeg" vagy "eszme". (A lényegi és a megjelenési forma platóni-neoplatonikus dialektikája
a zenei formafogalom értelmezésében összecserélődik az anyag és a kategoriális megformálás
arisztotelészi dialektikájával.) Ha viszont a "hangozva mozgó forma", ahogyan ezt Hanslick
provokatív paradoxonával kifejezi, maga a "tartalom", akkor a programszerű tartalom nem tekinthető
szellemi "lényegnek", amely ‒ hogy ne maradjon üres ‒ zenei "megjelenésformára" szorul; akkor a
programszerű tartalom úgy jelenik meg, mint "zenén kívüli" hozzátét egy olyan formához, amely a
"szellem" kifejeződése "a szellem befogadására képes anyagban", s ezért magában is megáll a lábán.

A XIX. század végén és a XX. század elején a programzene hasznáról és káráról folytatott vita ‒
amennyiben nem Brendel és Hanslick érveivel zajlik ‒ sok tekintetben zavaros képet mutat: eszméi
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elvesztették szilárd körvonalaikat; a programzene jószerivel valamennyi védelmezője Wagner követői
közé tartozott, miközben Wagner maga 1854-től kezdődően Schopenhauer esztétikáját tette magáévá,
azt az esztétikát, amely sarkosan szólva nem volt más, mint az abszolút zene metafizikája.

Az érzés rezdüléseit, amelyekben Schopenhauer a dolgok "igazi lényegét" vélte felfedezni, a zene
"formájuk" szerint, de "tárgy nélkül" fejezi ki, ezek az érzésrezdülések tehát tárgy és motívum
nélküliek. Ám a zeneileg ábrázolt affektusok igazi lényegüket éppen akkor tárják fel torzítatlanul, ha
kiszakítják magukat az empirikus körülmények fogságából, amelyekbe egyébként belebonyolódtak.
"Az akarat minden lehetséges törekvése, indulata és megnyilvánulása, az ember bensejének mindazon
folyamata, amelyet az ész az érzés tág körű negatív gyűjtőfogalmába gyömöszöl, végtelenül sok
dallammal fejezhető ki, de mindig csak a puszta forma általánosságában, tárgy nélkül, mindig csak
a magánvalóság, nem pedig a megjelenés szerint, mintegy a belső világ legbensőbb oldalaként,
testetlenül."1 A szokványos, közhellyé merevedett elképzelés szerint a vokális darabok szövege az
egész mű fogalmilag megragadható "értelmét" mondja ki, azt az értelmet, amelyet a zene mintegy
"érzelmi reflexekkel" szerel fel. Schopenhauer ezt az elképzelést éppenséggel az ellentétébe fordította,
kijelentve, hogy az érzés, amelyet a zene ábrázol, a voltaképpeni "értelme" a műnek, míg a költői
szöveg vagy a színi jelenet, amelyet a zeneszerző "megzenésít", teljességgel másodlagos marad.
A fogalmi vagy szcenikai elem úgy jelenik meg, mint külső oldal, az érzés vagy affektus úgy,
mint belső oldal. "Abból a bensőséges viszonyból, amely a zenét minden dolog igazi lényegéhez
fűzi, magyarázható az is, hogy ha egy jelenethez, cselekményhez, történéshez, környezethez illő
zene felhangzik, akkor ez a zene mintha csak a dolgok legtitkosabb értelmét tárná fel előttünk, s
mintha a dolgok legpontosabb kommentárja lenne; hasonlóképpen, ha valaki teljesen átadja magát
egy szimfónia élvezetének, akkor az az érzése támad, mintha az élet és a világ minden lehetséges
folyamata vonulna végig rajta: ám ha elgondolkodik e jelenségen, nem képes magyarázatot adni arra
a hasonlóságra, amely a hangok ama játéka és a lelki szeme előtt ellebegő dolgok között mutatkozik."

Ám (a hangszeres zene esetében) a feltoluló képzettársítások, (a programzene esetében) a programok
és (a vokális zene esetében) a szövegek között Schopenhauer szerint csak elmosódó határok léteznek,
mivel ezek, tehát a képzettársítás, a program és a szöveg ‒ a zene lényegéhez viszonyítva ‒ egyként
az akcidenciális jelleg fogalomkörébe tartoznak. "Ezen alapul, hogy énekként valamilyen költemény,
pantomimként valamilyen szemléletes játék, operaként a kettő kombinációja csúsztatható a zene alá.
Az emberi élet ilyen egyedi képei, ha a zene általános nyelve számára szolgálnak alátétül, nem
feltétlen szükségszerűséggel kapcsolódnak a zenéhez vagy felelnek meg neki; viszonyuk a zenéhez
egy tetszőleges példa viszonya az általános fogalomhoz."2 Az az eljárás, amelynek során a zenét
valamilyen szöveggel vagy színi cselekménnyel "illusztrálják", Schopenhauer szerint nem alapvetően,
hanem csak fokozatilag különbözik a szimfónia által működésbe hozott képzelet elkalandozásaitól;
a szemléletek és fogalmak, amelyekben a benső, a zeneileg kifejezett affektus tükröződik, mindkét
esetben másodlagosak és kicserélhetők.

Önkéntelenül is eszünkbe jut Eduard Hanslick: az irodalmi vagy képszerű programokat Hanslick
is "zenén kívüli", esztétikai tekintetben nem a "dologhoz" tartozó hozzátétnek tartotta, másfelől ő
is tagadta, hogy a vokális zenében a szöveg és a zene szubsztanciálisan összetartozik. Teljesen
inadekvát és semmivel nem igazolható az a szokványos Hanslick-olvasat, amely a programzene elleni
kirohanásokat komolyan veszi, de a vokális zenéről szóló szkeptikus-gúnyos passzusokat tréfának
és merő hóbortosságnak tartja. Bármilyen kényelmetlen beismerni ezt, egy történész nem tagadhatja,
hogy az abszolút zene rigorózus esztétikájában, Schopenhauernél csakúgy, mint Hanslicknál, a
vokális zene szövegét és a programzene "programját" egyként "zenén kívüli" akcidenciának tekintik,
amely elvileg kicserélhető, és amelytől a lényegesre koncentrálódó zenei képlet elvonatkoztathat.
(A következetes, hasonlóan rigorózus ellentételt Franz Brendel fogalmazta meg, kijelentve, hogy
mind a vokális zenében meglévő szöveg, mind a programzenében feltételezett "program" "magának
a dolognak" integráns része, tartozéka: hozzátartozik az "esztétikai tárgyhoz", amelyet a hallgatónak
mindvégig tudatosítania kell, hogy eljusson a mű "jelentéséhez"; ez a jelentés a szüzsé és a hangzó
jelenség kölcsönhatásában konstituálódik.)

Wagner Schopenhauer-recepciójának legjelentékenyebb dokumentuma ‒ miután a Liszt Ferenc
szimfonikus költeményeiről című, 1857-ben írott nyílt levél még csak néhány schopenhaueri

1Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Max Köhler. Berlin, (é. n.) II. kötet, 259. o.
2Uo. 260. o.
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alapgondolat tétova elsajátítására tett kísérletet ‒ a Beethoven-tanulmány, amelyet Wagner 1870-ben,
a Beethoven-centenárium alkalmából vetett papírra. (Nietzsche ebből a tanulmányból indult ki, amikor
az abszolút zene szelleméből született Trisztán panegirikus méltatója lett.) Mindazonáltal az a lapidáris
tétel, miszerint a wagneri "drámák" igazában "a zene láthatóvá vált tettei"3 ‒ tehát eltérően az 1851-
ben, az Opera és drámában írottaktól, miszerint a zene a kifejezés eszköze és a dráma a kifejezés célja,
most már a schopenhaueri tétel jegyében a zene a lényeget mondja ki, amely lényeg a nyelvi és színi
megjelenésben csupán tükröződik ‒, ez a tétel tehát először csak A 'zenedráma' elnevezésről című,
1872-ben közreadott glosszában fogalmazódik meg.

