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Sohár Pál

Csúcspontok Wagner zenedrámáiban

Wagner, korát messze megelőző és a közönséggel szemben addig elképzelhetetlenül 
nagy intellektuális követelményeket támasztó alkotásait, legelőször művésztársai fogad-
ták be, és fedezték föl bennük az örökbecsű értékeket, e művek páratlan nagyszerűségét. 
Baudelaire a Tannhäuser 1861. évi párizsi bemutatója után nyilvánosan kezet csókolt a 
komponistának, s ezt írta róla: „Wagner az a művész, akit a jövő a nagy mesterek közül 
is a legnagyobbá fog tenni.” Bernard Shaw könyvet szentelt Wagnernek, Liszt Ferenc 
egész életén át küzdött Wagner elismertetéséért, műveiből zongoraátiratokat készítve 
és gyakran előadva azokat, a Lohengrin-bemutató lehetővé tevője és karmestereként, 
anyagilag és igen sokféle más módon is segítve őt. Thomas Mannt egy életen át bűvö-
letében tartotta Wagner művészete, akiről könyveket és tanulmányokat írt, számtalan 
előadást tartott, szinte minden művébe beleszőtte a wagneri alkotásokat (Varázshegy, 
Buddenbrook-ház), nem egyszer központi jelentőséggel (például a Wälsung-vér című el-
beszélésében). Hosszan sorolhatnám még a Wagner-rajongó nagyságok, zseniális és 
tehetségtelen epigonok véghetetlen sorát. Ehelyett egyedül Anton Brucknert említem, a 
nagyszerű osztrák poszt-romantikus komponistát, aki a csodált mester haláláról értesül-
ve, emlékére az örök ifjúság és halhatatlanság istennőjének, A Rajna kincse Freia-jának 
zenei motívumát szőtte bele VII. szimfóniájába. Zeneszerző ennél szebben, méltóbban 
nem hódolhat a nagy pályatárs előtt!
A wagneri mű nagyszerűségét talán Thomas Mann fogalmazta meg legtalálóbban, ami-
kor így írt róla: „Jellemző ereje felülmúlhatatlan és egyes alakok ábrázolásában éri el 
csúcspontját, de nemcsak emberi álarcát váltogatja, hanem azonosul a természettel: szól 
a viharból, a levelek suttogásából és a hullámok táncából, a lángok szikrázásából és a 
szivárványból.”

Művészet és irodalom a 19. század első felében

Wagner 1813. május 22-én, Lipcsében született, Friedrich Wagner rendőr-tisztviselő ki-
lencedik gyermekeként. Ugyanebben az évben, október 16–19-én a város közelében zaj-
lott a sok-ezer halottat maga után hagyó „Népek csatája”, Napóleon első jelentős katonai 
veresége. A temetetlen hullák okozta tífusz-járvány áldozatául esett Wagner édesapja 
(okt. 23.), s ő alig félévesen árván maradt. Édesanyja rövidesen feleségül ment a család 
barátjához Ludwig Geyerhez, a tehetséges színműíróhoz, festőhöz és színészhez, mivel 
a népes gyermek-hadat egymaga nem tudta volna felnevelni. Wagnert egész életén át 
kínozta származása bizonytalansága, de sosem derült ki, hogy ki volt természetes apja.
Lipcse ez idő tájt a német irodalmi- és kulturális élet egyik középpontja. Itt él Jean Paul, a 
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kitűnő romantikus költő, és itt működik karmesterként a szöveg és zene egyenrangúságát 
hirdető E. T. A. Hoffmann író és operaszerző, mindketten a család barátai. Ők, nagymű-
veltségű nagybátyja és anyja, illetve nevelőapja révén a gyermek Wagner irodalmi, zenei 
és színházi légkörben növekszik föl. A német irodalomban a romantika virágkorát éli: 
1822 – Shelley halála, Goethe 64 évesen sikerei csúcsán!
Az operairodalom másik géniusza Giuseppe Verdi Wagnerral egyazon évben születik. 
Ekkoriban zajlik le Beethoven VII. szimfóniájának ősbemutatója, és keletkezik Schubert 
Befejezetlen szimfóniája. Rossini operáját A sevillai borbélyt 1816-ban mutatják be, óri-
ási sikerrel. De ő lesz majd, aki a Lohengrin egy előadását végighallgatva, operaszerzői 
működését lezárja, s hátralévő éveit a konyhaművészetnek szenteli, mert kilátástalannak 
látja a versenyt Wagnerral. Wagner nagy példaképe, Weber Drezdában karmester, és 
1821-ben mutatják be a romantikus német nemzeti opera első remekét A bűvös vadászt, 
amely Wagner számára majd a legfőbb mérce és iránytű szerepét tölti be.
Wagner ifjú korában lát napvilágot a Grimm testvéreknek a Wagner szövegkönyvek egyik 
fő forrásául szolgáló Deutsche Sagen című népmese-gyűjteménye és a Wagner-művek 
filozófiai alapgondolatait felvető tanulmányok: Feuerbach A szerelem világmegváltó ha-
talma és Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung című alkotása.
Az első nagy Wagner művek keletkezésének idején, az 1830–40-es években Meyerbeer, 
Rossini és Spontini művei a legsikeresebbek az operaszínpadokon, de egyre nő a nép-
szerűsége a Fideliónak és A bűvös vadásznak, amelyek a wagneri zenedrámák közvetlen 
előzményeinek tekinthetők. A 40-es évek elejére esik az 1848-as forradalmakat előké-
szítő nemzeti operák – a Nabucco és a Hunyadi László – bemutatója. A zenei romantika 
nagyjai, Mendelssohn és Schumann pályájuk delelőjén vannak, a zenei újítások terén 
harcostárs és barát, Liszt Ferenc egyelőre zongoravirtuózként működik, s ekkoriban bu-
kik meg a másik nagy zenereformátor, Berlioz Fantasztikus szimfóniája. A Wagner-kö-
vető komponisták közül élnek már Bruckner, Cornélius és Saint-Sæns, és az első nagy 
Wagner-karmester-generációból Hans Bülow és a Ring (és a Bayreuthi Ünnepi Játékok) 
első karmestere, a győri születésű Richter János. Hatásuk csúcsán vannak az irodalmi 
romantika első hullámának óriásai: Hoffmann, Byron, Jean Paul, Goethe, Victor Hugo, 
Puskin, Dumas, Lermontov, Stendhal, Merimeé, Thackeray és Balzac, a festészetben: 
Delacroix (Nietzsche szerint a képzőművészet Wagnere). Ekkor aratja sikereit Heine, „a 
hús emancipációja” előharcosa, és ekkortájt működnek a polgári forradalmakat előkészí-
tő filozófusok: Saint-Simon, Hegel, Proudhon, Herweg, s születik Nietzsche, előbb Wag-
ner csodálója, majd később elkeseredett ellensége.

A pályakezdő Wagner és első remekművei

Rendszertelen és zaklatott iskolaéveket, hézagos zenei neveltetést követően indul Wag-
ner zenei pályafutása. Néhány fiatalkori kompozíciós próbálkozás, közöttük két opera, 
a Gozzi nyomán írt A tündérek (Die Feen) és a Shakespeare szövegére épülő Szerelmi 
tilalom (Das Liebesverbot) után megszületik az első jelentős, máig színpadképes alkotás, 
a Bulwer regényből készült szövegre írott Rienzi. Közben Wagner operakarmesterként 
működik Magdeburgban, Königsbergben és Rigában. Itt készül a Rienzi. Magdeburgban 
ismerkedik meg első feleségével, Minna Planerrel a szépséges, de nem túl okos színész-
nővel, akit hamarosan (1836) feleségül vesz. Házasságuk viharosan kezdődik: a szaba-
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dos színésznői élethez szokott Minna többször is elszökik Wagnertől gazdag hódolókkal, 
de szerelmes férje mindannyiszor megbocsát és visszakönyörgi hűtlen feleségét. Amit 
viszont később aztán nem tud megbocsátani neki, hogy az asszony nem tudja követni őt 
a szellemi magaslatokra, nem képes fölfogni művészetének lényegét és értékét, s egyál-
talán – nem hisz Wagner zsenijében.
Zeneszerzői pályafutásával együtt elkezdődik Wagner véget nem érő harca az adóságok-
kal és hitelezőkkel. Karmesterkedése városaiból sorra menekülnie kell, hogy ne zárják 
az adósok börtönébe. Így történik ez Rigában is. Életveszélyes, illegális határátkelések 
után Londonnak és Párizsnak veszi útját, mert Európa e kulturális központjaiban reméli 
megtalálni a boldogulást. Egy majdnem végzetes tengeri út végén, 1841-ben Londonba 
érkezik, de rövidesen belátja, hogy csalódnia kell reményeiben, s továbbutazik Párizsba.
Előzőleg azonban, Londonba tartva, két szörnyű, több napon át tomboló tengeri vihart kell 
átvészelnie egy rozoga hajón, amely hajótörést szenved, de aztán szerencsésen partot 
ér. A hajót, egy norvég fjordban rövid időre megpihenve, sikerül kijavítani, hogy aztán 
folytatva az utat Anglia felé másodszor is viharba kerüljön.
Párizs, a reménységek városa óriási csalódásnak bizonyul. Wagner itt éli át életének leg-
nyomorúságosabb időszakát. A zenei élet akkori és ottani nagyjai, Halevy és Meyerbeer, 
fűt-fát ígérnek, de végül semmit sem segítenek. Wagner pedig a legnagyobb nyomorú-
ságban, éhezve és fagyoskodva lázasan komponál: egy Heine novella nyomán 10 nap 
alatt megírja első igazi remekműve, A bolygó hollandi szövegkönyvét és két hónap alatt 
zenéjét is. A partitúrára mottóul ezt írja: „Per aspera ad astra”, később pedig így vélekedik 
művéről: „Ezzel kezdődik költői pályafutásom.”
Közben azonban odafagy a keze a zongorabillentyűkhöz, el kell viselnie Minna állandó 
panaszait és szemrehányásait (a szerény, de biztos karmesteri állások feladásáért a túl-
költekezések következtében) és, hogy fenntarthassa magukat, kottamásolást, zenekriti-
kák írását és zenei átiratok készítését vállalja. Végül A bolygó hollandi szövegkönyvét is 
kénytelen áruba bocsátani. Zenéjére nem tartanak igényt! Egy Dietsch nevű komponista 
meg is zenésíti Wagner szövegét, sőt az operát be is mutatják, de az csúfosan megbukik 
és végleg feledésbe merül. A sors furcsa fintora, hogy ugyanez a Dietsch lesz 1861-ben 
a párizsi botrányos Tannhäuser bemutató karmestere.
És ekkor bekövetkezik Wagner életének egyik váratlan, szerencsés fordulata. A Párizs-
ból kétségbeesésében hazaküldött Rienzit 1842-ben a Drezdai Opera óriási sikerrel 
bemutatja. Wagnert hazahívják, szász királyi karmesterként alkalmazzák és alig egy év 
múltán már A bolygó hollandi premierje is lezajlik. Ám a siker jóval mérsékeltebb, mint 
a Rienzié.
A Rienzi a francia történelmi nagyopera mintájára készült: szép áriákkal, színes törté-
nelmi tablókkal, tömegjelenetekkel, vérpezsdítő indulókkal, remek kórusjelenetekkel, ba-
lettel. Ehhez szokott a közönség, ezért aratott tetszést. Bár a szerző már itt megmutatja 
oroszlánkörmeit, vannak a műnek gyönyörű részei, a ragyogó potpourri típusú, de nagy-
szerűen hangszerelt Nyitány, Adriano és Rienzi barokk-díszítésű pompás áriái és Rienzi 
mélységes áhítatot sugárzó, páratlanul szép melódiájú imája. Egészében azonban a mű 
a hagyományokat követi és az átlag közönség igényeit elégíti ki.