Wagner ‒ annak ellenére, hogy magáévá tette a zene schopenhaueri metafizikáját ‒ a Beethoven
tiszteletére kiadott Festschriftben az opus 131-es cisz-moll kvartettet értelmezve felvázol egy szöveget,
amely "hősünk egy napját" szeretné nyomon követni. Ám félreértés lenne ezt a szöveget egy "program"
vázlatának vagy valamiféle életrajzi "redukciónak" tekinteni. Az elején persze még úgy tűnik, mintha
a zene biográfiai vagy kvázi biográfiai "desifrírozásáról" lenne szó. "A bevezető hosszabb adagiót,
mely bizonyára a legbúskomorabb hangulat, amelyet zenében valaha is kifejeztek, az ébredéshez
hasonlítanám a szóban forgó nap reggelén; ez a nap 'egyetlen vágyunkat sem fogja teljesíteni,
egyetlenegyet sem!' Ez azonban egyúttal bűnbánó ima is, az örök jóban hívő ember tanácskozása
Istennel."4 Ami futólagos olvasás során a zenének a külső életrajzból levezetett "magyarázatának"
tűnik, igazában egy "belső", "eszményi" biográfia körvonalazása: egy "eszményi" biográfiáé, mert
Wagner nem azért rekonstruálja Beethoven életét, hogy megfejtse zenéje rejtett értelmét, hanem
fordítva: elmélyed a beethoveni zene értelmében, hogy megértse az empirikus kutatás számára
hozzáférhetetlen "belső" biográfia egyik szeletét. Ha egyfelől Wagner meggyőződése szerint ‒ s ezt
az Eroica és a mű Napóleonnak címzett ajánlása példáján világítja meg5 ‒ egy zeneszerző külső
életrajzából nem tudható meg semmilyen lényeges dolog a művek jelentéséről és jelentőségéről, akkor
másfelől a zenében kifejeződő "lényeg" ‒ az empirikus "jelenségek" szubsztanciája, ahogyan ezek
a jelenségek a magába mélyedő esztétikai kontemplációban feltárulnak ‒ nagyon is tanulságos a
zeneszerző "belső" biográfiája szempontjából. Mindazonáltal Wagner szerint még a belső biográfia,
a zene "eszményi szubjektumának" a megkonstruálása sem tartozik igazán az esztétikai fenoménhez,
"magához a dologhoz". "Hogy tehát egy igazi beethoveni napot belső történéseiből magyarázhassunk,
a nagy cisz-moll kvartettet választjuk. Ami e mű hallgatásakor nehezen sikerülne, mert rögtön
elfelejtenénk minden hasonlatot, és csak a másik világ közvetlen megnyilvánulására hallgatnánk,
az bizonyos fokig mégis sikerülni fog, ha e zenekölteményt csak emlékezetünkben idézzük fel."6

Hogy a zenei fenoménhez, ahogyan ez a fenomén egy hangszeres zenei darab ‒ legalábbis egy XIX.
századi hangszeres zenei darab ‒ elfogulatlan meghallgatása során megmutatkozik, hozzátartozik
egy "esztétikai szubjektum" tapasztalása, egy esztétikai szubjektumé, amelynek "beszédeként" a zene
megjelenik, amely szubjektum azonban nem a "külső", hanem a "belső" biográfia szubjektuma, az
esztétikai tapasztalás empirikusan-dokumentárisan megragadhatatlan korrelátumának szubjektuma:
mindezt Wagner nyilvánvalóan nem látta.

A modern zeneszerzők úgy érezték, hogy a schopenhaueri esztétika elkötelezett örökösei. Ám ennek
az esztétikának a Wagner általi recepciója olykor már-már áttekinthetetlennek tűnő bonyodalmakba
sodorta a programzene elméletét. A művek keletkezése és lényege, az empirikus létfeltételek és a
metafizikai jelentés, a biográfiai és az esztétikai mozzanatok azokban a fogalmi konstrukciókban,
amelyekkel a programzene gyakorlatát a schopenhaueri elvek feladása nélkül igyekeztek igazolni,
bonyolult alakzattá állnak össze. (Hogy Schopenhauer metafizikája mérhetetlen magasságokba emelte
a zene méltóságát, a Wagnertől való függőség mellett az egyik oka annak, hogy miért esett a
zeneszerzők nehezére, hogy elszakadjanak ettől a metafizikától.)

"Semmi (hangsúlyozzuk: az életbeli megjelenését tekintve a világon semmi) sem kevésbé abszolút,
mint a zene."7 "Ebben tehát egyetértünk, és elismerjük, hogy az isteni zenének, hogy megjelenhessék,
ebben az emberi világban egy összekötő, sőt, meghatározó-feltételező mozzanatra van szüksége."8

A zene lehetőségfeltétele Wagner szerint egyfelől a nyelv, másfelől a tánc vagy a színi jelenet:
megjelenése, megvalósulása érdekében egy "formamotívumra", egy raison d' êtrere van szüksége.

3Richard Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen. Herausgegeben von Wolfgang Golther. Berlin és Leipzig é. n. IX. kötet, 306. o.
4Richard Wagner: Beethoven. In: Művészet és forradalom. Fordította Gy. Alexander Erzsi és Radványi Ernő. Budapest 1914. 195. o.
5Uo. 152. sk. o.
6Uo. 195. o.
7R. Wagner: Gesammelte Schriften. Id. kiad. V. kötet, 191. o.
8Uo. 192. o.
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A schopenhaueriánus Wagner azonban a zene "életbeli megjelenésétől", empirikus külső oldalától
megkülönbözteti a zene metafizikai ‒ vagy mint mondja: "isteni" ‒ oldalát.9 Hogy a zene zenén
kívüli "formamotívum" nélkül nem tud megvalósulni, nem képes arra, hogy a zeneszerző képzeletében
alakot öltsön, tehát egyáltalán nem zárja ki azt, hogy az értő hallgató a "megjelenéstől" és annak
feltételhez kötöttségeitől eljusson a "lényegig", amaz "akarat" szemléletéig, amely Schopenhauer
szerint a zene szubsztanciáját alkotja. A "formamotívumok" a zene létfeltételei közé tartoznak ugyan,
de nem esszenciális mozzanatai a zenének. Az empirikus genezis és az esztétikai érvényesség ‒ az
önfeledt esztétikai-metafizikai kontemplációban megmutatkozó "lényeg" ‒ különválik egymástól.

Mindennek eléggé különös következménye volt a programzene elméletére nézve. A programok
‒ mint a kompozíció vagy a recepció mozzanatai: mint "formamotívumok" vagy hermeneutikus
"példázatok" ‒ Schopenhauer adeptusai szemében éppen azért megengedettek, mert a zene
szubsztanciáját érintetlenül hagyják, tehát nem perdöntőek, nem rajtuk múlik a dolog. A program
és programzeneszerző apológiája hajlik az olyan érvelésre, amely alapjában véve a közömbösségből
fakadó türelem melletti védőbeszéd. A schopenhaueri esztétika uralma idején a programokat ‒
függetlenül attól, hogy milyen igénnyel és mennyire nyomatékosan fogalmazódtak meg ‒ túlságosan
gyengéknek tekintették ahhoz, hogy megsérthessék a zene "abszolút" lényegét.

Amikor Wagner az 1870-es Beethoven-tanulmányában Schopenhauer szellemében akarta igazolni
a Pastoralét, a hagyományos esztétika platonizáló gondolati modelljéből indult ki. Még érvényben
volt Hegel szava, miszerint a szép "az eszme érzéki látszása". Az eszme azonban, amely az
érzéki jelenségből előragyog, itt nem a természet, amelynek lényege a Pastorale zenei megjelenési
formájában megnyilvánul, hanem éppen fordítva: a zene vagy a zenei forma az, ami ‒ mint az "akarat"
képmása ‒ a természeti jelenségek "belső magánvalóját" átélhetővé teszi. Amikor Wagner a Pastorale
klasszikus példája kapcsán a programzene, a zenei természetábrázolás esztétikai jellegét taglalja, a
korábbi elméletekhez hasonlóan az ő érvelése is a "lényeg és jelenség" fogalmi sémáján alapul; ám e
dialektikus viszonyon belül a természet és a zene mintegy helyet cserél egymással.

"Ekkor belülről világosodott meg a zenész szeme. Most azokra a jelenségekre is rávetette tekintetét,
amelyek lelke belső fényéből megvilágítva csodálatos reflexekben vetődtek vissza belsejébe. Most
már csak a dolgok lényege beszél hozzá, és [a jelenség] a szépség nyugodt fényében mutatkozik. Most
megérti az erdőt, a patakot, a rétet, a kék eget, a vidám embereket, a szerelmespárt, a madarak énekét, a
felhők vonulását, a vihar zúgását, a boldog nyugalom képét. (...) Ki ne érezné át a Pastorale-szimfónia
hallásakor ezt a megváltó szózatot: 'Legyetek velem ma a paradicsomban'?"10

"Zenén kívüli" és ezért "járulékos": ebben a tág negatív fogalomban heterogén jelentéselemek
keverednek egymással; egymás hegyén-hátán megtalálható itt a kompozícióra való indíték, a rejtett
irodalmi vagy képi szüzsé, a program, amelynek az a becsvágya, hogy az "esztétikai tárgyhoz"
tartozzék, a hermeneutikus megfejtés és a véletlen képzettársítás. A tragédia születésében Nietzsche
tagadta, hogy bármiféle különbség lenne egyfelől a kicserélhető ‒ hallgatóként különböző ‒ "képes
beszédek",11 másfelől a zeneszerző által szándékolt és szavakba foglalt program között: az "általános
fogalomhoz" hozzárendelt valamennyi "példa" ‒ Schopenhauerrel szólva12 ‒ egyformán "tetszőleges".
A kicserélhetőség azonban Nietzsche szerint semmiképpen nem jelenti azt ‒ miként általános és
különös logikai viszonyában sem ‒, hogy a metaforákkal élő beszédmód esztétikailag semmitmondó.
Igaz, hogy példázatszerű, nem kötelező érvényű, de nem felesleges, nem inadekvát. "Hadd utaljak
itt napjaink jól ismert, a mi esztétikánk számára csak botránykőnek tűnő jelenségére. Gyakran
tapasztaljuk, hogy egy-egy Beethoven-szimfónia képes beszédre késztetni a hallgatókat, bár ha
egymás mellé raknánk a zenedarab kiváltotta különféle képi világokat, abból ugyancsak fantasztikusan
színdús, sőt, ellentmondásos összeállítás kerekedne ki: az ilyen összeállításokon szánalmasan
elviccelődni, a valójában mégiscsak magyarázatra szoruló jelenséget pedig még csak figyelemre sem
méltatni, ez jellemzi ezt az esztétikát. Hiába, hogy esetleg maga a zeneköltő beszélt is képekben a
kompozíciójáról, nevezte Pastoralénak a szimfóniáját, s az egyik tételének a Patakparti jelenet, egy
másiknak meg a Vidám paraszti mulatság címet adta, ezek is csak példálózó, a zenéből született
képzetek ‒ s nem a zene utánozta valóságos tárgyak ‒, olyan képzetek, amelyek mit sem árulnak

9Uo. 166. sk. o.
10Richard Wagner: Beethoven. In: Művészet és forradalom. Id. kiad. 189. sk. o.
11A kicserélhetőséget már a Beethoven-rajongó Wilhelm von Lenz védelmébe vette azon szemrehányással szemben, hogy ez az elv a poetizáló
hermeneutika csődjét jelenti.
12Schopenhauer: i. m. II. kötet, 260. o.
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el nekünk a zene dionüszoszi tartalmáról",13 vagyis metafizikai lényegéről. Az a nagyvonalúság,
amellyel Nietzsche a másodlagos hermeneutikáról és az elsődleges programatikáról szól, irreleváns
voltuk belátásából származik.

Elfogadva Schopenhauer és Nietzsche esztétikájának premisszáit, a programzene elleni fellépésnek
egyetlen érve tapintott valóban érzékeny pontra: az a kijelentés, hogy egy műnek, ha belső zenei
koherenciája törékeny, külső irodalmi támasztékra van szüksége ahhoz, hogy ne hulljon szét. (Ha ezzel
szemben Franz Brendel elveiből indulunk ki, tehát abból a tételből, hogy egy szimfonikus költemény
programja a műhöz mint esztétikai tárgyhoz szervesen hozzátartozik, akkor az említett kifogás veszít
súlyából: kiélezetten fogalmazva éppoly semmitmondó lenne, mint az a megállapítás, hogy egy vokális
zenedarab szöveg nélkül érthetetlen.)

Ha Otto Klauwell úgy definiálja a programzenét, hogy az "a zenei formaképzés törvényeit feladva
fejlesztésének normáit lépten-nyomon zenén kívüli szempontokhoz igazítja",14 akkor érthető, hogy
Richard Strauss lemondott a "programzene" terminusról. "Ugyanis 'programzene' igazában nem is
létezik. Ez csupán egyfajta szitokszó mindazok szájából, akiknek nem jut eszébe olyasmi, ami a
sajátjuk." Otto Klauwell értetlenül áll szemben az új formákkal; művészi jellegüket ezért tagadja,
jelentkezésüket "zenén kívüli" körülmények káros hatásának tudja be. Ezzel szemben Strauss szilárd
meggyőződése szerint korlátolt dolog azt, ami séma nélküli, "formátlannak" bélyegezni, ahelyett hogy
felkutatnák individuális formatörvényét; egy program léte vagy nem-léte mit sem mond a mű belső
zenei logikájának létéről vagy éppen e logika hiányáról. "Egy költői program persze ösztönzően hathat
új formák kialakulására; ahol viszont a zene nem logikusan önmagából fejlődik ki", ahol tehát csak
pótlékul szolgál, "ott »literatúra-zene« lesz."15 Tehát teljesen közömbös, hogy volt-e "ösztönzésül"
szolgáló program vagy sem: a valamit is érő darabokban a zenei logika úgy jelenik meg, mint magában
zárt összefüggésrendszer, amelynek nincs szüksége külső támasztékra és nem is tűri az ilyesmit. Ha a
zenei forma ‒ Schopenhauer és Nietzsche szerint ‒ "lényegi formának" tekintendő (programmal mint
a jelenségvilágban való reflexszel) ‒ és nem "megjelenési formának" (programszerű tartalommal mint
szubsztanciával) ‒, akkor önmagában megalapozottnak kell lennie. A programzene "nem is létezik":
"belső magánvalója" az abszolút zene.

1896-ban Max Marschalkhoz írott leveleiben Gustav Mahler az Első és a Második szimfónia
programjának vagy cím-tervének értelmén meditál. Beszédes dokumentumai ezek a levelek
annak, hogy a schopenhaueri esztétika jegyében a programzene elmélete jószerivel kikerülhetetlen
bonyodalmakba keveredett. Mahler különbséget tesz "külső" és "belső" program között. A külső
betöltheti mind a kompozíció ösztönzésének, mind a befogadás vezérfonalának funkcióját. Az Első
szimfónia kapcsán ezt írja: "A harmadik tételnél (marcia funebre) mindenesetre úgy áll a dolog,
hogy ehhez számomra az ismert gyermekkép ('A vadász temetése') adott ösztönzést. ‒ Ezen a
ponton azonban irreleváns, hogy miről szól az ábrázolás; a fő a kifejezendő hangulat."16 "Ezért
mégiscsak üdvös dolog, ha a hallgató az első időkben, amikor modoromtól még idegenkedik, néhány"
‒ programszerű ‒ "útjelző táblát és mérföldkövet kap utazásához. (...) Többet azonban egy ilyen
ismertetés nem nyújthat."17 Az "útjelző táblák" eszközül szolgálnak, hogy eljussunk a célhoz: egyfajta
intern zenei megértéshez; ám csak ideiglenesen, "az első időkben" töltik be funkciójukat. Ha viszont a
külső programra mint a befogadást segítő vezérfonalra nézve igaz, márpedig Mahler félreérthetetlenül
ezt állítja, hogy a zene voltaképpeni lényegéhez nem vezet el, akkor nyilvánvalóan ugyanaz érvényes
a kompozíció ösztönzéséül szolgáló külső programra nézve is: esztétikailag "irreleváns". Bár ‒ mint
Wagner mondaná ‒ "formatitokként" fungál, mégsem tartozik "a dologhoz magához", ugyanúgy
nem, mint a ház felépítését segítő állványzat, amelyet lebontanak, ha az építmény készen áll.
A külső program a mű keletkezésénél betöltött közvetítő funkciójából a befogadás heurisztikus
funkciójába vált át: egyfelől megszüntetve-megőrzött mozzanatként, másfelől viszont ideiglenes
jelentéshordozóként jelenik meg.