40

űvészet

A művészi alkotás wagneri alapelvei és ezek megvalósulása A bolygó hollandiban

Wagner művészetében a gyökeres fordulatot A bolygó hollandi jelenti. Ez a mű összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb intellektuális követelményeket támaszt hallgatóságával szem-
ben: a költői szöveg egyenértékű a zenével, és mivel Wagner maga írja, miközben már 
a zenei megvalósítás is körvonalazódik képzeletében, a szöveg és zene addig elkép-
zelhetetlen egysége valósul meg, egymást segítve, megsokszorozva egymás hatását. A 
szöveg a korábbi és korabeli operákban lényegtelen, a bárgyú, semmitmondó, időnként 
zagyva vagy gyermekded versek csak ürügyül szolgálnak az énekesek hang-akrobatikai 
mutatványaihoz. A költő Wagner azonban kongeniális partnere a zeneszerző Wagnernek. 
Lássuk, milyen művészi elvek vezettek a műfaj alapvető megreformálásához!
Wagner nem csupán valamely főbb vonásaiban már létező történetet dramatizál, hanem 
különböző mondák egybeolvasztásával és lényeges átalakításával jut olyan tematikus 
anyaghoz, amely alkalmas művészi szándékának, mondanivalójának zenei-drámai áb-
rázolására, színpadi megjelenítésére. Így van ez már A bolygó hollandi esetében is. A 
Heine novella frivol, szokványos, lapos történetéből Wagner nagyszabású, emelkedett, 
balladai sűrűségű pszichodrámát formál. A női hűség megváltó hatalma, a társkereső 
férfi magányosságának tragikuma, a nehézségekkel dacoló, a maga elé tűzött céljainak 
eléréséért még az ördöggel is szembeszálló bátor hajós már-már démoni alakja – mind 
az ő invenciója.
Wagner zenedráma tervei közül mindig az őt éppen hatalmába ejtő életérzésnek legmeg-
felelőbbet és a világszemléletének, zeneszerzői és költői képességeinek aktuális fejlő-
dési stádiumához leginkább illőt választja ki, és a drámai koncepciót valamilyen vizuális-
akusztikus élmény váltja ki belőle.
A felnőtté váló, magányosság gyötörte fiatal férfi társkereső, a nőt idealizáló attitűdjéhez 
jól illik az elátkozott hajós története. A balszerencsés tengeri út megpróbáltatásaiból és a 
szerencsés partra érés megkönnyebbüléséhez csatlakozó akusztikus élményből csírázik 
ki a Hollandi-cselekmény és -zene. Ha a későbbi műveket tekintjük, a Tannhäuser és a 
Lohengrin művész-drámák: előbbiben a külvilágból származó élmények művészi vissza-
vetítése ugyanabba a társadalomba és ugyanezen társadalom eszményei és a vissza-
tükrözött valóság közötti ellentmondás válik a drámai konfliktus forrásává. A Lohengrin 
a művész és közönsége közötti meg-nem-értés tragédiájának ábrázolása. A Trisztán és 
a Mesterdalnokok az érett, illetve már öregedő férfi végletes szerelmi szenvedélyének, 
illetve bölcs rezignációjának foglalata, a Ring az erős, magabízó, nagyszabású terveket 
kovácsoló, győzedelmes, hódító isten – vagy inkább ember – útját írja le, amely a hata-
lomról való lemondáshoz vezet, végül a Parsifal a részvét hatalmának felismerését és a 
halál, az elmúlás gondolatának elfogadását ábrázolja. Vagyis Wagner, ahogy öregszik, 
sorra a korához és a vele járó életérzéshez leginkább simuló témákat dolgozza fel, s ez 
a titka páratlanul intenzív és hiteles beleélő-képességének, amellyel műveinek tárgyát 
megjeleníti. A fentiek alapján válik érthetővé Thomas Mann megállapítása: „Minden egyes 
műve stílusbélileg elhatárolódik a többitől, miközben Wagner minden művében egészen ő 
maga, minden taktus magán viseli összetéveszthetetlen egyénisége bélyegét.”
A drámai hatás hordozója két szembenálló, a cselekménybeli antagonistákat vezérlő ide-
ákat kifejező zenei téma küzdelme, kontrasztja; a küzdelmet e témák zenei változásai, 
egymásra hatása reprezentálja, a változások módja és a drámai eseményeket képviselő, 
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jellegzetes zenei motívumok felhasználása révén. A Hollandiban a bolygó hajós képze-
letbeli, tragikus, kísérteties alakját megjelenítő zene (az új hangszerelés, gyakran disz-
szonáns hangzás és a moll-hangnem, az ún. „üres akkord”, amelyek már Beethovennél, 
Webernél is, tehát hagyományosan a gyász, balsors, tragédia zenei ábrázolásának esz-
közei) ellentéte a norvég matrózokat és Dalandot, a joviális, pénzsóvár hajóskapitányt, 
vagyis a reális világot ábrázoló hagyományos melódiákra épülő, világos, dúr-hangnemű 
dallamvilág. E kétfajta zenei tematika a Nyitányban szó szerint párviadalt vív egymással, 
váltakozva felülkerekednek, elnyomva a másikat, hogy végül a megváltás megdicsőült 
hangjaiban oldódjék föl ez a különös, drámai feszültséget keltő küzdelem.
Wagner szeme előtt a klasszikus görög tragédia mintája lebeg. „A görög műalkotás a 
dráma, minden művészetek legmagasztosabbika, mindannak foglalata, amit a görögség 
lényegéből ábrázolni lehet, maga a nemzet, történelmével együtt: bemutatásakor maga a 
nemzet nézett szembe önmagával, értette meg önmagát, s önmaga legnagyobb örömére 
szinte feloldódott benne. A görögök számára a tragédia vallási ünnep.” Wagner ezzel 
az igénnyel fordul közönsége felé. A görög tragédia forrása a népmonda. Erről Wagner 
ezt írja: „A népmonda, amely magjánál ragadja meg a jelenségeket, és művészi módon 
alakítja mítosszá a lényeget.” A népi mítosz tehát a dráma méltó anyaga. A költő feladata, 
hogy a mítoszban felismerje az örök emberit, az örökérvényűt. Helyhez és időhöz nem 
kötött a görög dráma tárgya is, csak így töltheti be emelkedett, szertartás jellegű funk-
cióját. A bolygó hollandi-történet, mint Wagner valamennyi alkotása, népmesei eredetű, 
vándor téma, amely ősidőktől fogva a legkülönbözőbb kultúrákban felbukkan: gondoljunk 
csak Odüsszeusz vagy Ahasverus, a bolygó zsidó történetére
Mint már említettem, A bolygó hollandi drezdai ősbemutatója 1843-ban a Rienziénél jóval 
mérsékeltebb tetszést aratott, sok évnek kellett eltelnie, amíg meghódította a világ opera-
színpadait, és állandó repertoár-darabbá válhatott. Ennek a szokatlan melódiák, újszerű 
hangzatok és hangszerelés mellett az igényes, költői szöveg is oka volt, amelynek meg-
értése, követése a hatás nélkülözhetetlen eleme. A gyönyörű melódiához tökéletesen 
illeszkedő, költői szépségekben gazdag szöveg szemléltetésére a Hollandi és Senta II. 
felvonásbeli szerelmi kettőse lehet meggyőző példa.
A hagyományos opera-stílusban és egy Bulwer regény nyomán készült Rienzit és a me-
rész zenei újítások jegyében fogant, saját invencióból gyökeresen átalakított saját szö-
vegkönyvre komponált Hollandit óriási szakadék választja el egymástól. De hát mi kész-
tette Wagnert az operaműfaj ilyen fundamentális megújítására? Thomas Mann ezt ek-
ként magyarázza: „Tudjuk, hogy e veszedelmesen sokoldalú művésztermészetnek első 
hevülete a nagy történelmi opera felé fordult és e megszokott, a közönség által kedvelt 
operaműfajban olyan diadalt aratott a Rienzivel, amely mindenki másban azt az elhatá-
rozást szülte volna, hogy erről a bevált csapásról többé ne térjen le. Ami Wagnert ebben 
meggátolta, az művészi lelkiismeretének mélysége. Wagner lelkében a zene tisztább és 
méltóbb drámai kapcsolatok után vágyik.”

A Tannhäuser

A Tannhäuser művészdráma: hőse a tökéletes önmegvalósításért küzd, hogy az átélt 
élményanyagot művészete által esztétikummá, műalkotássá átlényegítve visszavetítse 
a társadalomnak, amelyből lelkébe hatolt. Mivel pedig eközben minduntalan összeütkö-
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zésbe kerül a társadalom törvényeivel, dogmává merevedett politikai és művészi szelle-
mével, szokásaival, tabuival, el kell buknia – írja Molnár Antal a Wagner breviáriumban. 
Wagner „mitológiai elődei Odüsszeusz és Orfeusz. Bűvös éneke, költői képzelete nyitja 
meg a szerelem föld alá száműzött birodalmát, lantjának hangjai tárják föl előtte – mint 
Orfeusz előtt is – az alvilág kapuját. Az életvágy, a középkor szerelmet megvető, termé-
szetellenes és képmutató jelenéből való kiszakadás óhaja űzi őt Vénusz karjaiba. De, 
mint Odüsszeusz, megcsömörlik, Kirké öleléséből a meghitt otthonra, a hazai földre, visz-
szatérésre vágyik.”
A Tannhäuser sorstragédia: nincs intrikus szereplője a drámának. Tannhäuser tragédiája 
nem cselszövés, emberi gonoszság műve, önmagában, az ő lelkében rejtőznek az erők, 
hajlamok, amelyek balsorsába sodorják.
Az önkifejezés, a mitológia tárgy, a görög tragédiákkal fennálló kapcsolat mellett a wagne-
ri alkotóművészet egyéb jellemzői is felfedezhetők e művében. Itt is több, egymástól füg-
getlen legendából, mondából gyúrja össze, formálja újjá Wagner a maga cselekményét: a 
Tannhäuserről (Osterdingen lovagról), a dalnokversenyről, Árpádházi Szent Erzsébetről 
és a Vénusz-barlangról szóló mondákból ötvöződik a szövegkönyv. Megvan az antago-
nisztikus zenei motívumok drámai feszültséget keltő ellentéte is: itt Tannhäuser Vénuszt 
dicsőítő himnusza és a zarándokok áhítatos éneke birkóznak egymással a nyitányban, 
hogy végül utóbbi diadalmaskodjék, előrevetítve a mű végkifejletét. Tannhäuser fausti és 
Don Juan-i jellem: az élet elérhetetlen teljességére vágyik, s mert nem teljesülhetnek, 
vágyai újra és újra tovább hajszolják: ő a szélsőségek embere: soha és sehol sem „egy 
kissé” valami, hanem bármit cselekedjék is, mindig mindenben egészen az.
A Tannhäuser-dráma megoldatlansága: „égi és földi szerelem” közötti ingadozás a drá-
mai feszültség forrása. „Erzsébet vele képes szenvedni, míg Vénusz csak vele vigadni 
tudott!” – írja Wagner. A Goethe-i s a férfit tettekre sarkaló, inspiráló „Ewige Weibliche” a 
másik, a korszellemben fogant alapgondolata a műnek. A női lélek egyfelől csábító, más-
felől önfeláldozó, megváltó duális természete Wagnert folytonosan foglalkoztatja. Ezért 
bízná legszívesebben Vénusz és Erzsébet szerepét ugyanarra az énekesnőre, s ez a ket-
tősség jellemzi majd utolsó remeke, a Parsifal női főszereplőjét, Kundryt is, aki felváltva 
a Grál-lovagokat elcsábító, Krisztust a keresztfán kigúnyoló démoni alakként, majd pedig 
alázatos vezeklő szolgálóként jelenik meg a műben.
A Tannhäuser nagy lépés előre a wagneri zenedráma-műfaj fejlődésében. Sokkal inkább, 
mint a Hollandiban, eltűnnek a hagyományos opera fő építőelemei az áriák, az együtte-
sek, az egyszerű, fülbemászó dallamok, koloratúrák, viszont egyre fontosabb szerep jut a 
zenekarnak, a természetábrázolásnak, előtérbe kerülnek a lélektani mozzanatok és meg-
jelennek a vezérmotívumok. Korábbi operákban, például Gluck, Mozart és Weber művei-
ben is előfordulnak emlékeztető motívumok, egy-egy eseményt, személyt, esetleg tárgyat 
vagy természeti jelenséget felidéző melódiák, zenei frázisok, de a wagneri Leitmotiv-ok 
természete gyökeresen más, szerepe és jelentősége megsokszorozódik. Ezek a jelleg-
zetes dallamtöredékek nemcsak emlékeztetik a hallgatót valamire, de változnak, fejlőd-
nek, s ezzel kifejező erejük meghatványozódik. Bonyolult lélektani folyamatokra, a cse-
lekmény titkos rugóira, összefüggéseire mutatnak rá, jellem-fejlődésekről árulkodnak, ki 
nem mondott gondolatokat lepleznek le. A Tannhäuser extatikus érzéki vágyát kifejező 
téma a harmadik felvonásban az üdvösség utáni nem kevésbé végletes vágyakozásá-
nak hordozója, majd akkordok ballasztjával lassult ritmusúvá fékezett változata Wolfram 
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esthajnal-csillag románcának dallamaként tér vissza. Az „édes hangú dalnok” rezignált, 
melankolikus, visszafojtott vágyakozásának kifejezőjeként, rámutatva egyben érzelmei-
nek a Tannhäuserével végső soron közös, titkos gyökerére is (Wolfram épp az Esthajnal-
csillagnak, azaz Vénusznak vallja meg addig még önmaga előtt is leplezett szerelmét). A 
Tannhäuser I. felvonása első jelenetének végén a Vénusz-barlangból menekülni vágyó 
lovag az őt előbb csábítással, majd könyörgéssel, végül pedig fenyegetőzéssel vissza-
tartani igyekvő szerelem-istennő bűvöletéből a dalnok végül Mária nevének kiejtésével 
szabadul: Vénusz tomboló szenvedélyektől zaklatott, najádok csábénekétől hangos va-
rázsvilága szempillanat alatt szertefoszlik, helyén a békés tavaszi thüringiai táj jelenik 
meg, birkanyáj kolompja, pásztor sípja, a távolból harangzúgás hangzik, Tannhäuser pe-
dig Mária szobra előtt buzgó imába merül. A hirtelen hangulatváltás lenyűgöző hatású.
A felvonásvég hasonlóan megragadó drámai csúcspontban kulminál. Az imádkozó 
Tannhäusert vadászatról hazatérő korábbi lovagtársai pillantják meg, s kérik visszaté-
résre az őrgrófi udvarba és részvételre az ott szokásos dalnokversenyeken, amelyeken 
egykor sok sikert aratott. A dalnok azonban, a Vénusz-élménnyel lelkében, nem akar 
a képmutatóan puritán, aszkétikus lovagvilágba visszatérni. Ekkor Wolfram, a hű barát 
és dalnoktárs tudtára adja, hogy az őrgróf unokahúgát, (Árpádházi Szent) Erzsébetet 
dalaival Tannhäuser meghódította: „Maradj Erzsébetért!”. A név hallatára Tannhäuser 
érzésvilága szemvillanás alatt gyökeresen megváltozik, s ugyanazzal a szenvedélyes 
odaadással, amivel nemrég még Vénusznak hódolt, most már Erzsébetért áhítozik. Elra-
gadtatva ismétli Erzsébet nevét és szinte önkívületben kéri, sürgeti lovagtársait. „Hozzá 
vezessetek!”
Wagner a par excellence „jelenet-kitaláló” (Nietsche), Erzsébet nevének ezt a frenetikus 
hatást kiváltó funkcióját másodszor is fölhasználja a mű fináléjába, s ezzel az ismétlődés-
sel tovább fokozza a csúcspont drámaiságát. Tannhäuser a II. felvonás énekversenyén, 
amelynek témája a szerelem, dalnoktársaival vitába szállva a testi szerelem, Vénusz di-
csőítésébe fog, kiváltva a képmutató udvar elemi fölháborodását. A lovagok bosszúja elől 
Erzsébet menti meg, aki közbeveti magát a lovag életéért, hogy annak módja legyen a 
bűnbánatra. Tannhäuser az egész világgal kész volna szembeszállni érzései védelmé-
ben, de az hogy Erzsébet, akit Vénuszt dicsőítve a leginkább megsértett, kész érte, az 
ő üdvösségéért életét áldozni, ismét egy csapásra pálfordulásra ösztönzi: az imént még 
dacos lovag kész a vezeklésre, hogy Rómába zarándokolva elnyerje a pápa bűnbocsá-
natát, s ezzel engesztelje Erzsébetet. A főhős látványos összeomlása újabb megrendítő 
drámai csúcspont a zenedrámában.
De visszatérve a fináléhoz: Tannhäuser feloldozatlanul tér vissza Rómából: a pápa meg-
átkozta, ahogy a pásztorbot kezében nem hajt új rügyet, úgy Tannhäuser vétkére sincs 
bocsánat. Wolfram részvététől meghatva Tannhäuser elmeséli zarándoklata eseményeit, 
és arra kéri barátját segítsen az utat Vénuszhoz ismét föllelnie, akihez elkeseredésében 
visszakívánkozik. Wolfram hiába tartóztatja, dalnoktársa őrjöngve idézi Vénuszt, aki meg 
is jelenik, és kész visszafogadni a hűtlen lovagot. S ekkor Wolfram rátalál az egyetlen 
módra, amivel a kárhozatba rohanót még visszatarthatja: ismét Erzsébet nevét kiáltja 
felé, Erzsébetét, aki engesztelésül saját életét áldozta föl érte. Ezt hallva Tannhäuser utol-
só erejével Erzsébet koporsójához vonszolja magát, „Heilige Eisabeth! – Bitte für mich!” 
szavakkal az ajkán hal meg. Az ekkor érkező zarándokok pedig a pápa kivirágzott pász-
torbotját hozzák az égi bűnbocsánat jeleként. Ennél szívbemarkolóbb, felemelőbb vég-
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kifejlet nehezen képzelhető, s hasonlók csak Sophokles és Shakespeare drámáiban for-
dulnak elő. A III. felvonás fináléja méltó zenei példája a wagneri drámai csúcspontoknak.
A fiatalkori Wagner művek lassan ugyan, de tartósan meghódítják a német operaszín-
padokat, de más országokban szívós ellenállást kellett leküzdeniük. Franciaországban 
a német-ellenesség különösen gátolta a Wagner-zenedrámák térhódítását. Az 1845-ben 
lezajlott drezdai ősbemutatót csak 16 év múltán, 1861-ben követte a párizsi premier. 
Egyenesen III. Napóleon császár parancsára, Metternich hercegnő kérésére, addig példa 
nélküli, elképzelhetetlenül alapos felkészülést (több mint 160 próbát) követően került sor 
a világraszóló botrányba fulladt bemutatóra. A botrányt a zsoké-klub arany-ifjai okozták. 
Ők alkották a párizsi opera törzsközönségét, s kedvükért hagyománnyá vált, hogy az 
operák II. felvonása balettal kezdődjék. Vacsorájukat követően megérkezve az Operá-
ba ugyanis, azonnal látni óhajtották bájos táncosnő barátnőik csinos lábait. Hosszas, 
elkeseredett viták után, Wagner végül beleegyezett a balett-betét megírásába, de arra 
végképpen nem volt hajlandó, hogy a II. felvonás fennkölt, áhítatos hangulatát egy oda 
nem illő, frivol tánc-jelenet vezesse be. Így hát megírta az I. felvonást bevezető Vénusz-
barlangbeli bacchanáliát. Ám ez nem segített semmit, mert a zsokésok nem engedték 
vacsorájukat megzavarni, s a II. felvonásra síppal, dobbal, kereplőkkel felszerelkezve 
érkeztek és botrányba fullasztották az előadást. Mivel a dolog a következő előadásokon 
is folytatódott, a harmadik után Wagner visszavonta művét, s ez egy ideig lekerült a pá-
rizsi operaműsorról. A sajtóban azonban még hetekig dúlt a harc a művet pártfogók és 
ellenfeleik között. Baudelaire kézcsókja, Berlioz elragadtatott, dicsőítő cikke azonban sej-
tette, hogy ez a bukás voltaképp inkább diadal volt! Amint egyik komponista társ mondta: 
„boldog volnék, ha ilyen bukásba lehetne részem”. Az idő őt igazolta: a világ nagy operái 
közül a párizsi volt az első, ahol a Tannhäuser előadások száma meghaladta az ezret! A 
párizsi bemutatót tíz évvel később követte a magyarországi 1871-ben, s ez volt a hazánk-
ban elsőként előadott Wagner zenedráma.