Ha a "külső" program képek sorának mutatkozik, akkor a "belső" program az érzelmek egyfajta
"menete" [Empfindungsgang],18 mindenesetre olyan érzelmeké, amelyek empirikus-pszichológiai

13Friedrich Nietzsche: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Fordította Kertész Imre. Budapest 1986. 57. o.
14Otto Klauwell: Geschichte der Programmusik. Leipzig 1910. 77. o.
15Richard Strauss: Betrachtungen und Erinnerungen. Zürich 2. kiad. 1957. 211. o.
16Gustav Mahler: Briefe. Herausgegeben von Alma Maria Mahler. Berlin 1924. 185. o.
17Uo. 188. o.
18Uo. 185. o.
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kategóriákkal megragadhatatlanok. "A szükséglet, hogy zeneileg ‒ szimfonikusan ‒ beszéljem ki
magam, csak ott jelentkezik, ahol homályos érzések uralkodnak, annál a kapunál, amely 'a másik
világba' vezet, abba a világba, amelyekben idő és hely nem osztja meg a dolgokat."19 Hogy ez a világ
"nem a tér és nem az idő" világa, az viszont Wagner szerint (akinek Beethoven-tanulmányát Mahler
kétség nélkül ismerte) a zenének mint "harmóniának" a belső lényege; a muzsikus csak "hangjai
ritmikus elrendezésével" kerül "a szemlélhető plasztikus világgal (...) érintkezésbe."20

"Az első tételt", írja Mahler a Második szimfóniáról Marschalknak, "Gyászünnepnek neveztem,
s ha már tudni akarja, D-dúr szimfóniám hőse az, akit itt eltemetek, s akinek életét magasabb
nézőpontról, tiszta tükörben szemlélem. Ez egyszersmind felveti a nagy kérdést: miért éltél? Miért
szenvedtél? Talán mindez csupán valami nagy, rettentő vicc?"21 A "hős" nem Jean Paul Titánja,
akit az Első szimfónia programja említ, nem is maga Mahler, hanem inkább ‒ ahogyan ezt
Hermann Danuser felismerte22 ‒ a zene "esztétikai szubjektuma", amely ‒ miként az "elbeszélő"
a regényben vagy a "lírai én" a költeményben ‒ magának a műnek az esztétikai állagához
tartozik. Ha nem akarjuk, hogy az esztétikai tapasztalat eltorzuljon, a szóban forgó esztétikai
szubjektumot nem azonosíthatjuk sem az irodalmi minta hősével, sem a zeneszerző empirikus
személyével; mind az irodalmi minta hőse révén megvalósuló "külső ösztönzés", mind a zeneszerző
személyes tapasztalatának szubsztanciája megszűnik és megmarad: feloldódik a zenei formában,
amely Schopenhauer szerint "a világ magánvalóját" képezi le. A "belső" programot nem kereshetjük
valamiféle biográfiailag-dokumentumszerűen megragadható tartalomban ‒ az ilyen tartalom inkább
a zenei forma által felemésztett, átlényegített tematikus anyag alkotóeleme; a "belső" program az "in
abstracto" vett érzelmek, "homályos érzések" egyfajta "menetében" található. A kontextus, amelyből
egy "belső" program eszméje érthetővé tehető, ennélfogva a hangszeres zene romantikus metafizikája.
Az empíriától különvált érzések alkotják azt a szubsztanciát, amelynek "szakralizálása" révén az
"abszolút" zene ‒ Wackenroder és Weisse esztétikájában ‒ az "abszolútum" sejtéséig emelkedik, s
megszabadul attól a gyanútól, hogy "üres forma".

Hermann Kretzschmar 1902-ben közreadott műve, a Javaslatok egy zenei hermeneutika
kidolgozására a XVIII. századi affektuselméletét felelevenítve megkísérli elméletileg megalapozni
Hangversenykalauza exegetikus gyakorlatát. Ebben így ír: "A pusztán zenei tartalom értelmében vett
abszolút zene egyszerűen nem létezik! Az abszolút zene ugyanolyan képtelenség, mint az abszolút
költészet, vagyis metrumot és rímet használó költészet ‒ gondolatok nélkül."23 Bizonytalan, hogy
a szerző Stéphane Mallarmé költészetére gondolt-e itt, vagy az abszolút zene elvének abszurditását
egy olyan analógia fantazmagóriájával akarta-e demonstrálni, amelyet ő maga irreálisnak tartott,
mivel nem tudott a szimbolizmusban létrejött megvalósulásáról; sőt, e kérdésben nem is szükséges
döntenünk. Nem haszontalan viszont alaposabban szemügyre vennünk ezt a hasonlatot, még akkor
is, ha Kretzschmarral ellentétben mi meg vagyunk győződve mind az abszolút zene, mind a
poésie absolue történeti valóságáról és esztétikai létjogosultságáról. (Mallarmé "poésie pure"-jét Paul
Valéry nevezte "poésie absolue"-nak.24) Ha nem is táplálunk túlzott reményeket "a művészetek
kölcsönös megvilágítása" iránt, ahogyan ezt a jelszót Oskar Walzel fél évszázaddal ezelőtt kiadta,
egyfelől a XIX. század költőiséggel kapcsolatos elképzelései, másfelől ugyanezen századnak a zene
művészetjellegével kapcsolatos eszméi között olyan összefüggéseket fedezhetünk fel, amelyek nem
merülnek ki pusztán szavakkal való játékban.

Mindazonáltal az a kísérlet, hogy eszmetörténetileg egymásba fonjuk a romantikus zeneesztétika és
a szimbolikus poétika szálait, nem mentes bizonyos módszertani nehézségektől; ezeket csak azáltal
lehet elkerülni, hogy eseménytörténeti ‒ filológiailag-történetileg megragadható ‒ összefüggések
konstatálása helyett egyfajta strukturális-történeti összefüggésre szorítkozunk. Mert ahogyan Werner
Vordtriedének kevéssé sikerült magyarázatot adni arra az "elképesztő hasonlóságra", amely reális
történeti összefüggésként egyfelől a XIX. század eleji német romantika poetológiai törekvései,
másfelől a századvég francia szimbolizmusa között mutatkozik ‒ Carlyle 1829-es Novalis-esszéje itt

19Uo. 187. o.
20Richard Wagner: Beethoven. In: Művészet és forradalom. Id. kiad. 168. o.
21Mahler: Briefe. Id. kiad. 189. o.
22Hermann Danuser: Zu den Programmen von Mahlers frühen Symphonien. In: Melos/Neue Zeitschrift für Musik. 1975. 15. o.
23Hermann Kretzschmar: Gesammelte Aufsätze über Musik. II. kötet. Leipzig 1911. 175. o.
24Ernst Howald: Die absolute Dichtung im 19. Jahrhundert. In: Zur Lyrik-Diskussion. Herausgegeben von Reinhold Grimm. Darmstadt 1966.
47. o.
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gyenge, törékeny összekötő láncszem25 ‒, éppoly hiábavaló lenne az ezzel analóg fáradozás, hogy
az abszolút zene és "poésie absolue" elvei között fennálló, dokumentálhatóan létező kapcsolat után
nyomozzunk. Hogy az abszolút zene eszméje ‒ de nem maga a terminus ‒ E. T. A. Hoffmann-nál,
és fordítva: az abszolút zene terminusa ‒ de nem az eszme ‒ Richard Wagnernél megjelent, az ‒
jóllehet Hoffmann és Wagner a XIX. század francia kultúrájában befolyásos kisszámú német művész
közé tartozott ‒ még nem elégséges ok egy olyan hipotézis felállítására, hogy Baudelaire és Mallarmé
poétikája zeneesztétikai előfeltevésekkel van összefüggésben. A "korszellemre" hivatkozni, amely ‒
a történetileg cselekvő egyének tudta nélkül ‒ a különböző művészetekben közös szubsztanciaként
érvényesül, pedig annyit jelentene, hogy olyan módszertani szalmaszálba kapaszkodunk, amelytől
már jó ideje senki sem vár támaszt. (Azt persze lehetetlen nem meghallani, hogy a "poésie absolue"
Valéry által meghonosított terminusa emlékeztet az abszolút zenének a XX. században közhellyé vált
fogalmára; ám az utólagos szóképzés semmit sem mond annak a poetológiai eszmének zeneesztétikai
implikációiról, amely eszme jelölésére Mallarmé eredetileg, mégpedig először 1863-ban, a "poésie
pure" szavakat használta, azt a kifejezést, amely azután mind a mai napig uralkodó maradt.)