Gondolatok a Lohengrinről

Még le sem zajlott a Tannhäuser ősbemutatója, a komponistát már javában követke-
ző műve a Lohengrin foglalkoztatta. Wagner dráma-alkotói, újjáteremtő művészete itt is 
nyomon követhető. Ő maga erről így ír: „Ez a roppant poétikus monda a ránk maradt 
ősi német elbeszélések között a leglaposabb és legszegényesebb. E gyönge prózai föl-
dolgozás iszapjából a magam újat kitaláló és újra-formáló képzelete segítségével kellett 
hozzájuttassam eredeti, magasrendűen költői értékéhez.”
A téma ismét mondai eredetű. Vízparti népek mítoszaiban gyakran felbukkanó vándormo-
tívum az ismeretlenből vízen érkező túlvilági lény érkezése, aki csodákat tesz, a gyengék, 
üldözöttek bajnokaként rendkívüli tetteket hajt végre. A görög mitológiai gyökerek félre-
ismerhetetlenek. Az új Wagner mű egyik forrása a jól ismert Zeusz és Szemele történet. 
Zeusz a görög istenek feje beleszeret egy földi nőbe, de mivel valódi alakjában megjelen-
ve előtte azonnali halálát okozná, embernek álcázva magát találkozik vele. A szerelmes 
nő azonban maradéktalan birtokolási ösztönétől hajtva kierőszakolja, hogy párja felfedje 
titkát, s árulja el kilétét. Zeusz pedig szenvedve a gondolattól, hogy szerelme vesztét kell 
okozza, kénytelen teljesíteni követelését. Hadd utaljak a Bartók Kékszakállújával fennálló 
párhuzamra! Ám ez csak a történet egyik szála Wagnernél. A Lohengrin-sztori másik 
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alkotója a Grál-legenda, a Krisztus vérét felfogó Grál-kehelyről, s az ezt őrző szentéletű 
lovagokról, akik titokzatos hatalommal felruházva az emberek közé mennek, hogy az ár-
tatlanul üldözötteket védelmezzék. Varázshatalmuk azonban, amellyel a gonoszon győ-
zedelmeskedhetnek, csak addig tart, amíg küldetésük titkát megőrzik. Harmadik alkotó-
elemként Wagner a legendát reális történelmi környezetbe ágyazza: A Lohengrin szerep-
lői között van I. (Madarász) Henrik, a bölcs, igazságos, jó király, aki történelmi személy, a 
cselekmény is történelmi, valós környezetben, a Schelde folyó partján, Antwerpen mellett 
játszódik. Mi magyarok is megemlíttetünk (nem épp dicsérve!) a Lohengrinben, amikor a 
főhős „pogány hordákként” aposztrofálja a XI. századbeli eleinket, akik fölött a király majd 
fényes győzelmet arat (ami történelmi tény).
A wagneri alkotóművészet másik alapvető jellemzője a zeneszerzőre éppen jellemző, ak-
tuális életérzés megjelenítése, az önábrázolás ugyancsak félreismerhetetlen a Loheng-
rinben. Ez a zenedráma Lohengrin (a költő – azaz maga Wagner) magányosságáról, s 
ebből fakadó egyéni tragédiájáról szól. A Lohengrinben tükröződik a kellően el nem ismert 
művész vágya, hogy élettársa, barátai, művésztársai és közönsége megértse és higgyen 
benne. Wagnert idézzük: „Lekívánkozás a szellemi élet legmagasabb csúcsáról az em-
beri szerelem mélyébe, a vágyódás, hogy a művészt az érzések testvéri közössége útján 
értsék meg, s ez oly óhajtás, mit nem képes beváltani a modern élet valósága.”
Nem esett még szó a Wagner-zenedrámák egy rendkívül izgalmas jellemzőjéről, a kép-
zelet és realitás folytonos egymásba tűnéséről, irizálásáról. A bolygó hollandi képzeletbeli 
alakja és hajójának kísértet-legénysége, s velük szemben a reális világ képviseletében: 
Senta apja, Daland, vőlegénye Erik, a vadász s a norvég matrózok és leányok egyidejűleg 
vannak a színpadon a darabban. De vajon nem lehetséges-e a mű értelmezése akként, 
hogy a Hollandi és hajója csak a leány képzeletében létezik és valójában Senta skizofrén, 
őrült leány, aki végül öngyilkos lesz, a tengerbe veti magát, azt képzelvén, hogy a csak 
az ő képzeletében létező elátkozott hajóst váltja meg ezzel? És Tannhäuser? Talán csak 
erotikus fantáziálás a vénusz-barlangbeli kaland, ami annyira hatalmába keríti, hogy az 
énekversenyen leleplezi magát, ezzel saját vesztét okozva? Még kézenfekvőbbnek tűnik 
a Lohengrin esetében, hogy Elsa csak álmodja Lohengrin érkezését és a rákövetkező tra-
gédiát. A valóságban megrágalmazzák és ártatlanul elítélik. Ismét Thomas Mann-t idéz-
ve: „Wagner a művészetben szent arkánumot, a társadalmi romlás elleni panáceát látott. 
Megtisztító és megszentelő erőt adó szernek tekintette egy romlott társadalom számára.” 
Vagyis egyáltalán nem ésszerűtlen a fentiekben érintett értelmezés!
És nem hiányoznak a Lohengrinből a kontrasztok, a nagy hatású dámai csúcsok! Külö-
nös drámaszerkesztői és zenei remeklés Lohengrin érkezése az I. felvonásban! Az Elsát 
rágalmazó – testvérgyilkossággal vádoló – Telramund gróf és Elsa istenítéletnek vetik 
alá magukat: párviadal döntsön a vád valósságáról. Mivel az egyik fél nő, védelmében 
egy férfi kell, hogy megvívjon a gróffal. De hiába szólítja a herold a védelmezőt, senki 
sem meri vállalni a párharcot a tartomány legvitézebb hősével. Hiába ígéri Elsa trón-
ját, vagyonát és kezét az érte kiállónak, nincs vállalkozó. Elsa kikönyörgi a királytól a 
felhívás megismétlését, „Tán messze jár, s nem hallja” – az álmában látott bajnok. Ő 
maga buzgó imába merül, de a szép, ártatlan lánnyal rokonszenvező nép már lemondott 
győzelméről és csüggedt beletörődéssel konstatálja: „Isten már ítélt!” A döbbent csöndet 
ekkor egy izgatott hang zavarja meg, majd egyre többen, egyre hangosabban kezdenek 
kiáltozni: a folyó tükrén a távolban gyorsan növekvő fényes jelenség közeledik. A kórus 
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végül hatalmas, elsöprő lelkesedéssel fogadja a csodát, Lohengrin érkezését, aki legyőzi 
Telramundot, s ezzel bizonyítja Elsa ártatlanságát. A kórus szerepe a jelenetben legin-
kább egy tó vizének viselkedéséhez – a vihar előtti víztükör mozdulatlanságához hason-
lítható, amely lassan, előbb csak alig észrevehetően gyűrűzni kezd, majd egyre hevesebb 
hullámzásba kezd, végül elsöprő erejű viharban tombol. A hatás lenyűgöző.
Épp ilyen felkavaró erejű Ortrud átka a II. felvonásban. Ő, Telramund felesége, a mű 
negatív hőse, pogány varázsló, aki a trón megszerzése érdekében hattyúvá varázsolta 
Elsa öccsét, és férjét rábírta, hogy hamis váddal tegye tönkre a trón jogos várományosát, 
Elsát. Elsa Lohengrin győzelme és másnapra kitűzött esküvőjük fölötti boldogságát a 
palota erkélyére kilépve a nyári éjszakának vallja meg. Ortrud kihallgatja, és a hamis vád 
miatt száműzött férje miatti bánatával szánalmat keltve Elsában, eléri, hogy az a palotába 
hívja, és helyet kínáljon neki a másnapi nászmenetben. Amikor Elsa eltűnik az épületben, 
hogy Ortrudnak ajtót nyisson, Ortrud elsöprő erejű átkot mondva a letűnt pogány világ 
isteneit idézi, hogy bosszúját segítsék. Amikor pedig Elsa feltűnik a bejáratnál, megaláz-
kodást tettetve borul lábai elé. A frenetikus erejű átok, s rákövetkező hirtelen átalakulás 
alázatos, hízelgő, szánalmas teremtménnyé – káprázatos hatású kontraszt!
A Lohengrin második felvonása egyébként is drámai csúcspontok egész sorozata. Még 
Ortrud átkát megelőzi az ő és Telramund démoni erejű bosszúkettőse, majd az esküvői 
menet kétszeri megszakítása kettejük által, amidőn Elsában igyekszenek kételyt ébresz-
teni, s rábírni, hogy tegye föl Lohengrinnek a tiltott kérést (Lohengrin az Elsaért vívandó 
párviadal feltételéül szabta, hogy Elsa sohasem kérdje származása, kiléte felől). Az ün-
nepélyes esküvői menetet aláfestő gyönyörű melódia és az intrikusok ezt, szenvedélyes 
hangú vádaskodással megszakító közbelépéséhez illeszkedő démonikus zene kontraszt-
ja hallatlan drámai feszültséget teremt. A II. felvonás fináléjában Lohengrin az oltárhoz 
vezetve igyekszik megnyugtatni menyasszonyát. Amikor a templomi bevonulást kísérő 
zenei crescendo többszöri brutális megszakítása után az ünnepélyes bevonulás a temp-
lomba végre megtörténhet és a katedrális kitáruló kapuján át kiárad az orgonazúgás, a 
hallgató számára – ha „van a wagneri zenéhez antennája” – egy pillanatra a mennyek 
kapuja tárul ki. De még mindig marad egy drámai pillanat, mielőtt a függöny lehullana: 
az ünnepi hangokba hirtelen belehasít a harsonák hangja: a „tiltás motívuma” csattan, 
előrevetítve a tragikus végkifejletet.
A drámai csúcs a III. felvonásból sem hiányzik – amikor Elsa végzetes kérdése elhangzik, 
követelve, hogy Lohengrin fedje fel kilétét, az esküszegés pillanatában ront be Telramund, 
hogy Lohengrint orvul megölje. A gyilkossági kísérlet meghiúsul: Lohengrin halálra sújtja 
Telramundot. A viharos szenvedélyektől feldúlt jelenetet döbbent csönd, majd Lohengrin 
elkeseredett szavai követik: „Jaj boldogságunk nincs már sehol.” Ismét egy nagy hatást 
keltő kontraszt és közvetlenül utána újabb hangulatváltás és színváltozás: vérpezsdítő 
induló, amely a hadba induló lovagok gyülekezését kíséri.
A Lohengrin 1850-es ősbemutatója különös körülmények között zajlik: Wagner száműze-
tésben, Zürichben él, ahová Liszt menekítette, hamis útlevéllel, kalandos, de szerencsés 
szökését követően. Wagner ugyanis aktív résztvevője volt az 1848-as drezdai polgári 
forradalomnak: lelkesítő cikkeket írt, buzdító beszédeket intézett a barikádok tetejéről a 
forradalmárokhoz. „Tettestársát”, Rückert karmestert, aki pedig kevésbé exponálta ma-
gát, sokéves, súlyos börtönbüntetésre ítélték, és valószínű, hogy Wagner ennyivel nem 
úszta volna meg, ha nem sikerül idejében elmenekülnie. Ám így is száműzetés várt rá.
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Liszt, a weimari udvari opera akkori vezető karmestere, minden ellenállást legyőzve vál-
lalja és vezényli a mű bemutatóját. Cikkeket ír, és zongoraátirat készítésével és előadá-
sával is egyengeti az utat a közönség felé a Lohengrin számára. „Egy és oszthatatlan 
csoda, áradó melódiák tömkelege: Magasztos mű!” – írja. Bár a bemutató sikeres, hosszú 
időnek kell eltelnie, amíg a későbbiekben Wagner legnépszerűbb alkotásának bizonyult 
Lohengrin végérvényesen meghódítja az operaszínpadokat. Magyarországon 1866-ban 
a Nemzeti Színház mutatta be. Az I. felvonás 1884-ben, már a budapesti operaházi meg-
nyitó estjén szerepelt, s néhány nappal később a teljes mű előadására is sor került. 1959-
ig 500 előadást ért el. Sorozatként utoljára 1985-ben csendült föl, leszámítva néhány 
előadást 2003–2004-ben, amikor a Wagner-dédunoka, Katharina Wagner botrányos ren-
dezése miatt alig néhány előadást élt meg a balul sikerült felújítás. Újabban a Művészetek 
Palotája tűzte műsorra, szcenírozott koncert formájában.

A korszakalkotó legnagyobb remekművek

Egyetlen előadás túlságosan kevés, hogy a roppant wagneri életmű, akárcsak a legváz-
latosabban is beleférhessen. Ezért az igazi nagy, a mester művészi koncepcióját megal-
kuvások nélkül, maradéktalanul megvalósító alkotások közül csak a Trisztán és Izolda, A 
nürnbergi mesterdalnokok, A Rajna kincse és a Walkür egy-egy rövid részletét, s néhány 
ezekhez kapcsolt gondolatot villanthatok föl.
A brazil császár könnyen előadható, kevés szereplős, szerény zenekari apparátust igény-
lő munkát kért Wagnertól. Hogy a zeneszerző mennyire ki volt szolgáltatva saját művészi 
ideáinak, azt a Trisztán fényesen igazolja. A „rendelés” nyomán megszületett ugyanis a 
talán leggrandiózusabb Wagner-remek, a legmerészebb zenei újításokat felmutató, ha-
talmas zenekart foglalkoztató, gyilkosan nehéz szerepeket felvonultató, a kromatikára, 
disszonanciákra, sőt már-már az atonalitás alkalmazása felé vezető utat járó melodikára 
épülő zenedráma, az egész Wagner-utáni zeneirodalom kiindulópontja, páratlanul szug-
gesztív lélektani dráma, mély filozofikus gondolatokat a zene nyelvére átültető alkotás.
A középkori lovagvilág legendás szerelmi történeteinek jellegzetes figurája a titokban 
találkozó szerelmesek zavartalan együttlétén őrködő dajka, hűséges udvarhölgy vagy 
barátnő. E visszatérő motívum a Trisztán és Izolda történetből sem hiányzik. Brangene, 
Izolda dajkája a toronyban vigyáz, nehogy meglepjék a szerelmeseket. Őrdala a legszebb 
Wagner-melódiák egyike. A szerelmesek lázas, extatikus, szinte az önkívületig felcsapó, 
időtartamában is mértéktelen – közel egy órás – szerelmi kettősét követő, a beteljesülés 
boldogságában elalélt párt beburkoló csöndben hangzik a dajka – a nyáréj varázsát és 
békéjét sugárzó éneke. Ezt a végtelen nyugalmat árasztó jelenetet szakítja majd meg – 
brutális ellentétként – Marke király, Izolda megcsalt férje és az udvarnép hirtelen berontá-
sa, a történet egyik nagy drámai csúcspontján.
Wagner életének a párizsi nyomorúságot követően másik nagy mélypontja a Trisztán 
keletkezését követő időszak. Korábbi műveinek előadásai sorra meghiúsulnak, vagy 
megbuknak, a Trisztán bemutatására semmi esély. Wagner magánélete is krízisen megy 
át. A menekülőt egy gazdag mecénás, Otto Wesendonk fogadta be Zürichben, akinek 
művészet-, zene- és Wagner-rajongó felesége, Mathilde válik a Trisztán ihletőjévé. A 
Wesendonk-villa kertjében lévő Asylban készül a Trisztán. Wagner naponta felolvassa 
Mathilde-nak az elkészült részleteket, zongorán bemutatja a zenei vázlatokat. A nő meg-
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érti a művészt, képes követni gondolatait és felismeri a készülő alkotásban a remekmű-
vet, de viszonyt kezdeni a komponistával nem hajlandó, s ezt végül tudomására is hozza. 
Közben, az ekkor már különélő feleség Minna, látogatásaikor egyre hevesebb féltékeny-
ségi jeleneteket rendez, s ez a végén Wagnert az Asyl feladására kényszeríti. Csalódot-
tan, magányosságban, szállodából szállodába hányódik, száműzetéséből továbbra sem 
térhet vissza hazai földre, adóságai ismét felhalmozódnak, az öngyilkosság gondolata 
foglalkoztatja, s barátai is ettől féltik. És eközben megalkotja egyetlen vígoperáját, a derűt 
és lelki békét sugárzó Nürnbergi mesterdalnokokat.
A főszereplő Hans Sachs, az öregedő özvegy suszter-poéta szerelmes Évába, Pogner 
aranyműves szépséges leányába. Éva hozzá is menne, mert művészetpártoló gazdag 
apja kezét ajánlotta föl az esedékes énekverseny győztesének, aki várhatóan az aggle-
gény, gonosz, kicsinyes, irigy és pedáns városi írnok Beckmesser, akinek legyőzésére 
csak Sachsnak vannak komoly esélyei. Ekkor azonban feltűnik egy ifjú lovag, s a fiatalok 
egy pillantásra egymásba szeretnek. De Walter nem indulhat a versenyen, csak ha előbb 
mesterdalnokká fogadják. Ehhez azonban vizsgát kell tennie, ahol Beckmesser hathatós 
közreműködésével – minden tehetsége ellenére – megbukik. Sachs átlátva a helyzetet 
– bölcs rezignációval félre áll a fiatalok útjából, sőt a lovagot hozzásegíti, hogy mégis 
megnyerje az énekversenyt, s ezzel Éva kezét.
A zenedráma bővelkedik drámai csúcsokban. Ezek egyik legnagyszerűbbike a II. felvo-
nás vége. Beckmesser szerenádot ad Évának, Sachs az ő ünnepi cipőjét készítve kala-
pácsolással zavarja. Éva, maga helyett a dajkát, az inas menyasszonyát küldi az ablakba, 
hogy közben a lovaggal megszökjenek. A zajra felébrednek a szomszédok. Dávid, az 
inas félreértve a helyzetet püfölni kezdi Beckmessert. A felriasztott emberek álom-ittasan 
egymásnak esnek, pillanatok alatt tömegverekedés, óriási zűrzavar támad. Wagner – 
kritikusainak csattanós választ adva ezzel (akik szerint képtelen a hagyományos, kötött 
zenei formákhoz hű műveket komponálni) – a teljes káoszt és zűrzavart a legszigorúbb 
szabályokkal kötött zenei formát követő, sok-szólamú kórusként komponálja meg. A ribil-
lió csúcspontján a verekedő férfiakat a nők az ablakokból az éjjeli edények rájuk zúdított 
tartalmával csillapítják le. A nyüzsgő utca szemvillanás alatt kiürül, a csatazajt mintegy 
varázsütésre a nyáréj békéje, nyájas holdfény váltja fel, amely megvilágítja az összetört 
lantjára támaszkodva elbicegő, jól elagyabugyált Beckmesser sziluettjét. Megszólal az éj-
jeli őr dudája és éneke – nyoma sincs már a pokoli lármának. A kontraszt a jelenet-kitaláló 
Wagner egyik legnagyszerűbb, feledhetetlen telitalálata!
A mű másik nagyszerű drámai csúcspontja, amikor Éva megérti Sachs nemes és önfel-
áldozó tettét, az addig gyanútlan Walter pedig megsejti az Éva és Sachs között koráb-
ban meglévő vonzalmat és egyúttal Sachs nagylelkűségét, amivel lemond Éváról a lovag 
javára. A három ember meghatott, Sachs részéről szomorú beletörődést, de egyben a 
jótett szívmelengető érzését, Éva és Walter részéről a hálás és meghatott boldogságot, 
s a csatlakozó frissen legénnyé avatott inas, Dávid és az öregedő dajka, Magdaléna ha-
sonló érzelmeit (hiszen Dávid „előreléptetésével” számukra is megnyílt a házasságkötés 
lehetősége) Wagner csodálatos együttesben érzékelteti. Ez a kvintett a wagneri életmű 
egyik legpompásabb ékköve! Ám a wagneri dráma-elmélet száműzte, nem tűri az együt-
teseket: „az emberek a valóságban sem beszélnek egyszerre”! (Mondja ezt a házsártos, 
meg-nem-értő hitves oldalán családi perpatvarok véget-nem-érő sorát elszenvedni kény-
szerülő művész!). Wagner tehát törli a partitúrából az együttest! Ekkor avatkozik közbe 
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leendő második felesége, gyermekeinek anyja és Liszt Ferenc leánya, Cosima. Ő az, aki 
visszakönyörgi, meggyőző érveléssel férjét rábeszéli a kvintettet meghagyására. Cosimát 
sok szemrehányás illetheti a Wagner halálát követő, néhai férjét már-már vallásos tiszte-
lettel övező bayreuthi „udvartartás” létrehozásáért, a hagyományok megmerevítéséért, s 
a csatlakozó és Wagnert reklámul, álarcként használó, a „harmadik birodalom” eszméit 
zászlójára tűző bayreuthi légkörért (ennek „köszönhetően” deklarálták Wagnert, a má-
sodik világháborút követő években háborús bűnösnek!), de a kvintett átmentésével az 
utókor számára sok mindent jóvátett!
A wagneri oeuvre legmonumentálisabb alkotása a négy zenedrámából felépülő A Nibelung 
gyűrűje, azaz a Ring. A teljes ciklus, a Tetralógia, először a Bayreuthi Ünnepi Játékok 
megnyitásakor, 1876 nyarán szólalt meg, a győri születésű Richter János vezényletével. 
A mintegy 14 órás zenei anyagról, a kelta-germán mitológia filozofikus feldolgozása koz-
mogóniává, a hatalomvágy megrontotta isteni/emberi világról, a szerelem megváltó és 
újjáteremtő hatalmáról szóló nagyszabású drámafüzérről akár több előadáson át lehetne 
beszélni, s még akkor is maradna bőven értelmezni, felfedezni, gyönyörködnivaló, amire 
nem jutna idő. Így hát mindössze két nagyszerű drámai pillanat megidézését kísérlem 
meg, de a ciklus két utolsó darabjának a Siegfriednek és Istenek alkonyának, valamint 
az életművet lezáró csodálatos Parsifalnak már végleg nincs mód egyetlen előadásban 
helyet szorítani.
A Ring első részében, az „előestében” (Rheingold) a törpe nibelung, Alberich hiába sóvá-
rog a rajnai sellők kegyeiért. A kigúnyolt és megalázott udvarló megátkozza a szerelmet 
és ezzel olyan bűverő birtokába juthat, amellyel világhatalmat jelentő gyűrűt kovácsolhat 
a sellők őrizte aranyból. Elrabolja hát a sellők aranyát és nibelung-társait rabszolga-mun-
kára kényszerítve kincsgyűjtéshez fog a világuralmat megszerzendő. A kelta-germán főis-
ten közben óriásokkal várat építtet az isteni hatalom védelmében s jelképeként. Bérül az 
örök ifjúság istennőjét, Freiát ígéri az építőknek. Miután belátja, hogy ezzel a halhatatlan-
ságról kellene lemondania, Freia helyett a nibelung-kincset kínálja az óriásoknak. Ezek 
ráállnak az alkura, Wotan pedig csellel elrabolja Alberich gyűrűjét. Alberich megátkozza a 
gyűrűt: mindenki esengjen, küzdjön érte, de hozzon halált minden birtokosára. A rablás-
sal Wotan saját törvényeit, az isteni rendet sérti meg, és végül az istenvilág pusztulását 
okozza. Az óriások nem elégszenek meg a kinccsel, a gyűrűt is akarják, Wotan pedig 
vonakodik átengedni azt. Ekkor Erda, a Föld istenanyja jelenik meg, az istenek alkonyát 
jósolja, és Wotant a gyűrű átengedésére inti. A főisten engedelmeskedik, és az átok máris 
megfogan: az két óriástestvér egymásnak esik a gyűrűért, és Fafner halálra sújtja fivérét 
Fasoltot.
A Tetralógia első napja – a Walkür – a Wagner-zenék egyik, talán a legcsodálatosabb 
zenéjével, legnagyobb szabású drámai csúcspontjával zárul. A „Wotan búcsúja és tűz-
varázs” igazi operasláger, nemcsak a Wagner-rajongók, de az operabarátok sokkal né-
pesebb táborában is. Wotan leányai, a walkürök. A főisten legkedvesebbike, Brünnhilde, 
atyja titkos szíve vágyát teljesítve és saját részvétét követve, de az isteni parancsot meg-
szegve, megkísérli védeni Wotan hős fiát Siegmundot a harcban, atyja utasítása ellenére. 
Ezért bűnhődnie kell. Wotan eltaszítja lányát, kirekesztve őt az istenek világából, álmot 
varázsol rá, áldozatul szánva az első odavetődő férfinak. Brünnhilde utolsó kegyként ki-
könyörgi, hogy hatalmas tűzgyűrűvel vegye körül alvóhelyét, hogy csak a legbátrabb férfi, 
akit nem rettent el a lángtenger, a legnagyobb hős – ti. Siegfried – közelíthesse meg és te-



50

űvészet

gye asszonyává. Könyörgésére bekövetkezik a tetralógia legmegrázóbb pillanata: Wotan 
elhajítja isteni hatalmát jelképező lándzsáját, átöleli lányát, szemére álmot bocsát, „lecsó-
kova” egyben isteni mivoltát, s az immár halandó álomba merült leányt magára hagyja a 
bérctetőn. De előbb Loge-t a tűzistent szólítja, aki parancsára lángtengerrel veszi körül a 
bércet, s az ott alvó walkürt.
Ez a jelenet a külső történetnél sokkal többet rejt magában! Amikor Wotan elhajítja a lán-
dzsát, leszáll az isteni piedesztálról, emberré válik, a halandó ember sorsában osztozik. 
Lemond hatalomról, szerelemről, végleg elbúcsúzik legkevesebb gyermekétől. Be kell 
látnia, hogy mindaz, amiért ember sóvárog és küzd, hatalom, kincs, karrier, nő és barát, 
csak időlegesen lehet övé, rá is, mint minden emberre végül a pusztulás, a halál vár. 
Wagner rátalált a megrendítő pillanat méltó zenei kifejezésére és lenyűgöző szépségű 
hangokba öntötte közös tragédiánkat.

*
Wagner, műveinek hallgatása közben, számtalan katartikus élménnyel ajándékozott meg 
gimnáziumi éveimtől mindmáig, egy-egy pillanatra feltárva előttem a Mennyország kapuit. 
Ha sikerülne a hallgatóság közül akárcsak egyiküknek is megnyitnom az utat e csodála-
tos zenedrámák birodalma felé, akkor megszolgálhatom megtisztelő meghívásukat.