Ilyen módon a terminusok hasonlósága teljességgel másodlagos, s nem valószínűsíti a teorémák
reális történeti összefüggéseit; ennek ellenére tanulságos lehet tudatosítani az irodalomban és a
zenében egyként megfigyelhető gondolati formák rokonságát, s magyarázatot lelni arra a törekvésre,
hogy a műzene szubsztanciáját a "költőiben" keresték, és fordítva ‒ Walter Pater híres mondása
szerint, miszerint a költészet titkon zenévé szeretne válni ‒, a tiszta költészet lényegét a "zeneiben"
vélték megtalálni, anélkül hogy a valóságos irodalmat, illetve a valóságos zenét konkrét modellnek
tartották volna. A zeneesztétika és a költészetelmélet strukturális összefüggéseinek felvázolását
mindenekelőtt ama állítás alátámasztásának tekintették, miszerint az abszolút zene fogalma ‒ az
az esztétikai paradigma, amely Németországban a szimfóniától és a vonósnégyestől egészen a
zenedrámáig uralkodó elem volt annak felfogásában, hogy mi a zene "magánvalósága szerint" ‒
korszakos jelentőségű eszme volt, egy egész korszak művészi érzékének reprezentatív kifejezője.

1. A "konkrét, experimentális, vizuális, fonetikus költészetről" szóló tanulmányában Pierre Garnier
‒ olyan történeti anticipációkat vagy megérzéseket keresve, amelyek a modernség valamilyen
hagyományáról árulkodnak ‒ idézi Novalis egyik 1798-ban írott töredékét: "Bárcsak meg tudnánk
értetni az emberekkel, hogy a nyelvvel úgy vagyunk, mint a matematikai képletekkel! ‒ Ezek
egy magáért való világot alkotnak ‒ csak önmagukkal játszanak, nem fejeznek ki mást, mint saját
maguk csodálatos természetét, és éppen ezért oly kifejezőek ‒, bennük éppen ezért tükröződik a
dolgok különös csereviszonya."26 A Fantáziák a művészetről című, nyomtatásban 1799-ben megjelent
Tieck-írás ugyanez idő tájt magasztaló hangon szól a zenei hangrendszerről, erről az "elkülönült,
önmagáért való világ"-ról.27 A Novalis által felvázolt nyelvelmélet pedig egészen a megfogalmazás
és a mondatritmus részleteiig menően hasonlít a szimfóniáról szóló Tieck-féle ditirambushoz: a
szimfóniában a zene, független lévén szövegektől és funkcióktól, magára talál. "A hangszeres zenében
azonban" ‒ eltérően a vokális zenétől ‒ "a művészet független és szabad; törvényeit maga írja elő
magának; játékosan és cél nélkül fantáziál, s mégis a legmagasabb rendű célt váltja valóra; kizárólag
a maga homályos ösztöneinek hívó szavát követi, s a maga játszi módján mégis azt fejezi ki, ami a
legmélyebb, a legcsodásabb."28 A német korai romantikában az abszolút költészet álma és az abszolút
zene álma egyidejű jelenségek. Az utánzáselv elvetése, annak a követelménynek az elutasítása, hogy a
zenének ‒ annak érdekében, hogy ne maradjon üres, semmitmondó hangzavar ‒ hangfestészetnek vagy
affektusábrázolásnak kell lennie, a külső vagy a belső természet egy darabját kell megjelenítenie, nos,
ez az elméleti felismerés párhuzamos volt azzal a poetológiai belátással, hogy a lírai költészetben mint
a "voltaképpeni" poézisben a nyelv szubsztanciális valami, és nem csupán gondolatok vagy érzések
vehikuluma; hogy a költészetet ‒ ahogyan ezt Mallarmé egy ízben az irodalomban kontárkodó festőt,
Degas-t bírálva megjegyezte ‒ szavakból és nem eszmékből csinálják.

A költői nyelvről Novalis nem mond mást, mint amit a romantikus zeneesztétika állított a hangszeres
zenéről: azáltal, hogy egyfajta "elkülönült, magáért való világot" alkot, éppen azáltal a világegyetem
metaforája, a metafizika organonja. Miközben "abszolútként" tételezi magát, miközben elszakad az
empirikus feltételek kötöttségeitől, az "abszolútum" kifejezésévé válik. Mindazonáltal az a tétel, hogy

25Werner Vordtriede: Novalis und die französichen Symbolisten. Stuttgart 1963. 41. o.
26Pierre Garnier: Jüngste Entwicklung der internationalen Lyrik. In: Zur Lyrik-Diskussion. 451. sk. o.
27Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke und Briefe. Heidelberg 1967. 245. o.
28Wackenroder: 254. o.
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a nyelvelmélet modellje a hangszeres zene volt, kétségkívül túlzás: egyoldalú függőséggé torzít egy
meglévő kölcsönhatást. (Prioritásokat keresve éppenséggel azt is mondhatnánk, hogy azt az esztétikai-
metafizikai doktrínát, amely szerint az autonóm művészet az empirikus funkcióktól és affektusoktól
való "különváltsága" okán lett az egészében vett természet metaforája, Karl Philipp Moritz 1785 és
1788 között elsődlegesen a képzőművészet példáját alapul véve fejtette ki.) Ugyanaz az alapeszme,
amelynek dialektikája már az "abszolút" szó kettős értelmében is benne rejlik, különböző kifejlődési
formákban mutatkozik meg ‒ oly kifejeződési formákban, amelyekben az egyes művészetek átfogó,
közös törekvése, sajátos előfeltételei, valamint kölcsönhatásai át- meg átjárják egymást.

Werner Vordtriede emlékeztet Novalis egyik töredékére, amely azóta, hogy a szimbolisták 1891-ben
felfedezték maguknak a német romantikát, a szó emfatikus értelmében vett modern költészetelmélet
korai dokumentumának tekinthető. "Elbeszélések összefüggés nélkül, de asszociációkkal, miként
az álmok; költemények, pusztán jól hangzó verssorok, teli szép szavakkal, de mindenféle értelem
és összefüggés nélkül ‒ megérteni legfeljebb egyes versszakokat lehet ‒ mint a legheterogénebb
dolgokból álló megannyi töredék. Az igazi poézisnek legfeljebb nagyvonalúan értelmezett, allegorikus
értelme lehet, és olyasfajta közvetett hatása, mint a zenének stb." Vordtriede itt megjegyzi: "Ilyen,
pusztán szavakból álló kompozíciókat Novalis nem írt. Felismerései jócskán megelőzték saját
költői gyakorlatát."29 Ám azok a prózaköltemények, amelyekben Wackenroder és Tieck próbálták
érzékeltetni az abszolút zene hatásait,30 úgy foghatók fel, mint a Novalis által felvázolt poetológiai
program korai megvalósulásai: "elbeszélések összefüggés nélkül" és ugyanakkor költemények "teli
szép szavakkal, de mindenféle értelem és összefüggés nélkül", legfeljebb "nagyvonalúan értelmezett,
allegorikus értelemmel." És megfordítva: Novalis töredéke valósággal leltárba szedi azokat a
kritériumokat, amelyek alapján a zene leírása a romantika értelmezésében "tisztán poétikusnak"
tekinthető: az ilyen zeneleírás nem lehet "programszerű" vagy "karaktert" bemutató; dadogva keresi
a szavakat, hogy mégiscsak kimondja azt, ami voltaképpen kimondhatatlan, s teszi ezt úgy, hogy
a köznapi nyelv normái szerint semmit sem "mond". Wackenroder és Tieck prózakölteményei ‒
reflexei annak, ami az abszolút zenéből kihallható ‒ összeszerkesztettek, asszociatívak, álomszerűek
és allegorikusak, ahogyan ezt Novalis követelte. A "tiszta poézis", az az eszmény, amely a romantika
szeme előtt lebegett (s amelyet Schiller mint egyfajta "rajongást" bizalmatlanul szemlélt), úgy jelenik
meg, mint eszköz az abszolút zene "tisztán poétikus" lényegének a kimondására vagy sejtetésére.