(Elhangzott az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB) Klubjában, 2009. március 24-én. 
A Zempléni Múzsa szerkesztősége e közleménnyel tiszteleg Wagner születésének 200. 
évfordulója előtt.)
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Veress Dániel

Egy építész a betonba simult nemzedékből
Száz éve született Ázbej Sándor

A magyar Nemzeti Színház épületeinél talán csak azok tervezőivel bántak mostoháb-
ban kortársaik és az utókor. Az országos teátrum kiemelt szerepe a reformkor óta vitán 
felül áll, társulata mégis időről időre vándorolt, mintha csak a kőszínházak előtti korban 
rekedt volna. Nyomukban épületbontók jártak, új játékszíneikhez kényszerű-kakukkmód-
ra, az eredeti művészközösségeket kitessékelve jutottak. Miközben Pesten bolyongott, 
a Nemzeti Színház előtt végig ott lebegett végleges otthonának – hol betonkubusokra 
vetkőztetett, hol klasszikus építészeti tagozatokkal ékített – délibábja. A meg sem való-
sult, eredetileg is időszakosnak szánt vagy idővel átmenetinek bizonyuló tervek készítői 
valamiképpen maguk is osztoztak az állandó változásnak kitett „épület” ellentmondá-
sos történetében. A Nemzeti Színházzal valaha foglalkozó egész sornyi építész, többek 
között Zitterbarth Mátyás, a Fellner–Helmer páros és Bán Ferenc teátrumterveit, illetve 
munkásságát nem a megérdemelt módon kezelte a szakma, és talán az építészettörté-
net-írás sem. Többük a kellő figyelmet sem kapta, kapja meg, míg Ázbej Sándorról szinte 
el is feledkeztünk. Alakja belesimul a maga után hagyott betonfalakba. Pedig az ország 
első számú színi társulata évtizedeken át, a század végéig játszott az épületében, holott 
a hatvanas években csupán egy ideiglenes hajlék tervezésével bízták meg.1 Írásomban 
a jobbára ismeretlen, a közelmúlt magyarországi építészetének összefoglalóiban elvétve 
felbukkanó Ázbej Sándor pályaképének vázlatos felrajzolására teszek kísérletet – ameny-
nyire ezt a korabeli szaksajtó engedi.2

Jelen, a maga nemében első áttekintés azért lapozható fel egy építészeti periodika he-
lyett a zempléni művészeti folyóiratban, mert Ázbej Sándor is egy hegyaljai faluban, Er-
dőbényén jött a világra – száz éve, 1913. augusztus 26-án. Erdélyi örmény család sarja;3 
kereskedő édesapja születése előtt tíz évvel költözött a Zemplénbe, hogy erdőgazdálko-
dással és szőlőtermesztéssel foglalkozzon. A későbbi építész művészeti érdeklődését 
bátyja, a Münchent is megjárt portré- és tájképfestő Ázbej Imre ébreszthette fel, aki 1901-
ben született még a családtörténet előző állomásán, a Máramaros vármegyei Gyertyán-
ligeten.4 A fiatal fiú minden bizonnyal a testvérét követve iratkozott be a képzőművészeti 
főiskolára. A gimnáziumi éveket a debreceni és sátoraljaújhelyi piaristáknál töltötte, de 
1924–26 között a Sárospataki Református Kollégium diákja is volt, ahol a gimnázium 2-3. 
osztályait végezte.5 Grafikai tanulmányait azonban hamarosan félbehagyta, és inkább 
építészetet hallgatott.6 A műegyetem építész karán 1940-ben diplomázott.7

A Hegyalján nem áll épülete. Örmény gyökereiről és keresztény neveltetéséről sem ta-
núskodtak sokáig a munkái, azonban a pályája végén mindkét utóbbi identitása előtérbe 
került, amikor felkérték a budapesti örmény katolikusok kápolnájának a kialakítására. A 
trianoni döntést követő, Erdélyből a megmaradt országba tartó átvándorlás során örmé-
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nyek is számosan kerültek a fővárosba. Egyházközségüket már 1922-ben megalapítot-
ták, önálló istentiszteleti hellyel azonban 1974-ig nem bírtak. Ekkor vásárolta meg vezető-
jük, Kádár Dániel Antal azt a Gellérthegy lábánál, az Orlay utcában fekvő historizáló villát, 
amelynek Ázbej építette át a fölszintjét kápolnává.8 Az örmények térítő püspöke, Világo-
sító Szent Gergely patrocíniumát viselő kápolna nagyobb részét az eredeti falak fogadják 
magukba. Ázbej a mellékhajón át megközelíthető főhajóhoz kapcsolta az újonnan épített, 
négy oldalán süttői vörös mészkővel borított nyolcszögű apszist, amely centrális elrende-
zése révén a keleti kereszténység térképzését idézi. Szintén keleti utalást hordoznak az 
egyenlő szárú bizánci keresztek, amelyek a főhajót tagoló négy márványoszlop zömök 
kockafejezeteit díszítik. Az emberléptékű teret a szakrális atmoszféra mellett – valószínű-
leg az anyaghasználat miatt – a Kádár-kor hangulata is belengi.
A szocializmus „szaga” egyébként is sűrű Ázbej épületeiben. Ha valaki felkeresi ma az 
általa tervezett középületeket és lakótelepeket, akkor feltehetően könnyebben megta-
lálja ott az ötvenes–hetvenes évek miliőjét, mint más terekben, amelyek a mögöttünk 
lévő rendszerből ránk maradtak. A szóban forgó korhűség biztosan összefügg az építész 
utóbbi időben tapasztalható „mellőzöttségével”: nemcsak az időszak kutatói siklanak el 
a munkássága felett, de épületei között is csak elvétve akad olyan, amelyet átépítet-
tek vagy felújítottak. Ugyanakkor Ázbej neve azért is forrhat össze ilyen szilárdan a kor-
szakkal, mert a hazai építőipart uraló tervezővállalatok9 kötelékében készített munkáinak 
zöme a szocialista vezetés presztízsépítkezéseihez kapcsolódott.
Pályáját az Általános Épülettervező Vállalatnál kezdte: a hidegháború első éveiben ka-
tonai létesítmények tervezésével foglalkozott, többek között a világháború előtt elkezdett 
szentkirályszabadjai repülőtér kiépítésében vett részt.10 A levéltári iratok átforgatása nél-
kül alig tudható meg több az ötvenes években készített városterveiről sem, holott élet-
művének első felében alapvetően urbanisztikával foglalkozott. A kedvezőtlen forrásviszo-
nyok azért is bosszantók, mert a várostervezést a korabeli magyarországi építészet „leg-
magasabb értékű, legfelelősségteljesebb műfajaként” tartották számon,11 s ekkor még 
kevésbé határozta meg a mennyiség a minőség rovására, akár a hatvanas években.
1956–1957-ben nyert formát Budapesten az ezerötszáz lakást számláló lágymányosi la-
kótelep, amelynek előkészítésében Ázbej egy csoport tagjaként vállalt szerepet,12 csakúgy 
mint Ózd, Gyöngyös, Pécs és Várpalota városrendezési koncepcióinak kidolgozásában 
(az első három tervet 1959-ben, a negyediket 1961-ben nyújtották be pályázati anyag-
ként). Részben az említett munkákkal párhuzamosan, az évtized során folyamatosan13 
dolgozott a „magyar várostervezés nagy iskoláinak” és „kísérleti telepeinek” egyikén: Ka-
zincbarcika urbanisztikáján. Ez alatt a tíz év alatt a vegyiművek és a hőerőmű szomszéd-
ságában a „fiatal szocialista város” magját valósították meg: a tengelyútvonalat, az abba 
negyedkörívvel torkolló Építők útját, illetve az említett utcákat övező parkokat és a (rész-
ben lecsapott szárú) U alakú lakótömböket. A házak sorát fellazító, szobrok köré kompo-
nált tereivel, valamint klasszicizáló, derűs homlokzati domborműveivel a fő utca a tételes 
szocreál városépítészet iskolapéldája. Északkeleti végében már ezekben az években el-
kezdett körvonalazódni a központ. Bár valószínűsíthetően a lakóházakkal is foglalkozott, 
a szakfolyóiratok alapján csak a centrumról és annak is csupán egy tervváltozatáról lehet 
állítani, hogy biztosan Ázbej Sándor keze nyomát viseli a Valentiny Károly által jegyzett 
átfogó városrendezési elképzelés egészéből. Ez a centrumterv azonban Kazincbarcika 
ismerői számára már-már abszurd csemege. A lankás tájban ornamenseket nélkülöző, de 
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tömegformálásuk okán festői épülettömegek magasodnak. Ázbej Schmiedl Ferenccel kö-
zös elképzelése túlzás nélkül itáliai kisvárosokat, még pontosabban az olasz novecento 
tiszta rajzú építészetét idézi. A Sztálin-barokkal csak a nagyigényűségben és az archaizá-
lásban osztozik, a korabeli szovjet architektúra dúsított pátoszától és zömökségétől azon-
ban mentes.14 Legközelebbi (megvalósult) magyarországi párhuzamaként – kissé bizarr 
történeti mellékzöngével – a Székesfehérvár és Szeged Horthy-korszakbeli részei kínál-
koznak. Nem áll tőle távol kirakat-kortársa, Sztálinváros árkádok ritmizálta belvárosának 
terve sem, amely talán az előképeként szolgált.15 Weiner Tibor Duna-parti városközpontja 
azonban – egy szerény pártház kivételével – ugyanúgy puszta elképzelés maradt, mint 
Ázbej és Schmiedl egyszer már elfogadott, 1955 körül véglegesnek tekintett koncepci-
ója.16 A meghiúsításban szerepet játszhatott a művészeti ág ideológiaközeliségét őrző, 
az urbanisztika terén különös tekintéllyel rendelkező Perényi Imre, aki az ország első 
számú építészlapjában fanyalgóan fogadta Kazincbarcika tervezett centrumát. Kifogásol-
ta, hogy a főtér épületeinek homlokzati vonalát és magasságát túlságosan „megmozgat-
ták”, így az esetlegesnek tűnik. Az elképzelés még inkább számottevő problémája, hogy 
„»romanticizáló« íze archaizáló, régieskedő hangulatot igyekszik előidézni, ez idegen mai 
tervezési felfogásunktól”.17 – És nem is vonult be a szocreál magyar urbanisztika (ellen)
példái közé, hiszen Kazincbarcika végül karakteresen más városközpontot kapott. (Ez 
is alátámasztja, hogy Perényi kritikája a hivatalosság súlyával bírhatott.) Mindenesetre 
Ázbej munkássága egészen 1960-ig kapcsolódott a borsodi városhoz. Hogy hozzájá-
rult-e a megvalósult, az archaizáló tendenciák helyett inkább a nyugati modern körébe 
illeszkedő centrum kialakításához, azt csak a további kutatás tisztázhatja.
Ázbej az ötvenes–hatvanas évek fordulóján – utolsó urbanisztikai munkáival párhuzamo-
san – középület-tervezővé avanzsált. A személyes váltás megközelítőleg egybeesett a 
magyar városépítészet korszakhatárával. Az ötvenes évek során falvaknyi előzmények-
ből nőttek ki teljesen új települések, így igazán széleskörűnek tetszik ma is a rezsim 
városépítő erőfeszítése. Valójában a Rákosi-rendszer által szorgalmazott, bombaszti-
kusnak ható urbanizáció javarészt inkább az iparosítás kísérőjelenségének illett be. A 
számokat tekintve ez az időszak azonban puszta előjátéka volt a magyar várostörténet 
1960-ban induló új szakaszának, amikor a II–IV. ötéves tervek keretében egymillió lakás 
kivitelezését irányozta elő a pártállam. Ennek megfelelően a lakóépítészet szerelőipar-
rá süllyedt. Nem ismeretes, hogy elvi megfontolásból fakadt-e a döntése, mindazonáltal 
Ázbej a panelházak honfoglalásához nem asszisztált. Beszédes, hogy 1966-ban, amikor 
Budapesten az első „házgyár” termelni kezdett, az építész már a Nemzeti Színház átadá-
sával volt elfoglalva.
Még a Lakóterv munkatársaként írta alá az első nem városléptékű munkáit: az EMKE 
kávéház gyökeres újjáépítését (amelyre alább térek ki), illetve a nagykátai gimnáziumot. 
A Tápió vidéki település középiskolája 1958-ban egy merőben funkcionalista építményt 
kapott. Központi hasábját árkádíves előtér nyitja meg az utca felé: a redukált, tiszta raj-
zú részlet a néhány évvel korábbi kazincbarcikai terveket idézi.18 Ázbej KÖZTI-nél töl-
tött, utolsó pályaszakaszából két további oktatási épületről tájékoztatnak a szaklapok: a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem és az Egri Tanárképző Főiskola kollégiumairól (az 
előbbiről 1965, az utóbbiról 1969 figyelemre méltó épületei között számolt be a Magyar 
Építőipar). A fővárosi Rezső térre, orvostanhallgatók számára tervezett bentlakás ma 
a Kádár-kor obligát diákszállóinak áldatlan sorsában osztozik. A szocializmus korabeli 
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épületekhez tapadó negatív felhang itt, a szomszédos Magyarok Nagyasszonya-temp-
lom kupolájának árnyékában különösképp kontrasztot kap. A kollégium – kivált az ahhoz 
keskeny nyaktaggal kapcsolódó menzablokk – azonban korántsem tucatlétesítmény. A 
Magyar Építőipar recenzense – pályája során korántsem egyedüliként – az átgondolt 
térhasználatért méltatta Ázbejt.19 Megkülönböztetett figyelmet érdemel, hogy a tervező a 
Heim Pál Gyermekkórház mögé ékelődő, nem túlságosan méretes terekkel Le Corbusier 
sarokpontjainak szellemében sáfárkodott: az üvegfalú éttermet lábakra állította, a diák-
szálló tetejét pedig napozóteraszként alakította ki. (Még a zuhanyzókról is gondoskodott.) 
A szabályos hálómintázatot követő homlokzati tagolás apró, téglalap alakú burkolóele-
mek eredménye. Az egyenetlen felszínű fedőlapok árnyékjátéka finoman, de folyton vál-
tozó mustrát ad napközben a „kockabizonyosságú” épülettömegnek. A homlokzat ezen 
túl azt is sejteti, hogy a Rezső téri bentlakás a Nemzeti Színházzal egy időben épült. A 
párhuzam az étterem oldalfalát borító, mozgalmas felszínű és kompozíciójú pirogránit 
dombormű esetében a leginkább szembeszökő. Kerényi Jenő A gyógyítás története 
című reliefjét Henry Moore klasszikusabb hangvételű arché-figuráinak kortalan, mégis 
vasfüggönyön inneni társai népesítik be.20 A kollégiumépület hiába húzódik a mai Buda-
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pest mentális térképének perifériáján, mégis meggyőzően szemlélteti, hogy a hatvanas 
évek közepén mind az építészetünk, mind a képzőművészetünk beszélő viszonyban állt 
a nyugattal. Egri főiskolai kollégiuma is Ázbej nemzetközi modern architektúrában való 
jártasságát és erényeit demonstrálja. Az arányos, letisztult homlokzatok egymás felett 
megszakítás nélkül húzódó szalagablak-sorokkal és fehér vakolatsávokkal fordultak a vá-
ros felé. A diákszállót három háromemeletes, lépcsőzetesen sorakozó egységre osztotta 
az építész, amelyek így szelídebbek, mint ahogy egy tömbben mutattak volna, s a várat 
övező Almagyar-domb környezetébe simulnak – legalábbis amennyire modern kubusok 
képesek erre (paraszt) barokk házak mellett.21