Mondanunk sem kell, hogy a költészetben mindig is voltak olyan versek és verssorok, amelyek
inkább hangzásukkal nyűgözik le az olvasót, semmint azzal, hogy valami érthetőt vagy átérezhetőt
mondanak. Ami a romantikában ‒ előbb az elméletben, de Brentanónál a költői gyakorlatban
is ‒ végbement, az csupán fokozatos változás volt, nem elvi újdonság. A hangsúly eltolódása
mindazonáltal elég volt ahhoz, hogy mélyrehatóan megváltozzon annak tudata, mi a költészet
egyáltalán. (Dialektikus zsargonban itt a mennyiség minőségbe való átcsapásáról beszélhetnénk.)
A költészet "zenei" mozzanata ettől fogva már nem díszítőelemnek és járuléknak számított, hanem
szubsztanciának és lényegnek.

Megfordítva, ahogyan ezt egy korábbi fejezetben kimutattuk, a hangszeres zenének az az igénye,
hogy mint "a tiszta művészet" kifejeződését komolyan vegyék, hogy ne intézzék el azzal, hogy
semmitmondó hangzavar, nos, ez az igény a költészetben meglévő mintaképekből táplálkozott;
az új zenei tudatot ezek a mintaképek segítették hozzá olyan megfogalmazáshoz, amelynek
köszönhetően egyáltalán zenei tudatként konstituálódott. Az abszolút zene metafizikai presztízse a
kimondhatatlanság-toposznak a hangszeres zenére való átvitele révén jött létre, vagyis egy olyan
átvitel következtében, amelynek locus classicusa a Carl Stamitz koncertjéről szóló passzus Jean
Paul Hesperusában. A szimfónia allegrója ‒ főtétele ‒, amelyet korábban azzal gyanúsítottak, hogy
puszta hangzavar, a XVIII. század végén azáltal tett szert esztétikai méltóságra, hogy a klopstocki
ódaköltészet és a klopstocki "neobarokk" poétika szellemében recipiálták. Ez a szimfóniatétel Sulzer
számára még "nem kellemetlen", de semmitmondó volt; Johann Abraham Peter Schulz viszont ‒
Sulzer A szépművészetek általános elméletében ‒ már mint "fenségesről" beszél róla, a magasztalás
hangján. A "nyelv alatti" megnemesül: "nyelven túlivá" lesz.

Az a kérdés tehát, hogy az abszolút művészet eszméjében milyen a genuin költészetelméleti és a
genuin zeneesztétikai részesedés aránya, a hangsúlyozandó kölcsönhatások ellenére semmiképpen

29Vordtriede: 170. o.
30Wackenroder: 226. sk. és 236. sk. o.
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nem érdektelen vagy felesleges. Míg a kimondhatatlanság-toposz, a művészetvallás meghatározó
premisszáinak egyike, irodalmi eredetű, addig a matematikához való visszanyúlás, amellyel Novalis
a "tisztán poétikus nyelv" eszméjét magyarázta, úgy tűnik, inkább a zene, semmint a költészet
elméletében honos: a püthagoreizmus, még romantikus meghonosításában és átformálásában is,
elsődlegesen zeneesztétikai diszciplína. Különös jelentőségű viszont az a tény, hogy bár 1800 táján
létezett egy olyan rangos hangszeres zene, amelyhez az abszolút zene esztétikája kapcsolódni tudott
(akár azon az áron, hogy átértelmezte a klasszikus szimfónia eredeti esztétikai értelmét), az abszolút
költészet elmélete azonban ugyanez idő tájt lényegében játékos anticipáció volt, amely ott, ahol
próbaképpen és tapogatózva prózakölteményekben valósult meg, az abszolút zene "tisztán költői"
lényegének nyelvi parafrázisainak alakjában jelentkezett. Csodálhatjuk azt a merészséget, amellyel a
poésie absolue eszméjét hetven évvel Mallarmé előtt ‒ mintegy a légüres térben ‒ felvázolták; ám
tudatában kell lennünk annak, hogy az abszolút művészet elméletének először a zene, a klasszikus
hangszeres zene adott reális-történeti szubsztanciát.

2. Ahhoz az eszméhez, hogy a nyelv csakúgy, mint a zene "egyfajta elkülönült, magáért való világ",
mind a költészetelméletben, mind a zeneesztétikában kapcsolódott az a tendencia, hogy elforduljanak
az érzéskifejezéstől, tehát attól a mozzanattól, amelyben a XVIII. század polgári közönsége a művészet
lényegét kereste ‒ már amennyiben éppenséggel nem az épületes-didaktikus jelleg után vágyódott.
Friedrich Schlegel, aki affinitást vél felfedezni a tisztán hangszeres zene és a filozófiai meditáció
között, felismerését, miszerint a zenei forma gondolkodási folyamat, egybekapcsolja egy polémiával:
vitatja "az úgynevezett természetesség lapos szempontját", azt a nézőpontot, amely a zenét "mindössze
az érzések nyelvének" tartja.31 A költészetelméletben pedig Edgar Allan Poe volt az, aki a poézis
útján elérendő "the pure elevation"-t, a tiszta felemelkedést élesen különválasztotta a "the excitement
of the heart"-tól, a szív izgalmától; az utóbbit szerinte ki kell zárni a műből32 (Poe tanulmánya, A
műalkotás filozófiája bizonyos értelemben a poésie pure alapító okirata; nem Novalistól, hanem Poe-
tól indult ki a Baudelaire-t és Mallarmét ért történelmi hatás.) Az "excitement" és az "elevation"
szembeállítása azonban ‒ csakúgy, mint a köznapi érzések "materiális szennyétől" (A. W. Schlegel)
megtisztult művészi hatás utáni vágyakozás ‒ emlékeztet a szentimentalizmus érzésesztétikája és
a hangszeres zene romantikus metafizikája közötti ellentétre. A XVIII. század végének ezoterikus
zeneesztétikája, amely a (pindaroszi ódához hasonlatos) szimfonikus allegro kiváltotta fenséges
hangulatot megkülönböztette attól a megindultságtól, amelyet akár egy egyszerű dal is életre hívhat,
mintájának, mit említettük, egyfelől Klopstock költészetelméletét tekintette, másfelől viszont, úgy
tűnik, visszahatott a XIX. század poétikájára. (Függésről beszélni mindenesetre túlzás lenne; elég
azt mondani, hogy az abszolút, a céloktól és affektusoktól különvált, ám mégsem üres, hanem
inkább fenséges zene ahhoz a "háttértudáshoz" tartozott, amely révén a poésie pure hívei megerősítve
érezhették magukat.)

Az abszolút költészet, csakúgy, mint az abszolút zene, ezoterikus: egy olyan avantgard ügyeként
jelenik meg, amely mondhatni állandóan menekül az őt körülfogó banálistól. S mint ezt a sentiment
elleni, Novalis és Friedrich Schlegel óta állandósult kirohanások mutatják, úgy tűnt, hogy az
érzelemmel teli az, ami leginkább ki van téve a triviálissá válás veszélyének. (A giccstől való
rettegés, amely az avantgard esztétikai lelkiismeretét kínozta, mindenesetre nem egyszerűen az
ezoterikusság fonákja, hanem mintha azt jelentené, hogy a giccs, az érzéssel teli mechanikussá válása
egy olyan eszmény hanyatlási formája, amelyre titkon, mindenféle l'art pour l'art-doktrína ellenére,
még mindig törekedtek: az originális egyszerűség eszményének hanyatlási formája. A szimplicitástól
a mechanikussá váláshoz, az önmagunk őszinte kifejezésétől a közszemlére tett szentimentalitáshoz
vezető lépés: ettől féltek igazán, az apró különbségtől, amin a dolog múlik.)

3. Az ezoterikusságra való törekvéssel, a profanum vulgus elutasításával függ össze a poésie pure
költőinek undora a köznapokban általánosan használt és ezért elkoptatott és "bemocskolt" nyelvtől. És
a zenében vélték felfedezni azt a "tiszta anyagot", amelyet a költészet számára megálmodtak. Egyik,
1862-ből származó írásában ("L'art pour tous", "A mindenkinek szóló művészet") Mallarmé szót emelt
a "vulgarisation de l'art", "a művészet vulgárissá válása" ellen: a művészet titok kell hogy maradjon.
Sajnálkozott, hogy a költészetből hiányzik az a hieroglifikus jelleg, amellyel a hangjegyírás jóvoltából
a zene rendelkezik, hogy mindenki azt hiheti, hogy szabad bejárása van a költészet területére.

31August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások. Budapest 1980. 354. o.
32Howald: 62. o.
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Mondanunk sem kell: a zene "tiszta anyagának" eszméje illúzió volt, a zene történeti és társadalmi
jellegétől való erőszakos elvonatkoztatás. A mindennapos használat következtében a zenei formulák
ugyanúgy ki vannak téve az elkopásnak és a triviálissá válásnak, mint a nyelvi fordulatok (Debussy, a
szó Mallarmé által leírtak értelmében vett ezoterikus művész, annak következtében, hogy a filmzene
gyakorlattá tette "hangja" utánzását, mérhetetlenül kiszolgáltatottá vált a klisévé és neutrálissá
válásnak, s ez visszaüt az eredetire). Ám az, hogy a zene "tiszta anyagának" a gondolata, bármilyen
fiktív is, egyáltalán létrejöhetett és történetileg hatékonnyá válhatott, eszmetörténeti előfeltételeken
alapszik; mivel pedig ezeknek az előfeltételeknek a gyűjtőpontja az abszolút zene esztétikája, futó
felvázolásuk aligha lesz felesleges.

Abban a XVIII. századi zeneesztétikai hagyományban, amely Jean-Philippe Rameau nevéhez
kapcsolódik, a zene eredetét ‒ s ez egyben azt jelenti, hogy a zene lényegét ‒ a "harmóniában",
a "természet hangjában" volt szokás keresni, míg a Jean-Jacques Rousseau által képviselt ellenpárt
a zenét ‒ és ez elsődlegesen azt jelenti, hogy a dallamot ‒ mint az affektusokkal teli emberi
beszéd utánzását és stilizálását fogta fel. A részhangsorban foglalt, természettől adott és nem
emberek által alkotott dúr-hármashangzat zenei "ősjelenségével" azonban a Rameau-párt a zenei
matematika és a hangzó hieroglifarendszer homályos képzeteit társította, olyan képzeteket, amelyekért
a Wohltemperiertes Klavier kezeskedett, az a Bach-mű, amely a természetnek az első prelúdiumban
megjelenő hangjától a fúgában érvényre jutó kontrapunktikus mélyértelműségéig halad előre. Más
szavakkal: a zene révén egy olyan szférába élték bele magukat, amely a köznapi tapasztalattól éppúgy
távol esett, mint a triviális, a "materiális szennyel" bemocskolódott érzésektől. Ám a természet
hangjára való hivatkozást ‒ ha nem is Rameau-nál, hanem elsőként a romantikában ‒ mindenekelőtt
a hangszeres zene, vagyis a "tiszta, abszolút zeneművészet" esztétikája alapozta meg: ellentétben a
zenének a szenvedélyes beszédből való rousseau-i levezetésével, amelyből elsődlegesen a vokális zene
esztétikája következett. És az az eszmekomplexum, amelyben az olyan képzetek, mint a természet
hangja, a "tiszta anyag", a hangszeres jelleg, a matematikai kalkulus és az érzésektől és affektusoktól
való l'art pour l'art távolságtartás mintha teljesen összekeveredtek volna egymással, ‒ nos, ez az
eszmekomplexum 1800 óta az abszolút zene elmélete volt. (A XIX. században annyira erős volt
az esztétikai, a művészetvallásból fakadó vágyakozás a zene "tiszta", természettől adott és nem
emberek alkotta anyaga után, hogy a zeneelmélet sohasem adta fel azt az elképzelést, miszerint az
újkor tonális összhangzatrendje a természeti hangon alapul. Annak ellenére sem adta fel, hogy az
ellenvetések ‒ először is, hogy a részhangsor a dúr-hármashangzaton kívül olyasmit is produkál, ami
zeneileg hasznavehetetlen, továbbá, hogy a fizikai levezetést az akkordoknak csak a szerkezete engedi
meg, nem pedig az, amin a dolog maga múlik: összhangzásuk ‒ tehát az ellenvetések olyannyira
kézenfekvők voltak, hogy tudatosulásukat csak erős belső ellenállás tudta megakadályozni.)

4. Ugyanabból az eszmetörténeti gyökérből, mint a nyelv és a zene "tiszta anyaga" utáni vágyakozás,
származik az az elképzelés is, miszerint egy költő éppen azáltal, hogy nem más, mint egyfajta
"irodalmi mérnök", a "csodásat" idézi fel. Mindazonáltal a mechanika és a mágia quid pro quodja
‒ a mesterember-szellem és a metafizikai jelentékenység felcserélése ‒, ami E. T. A. Hoffmannra
és Edgar Allan Poe-ra éppoly jellemző volt, mint később Mallarméra és Valéryre, úgy tűnik, a
XVIII. század végének romantikus zeneesztétikájából származik, amely Hoffmann-nál a poétikára
is átterjedt. (Kétségkívül egészen a püthagoreizmusig visszagombolyíthatnánk az eszmetörténeti
fonalat, ám a korábbi fokokon hiányzik a meghasonlás és az ellentmondás érzése.) Wackenroder
egyik központi költői-filozófiai motívumáról van itt szó; az ő Joseph Berlingerében egyfelől "a
zeneművészet csodája", másfelől az e csoda felidézésére szolgáló eszközök közötti diszkrepancia egy
novella "belső formáját" határozza meg. Azon tanulmányok egyikében, amelyek mint Berlinger fiktív
feljegyzései az elbeszélés tematikájára reflektálnak, ez olvasható: "Miféle mágikus preparátumból tör
elő mármost e ragyogó jelenés illatárja? ‒ Akárhogy is vizsgálom, nem találok benne egyebet, mint
számarányok nyomorúságos szövedékét, fortélyos ügyességgel rávetítve valamilyen kifúrt fadarabra,
bélhúrok és rézhuzalok hálózatára."33 (Hogy itt alábbhagy az a lelkesültség, amellyel Novalis szólt a
zenében és a költészetben megjelenő matematikai elemről, annak okát részben a novella szerkezetében,
részben pedig Wackenroder szentimentális hajlamában kell keresnünk.) Később pedig A zeneművészet
voltaképpeni belső lényege és a mai hangszeres zene lélektana című írásban ez áll: "Ennélfogva nincs
még egy olyan művészet, amelynek alapanyaga már önmagában is olyannyira égi szellemmel lenne
viselős, mint a zene. (...) Ezért van, hogy bizonyos zenedarabok, amelyeknek hangjait alkotójuk úgy
rakta egymás mellé, mint egy számla számjegyeit vagy egy mozaik darabkáit, pusztán szabályosan, de

33Wackenroder: 205. o.
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átgondoltan is és szerencsés pillanatban, hangszereken előadva pompás, érzéssel teli költészet nyelvén
beszélnek, jóllehet az őket megalkotó mester aligha gondolhatott arra, hogy az ő tudós munkájában
a hangok birodalmában élő, elvarázsolt géniusz a beavatott érzékek számára a magasba szárnyal."34

Semmi kétség: Wackenroder elgondolásának megkurtítása lenne, ha a szövegből mindössze azt
akarnók kiolvasni, hogy zenei poézis felidézéséhez elégséges a formulák ismerete, hogy erről a
poézisről a zeneszerzőnek mit sem kell tudnia, hogy ez a poézis csupán a befogadói lelkesültség
számára tárul fel. A probléma, amelyet a szöveg körüljár, s amely a Berlinger-novella szerkezetéből
érthetőbben rajzolódik ki, mint az esztétikai vallomásokból, lényegét tekintve a mechanikus jelleg
és a lelkesültség kényes dialektikájában rejlik: míg a mechanikus jelleg körülfogja és ‒ a szerencsés
pillanatokat kivéve ‒ pedantériája miatt fogságban tartja a zene szellemét, addig a lelkesültség felfogja
ugyan "a zeneművészet csodáit", de ‒ a szerencsés pillanatokat kivéve ‒ a mesterember-szellem hiánya
miatt nincs lehetősége arra, hogy alkotó jellegű legyen. Az ellentétek közvetítése úgy jelenik meg, mint
kivétel, amelyhez egyfajta kairosz szükségeltetik, az egyoldalúsággal járó kudarc úgy, mint szabály, s
mindez tragikus jelleget kölcsönöz a novellának. Ám a poésie pure esztétikája, amelynek legkorábbi
dokumentuma az erőszakolt józanság, az irodalmi mérnökmentalitás melletti hitvallás Poe művében,
A műalkotás filozófiájában, feladja a lelkesültséget, a wackenroderi dialektika egyik oldalát, s annál
nyomatékosabban és kihívóbban hangsúlyozza a konstruktivitás ‒ amiből a művészet kiindul ‒ és
a varázs ‒ amit a művészet eredményez ‒ közötti összefüggést. A romantikus bizakodás, hogy a
költőiség konstrukciója a létnek egyfajta felfedezése, végül Mallarménál pedig a semmi metafizikájává
zsugorodik.

5. "Az ember azon az áron lesz művész", mondta Nietzsche A hatalomra törő akaratban, magára
is gondolva, hogy azt, amit minden nem-művész "formának" nevez, mint tartalmat, mint "magát a
dolgot" érzékeli." A híres, provokatív tétel csaknem szó szerint a nem kevésbé híres, provokatív
hanslicki tételt idézi, amely szerint "a zene egyedüli tartalma és tárgya" a "hangozva mozgó formák".
És Nietzsche kétségkívül a XIX. század "modernségének" egyik alapvető esztétikai tapasztalatát fejezi
ki: azt a tapasztalatot, hogy a művészetben a forma nem pusztán egy gondolat vagy érzés megjelenési
formája, hanem maga is gondolat. "Dőreség nem látni", hangzik Paul Valéry egyik kijelentése Valéry
Larbaud tolmácsolásában, "hogy egy mondat vagy egy vers eredeti vagy kitalált alakzata: egy Eszme
‒ éppoly fontos, egyetemes, mély, mint a köznapi értelemben vett eszme."35

A formaesztétika, amely a zenei vagy költői formát úgy fogta fel, mint lényegi formát, mint valamiféle,
az anyagban kifejeződő szellemi folyamatot, nem pedig mint egy tartalom puszta megjelenési
formáját, a legkorábban és a legnyomatékosabban a hangszeres zene elméletében fogalmazódott
meg, mivel az abszolút zene esztétikailag egyedül formaként volt képes igazolni létjogosultságát. A
tárgy és funkció nélküli, az "érzések nyelveként" csak részlegesen felfogható hangszeres zenének,
annak érdekében, hogy ne kellemes, de üres zörejként jelenjen meg, olyan legitimáló doktrínára
volt szüksége, amely a lényegi forma, az "energeia", a "belülről alakító szellem" gondolatából
indult ki.36 Ha lemondunk arról, hogy a "belső forma" kategóriáját az antik filozófiára visszanyúlva
határozzuk meg, ahogyan ezt Shaftesbury tette a XVIII. században, a "belső forma" eszméje a XIX.
századi köztudat számára Wilhelm von Humboldt nyelvfilozófiájából származik. Hanslick, azt a
gondolatot indokolva, hogy a zenei forma szellem, és a szellem a zenében forma, nem véletlenül
hivatkozott a nyelvfilozófia lényeges premisszáiban a Humboldttal egyetértő Jacob Grimmre. De
másfelől tudnunk kell azt is, hogy a szóban forgó eszme a nyelvfilozófiában ‒ mindenekelőtt a józan
hanslicki doktrínát emfatikussá tevő Nietzsche révén ‒ olyan pátoszt kapott, amelynek jóvoltából
azután a költészetelméletre is befolyással tudott lenni, méghozzá ‒ mint a Nietzschét nyilvánvalóan
jól ismerő Valéry példája mutatja ‒ hatásosabban, mint eredeti nyelvfilozófiai alakjában.

Mármost az a gondolat, hogy a művészi forma nem pusztán megjelenési, hanem lényegi forma, hogy a
művészi formát nem gondolatok vagy érzések "külső burkának", hanem "belülről formáló szellemnek"
kell tekintenünk, kétféle, a XIX. század zeneesztétikájában és költészetelméletében egymás mellett
létező értelmezést tesz lehetővé. Ugyanis képletszerűen szólva vagy azt mondja, hogy a forma maga
a tartalom, vagy pedig azt, hogy a forma a tartalmat létrehozza. Ha a tartalom a formában rejlik, akkor
ez mint a zenei formának tartalomként való hanslicki meghatározása azt jelenti, hogy a szellem, amit
egy korábbi esztétika a tartalomban keresett, a formában található. Amit "tartalomnak" neveztek: a

34Wackenroder: 221. o.
35Howald: 70. o.
36Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Leipzig 1854. Reprint: Darmstadt 1965. 34. o.
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szellem és a szüzsé együttesét most szétbontják; Hanslick a forma számára tart igényt a szellemre és
feladja a szüzsét. Ha ezzel szemben Edgar Allen Poe poétikájában a nyelvi forma ‒ egy kezdetben
homályosan felderengő, majd egy bizonyos hanganyagban alakot öltő és szilárd körvonalú szavakat
és végül gondolati motívumokat magához vonzó "tónus" ‒ létrehozza a tartalmat, akkor a költői
folyamatról alkotott elképzelés a szöges ellentétébe fordul át. "Ami eredménynek tűnik, a "forma", az
a költemény eredete; ami eredetnek látszik, az »értelem«, az az eredmény."37

6. "A világ legfőbb tárgya és létének igazolása (...) nem lehet más, mint egy Könyv."38 Valéry tétele,
amelyben szélsőséges formát ölt a művészet metafizikája, azt mondja ki, amit Mallarmé gondolt, amire
törekedett. Hogy a világ szubsztanciájának az a rendeltetése, hogy a költő könyvében oldódjon fel, az ‒
"a világ mint könyv" metaforájának szekularizált átvételeként ‒ fennkölt igénybejelentés volt, a poésie
pure elméletének gyökerében rejlő pretenzió. Másfelől kétségtelen, hogy Valéry megfogalmazását
‒ mindenesetre nem Mallarmé gondolatát ‒ befolyásolta Nietzsche diktuma, miszerint "a világ
léte kizárólag esztétikai jelenségként tekinthető igazoltnak".39 És amikor Nietzsche ugyanebben az
összefüggésben a művészetről mint "az ember voltaképpeni metafizikai tevékenységéről" beszélt,
akkor a zenére gondolt, Richard Wagner művészetére, a schopenhaueri filozófia szellemében
értelmezve azt.

De a függőségek rekonstrukciója bizonytalan és homályos marad. Nem is ezek a döntők, hanem a
nyilvánvaló megfelelések. Mert alapjában véve az a tény, hogy a tiszta formákhoz való visszahúzódás
tendenciája egy bizonyos korszak költészetében és eszméjében azzal a metafizikai igénnyel
kapcsolódik össze, hogy a művészet éppenséggel a vallás helyére lépjen, ritkább és szembetűnőbb,
mint valamilyen teorémának az egyik területről a másikra való átvitele lenne.

Hogy a művészet olyan elvonatkoztatási folyamat lehet, amely a tartalom előrehaladó feloldódásában
áll, azt Hegel is felismerte, mégpedig a hangszeres zene elméletében. És hegeli tétel az is,
hogy a pozitívtól és a szubsztanciálistól való fokozatos eltávolodás, a bensőbe és formálisba
való visszahúzódás a szellemtörténet szükségszerű foka ‒ a szellemtörténeté, amely végső soron
vallástörténet. Ám Hegel szerint az abszolút, magára talált zene színtere az "üres bensőség"; a
filozófus, aki pedig képtelen volt feladni a világos körvonalú szó elsőbbségét az alaktalan sejtéssel
szemben, visszariadt attól a következtetéstől, hogy a művészet éppen az üres bensőségbe való
visszahúzódás révén tesz szert metafizikai méltóságra. A paradoxon, hogy a visszavétel felemelkedést
jelent, ez az a dialektika, amely a poésie pure és az abszolút zene alapjában rejlik.

37Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg 1956. 38. o.
38Howald: 70. o.
39Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. München (1954‒1956) és Darmstadt 1966. 1. kötet, 14. o.
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