Az egri bentlakás tervezése idején (az építményről recenziót is író) Jakab Zoltán volt az 
egyik kollégája, akivel már egy évtizeddel korábban is dolgozott közösen. Ekkor a valaha 
összehasonlíthatatlanul szebb napokat megélt budapesti EMKE kávéház újraépítésének 
feladatát nyerték el (1959–1961). A Rákóczi út és a Nagykörút sarkán álló épületet a 
második világháború után az 1956-os forradalom sem kímélte. A századfordulós bérház 
rövid időn belül két átfogó rekonstrukcióra is szorult, a második alkalmával az épület ere-
detileg beépített földszintjét árkádsorként állították helyre. A kávémérést azonban nem 
számolták fel, viszont egy „eszpresszó-cukrászdát”, egy „bisztró-büfét” és egy vendéglőt 
is magába foglaló „vendéglátóipari kombináttá” (sic!) terebélyesítették. Ázbej és Jakab 
alapvetően belsőépítészként dolgozott. Az ellipszisalakban, mutatósan felkanyarodó, 
szinte lebegőnek ható márványlépcsővel, illetve télikerttel is büszkélkedő kávézó-étterem 
a forradalmat követő évek jól megkülönböztethető presszó- és mulatóépítkezései közé 
tartozott.22 A forradalmat követően, a hatvanas évek közeledtével ezek a terek árulták el 
elsőként, hogy a szocreál után a magyar építészet ismét a modern architektúra fejlemé-
nyeit igyekszik követni. (A fentebb számba vett kollégiumok építése idején ez az irányult-
ság már egyértelmű volt.) A nyugati társaikat idéző presszók, így Ázbej elegáns enteriőrje 
is „a felzárkózás illúzióját keltették” a Kádár-kor kezdetén.23

Az új EMKE asztalaitól néhány évig még az előző század elegancia felfogását képviselő 
Nemzeti Színházra lehetett rálátni. A Nagykörúthoz érkező kelet–nyugati metró azonban 
1965-ben magával vitte az eklektikus teátrumépületet. A társulat ideiglenesen a Nagy-
mező utca 22. szám alatti színházban (a mai Tháliában) várt arra, hogy egy másik, to-
vábbra is átmeneti játékszínhez jusson a Hevesi Sándor téren, a Magyar Színház egykori 
épületében, amelyet Ázbej Sándor tervei szerint radikálisan modernizáltak. Ide 1966-ban 
költözött a Nemzeti társulata abban a hitben, hogy négy évvel később el fog készülni 
állandó otthona a Felvonulási téren (a mai Dózsa György úton): egy modern horizontális 
épülettömb, amely dísztribünként is szolgál majd.24 A hatvanas évek közepén végleges-
nek hitt25 terv Hofer Miklós munkája, de az csak részben felel meg annak az elképzelés-
nek, amelyet Hofer a nagyszabású, 92 szereplős nemzetközi pályázatra benyújtott.26 A 
kis híján száz pályamű között volt Ázbej Sándor alternatívája is, amelyet azzal jutalmazott 
a zsűri, hogy megvásárolta.27 Bár a pályázatok bírálásakor már folyt a munka a Hevesi 
téren, feltehetően ez a terv is közre játszott abban, hogy Ázbej dolgozhatott a Nemzeti 
átmeneti, hamarosan fel is avatott játékhelyén. Az „állandó”, városligeti teátrum átadási 
határidői és tervei egyre csak váltották egymást; Ázbej Hevesi téri színházában végül 
harmincnégy évet töltött a Nemzeti.
Zalaváry Lajos, a KÖZTI doyenjének visszaemlékezése szerint tervezővállalatukat a hat-
vanas években kifejezetten fontos építkezésekkel bízta meg az állam, amely a kultúra 
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terén próbálta szépíteni a mezőgazdaság átszervezése miatt megcsappant vásárlóérté-
kű béreket. E megbízási hullám részeként kapta meg a KÖZTI a „két” Nemzeti Színház 
tervezésének feladatát, illetve Ázbej az átmeneti játékszín megteremtésének lehetőségét 
(1963–1966).28 (Az építész korábban nem foglalkozott színháztervezéssel, egy éves el-
tolódással, 1964 és 1967 között viszont immár egy másik fővárosi teátrum, a Váci utcai 
Pesti Színház átalakítását is ő vezette.29) A Hevesi Sándor téren az 1897-ben Láng Adolf 
elképzelései szerint emelt, majd 1914-ben Vágó László előcsarnokával kiegészített, ösz-
szességében barokkos megjelenésű színházat kellett olyanná formálnia, ahol Kádár Já-
nos és Aczél György is „korszerűen” érezhette magát, illetve a Nemzeti társulata és mun-
katársai is elférnek. Igaz, hogy Ázbej a főbejárattól a színpadig elbontotta az épületet, a 
keze mégis elég szorosan meg volt kötve, hiszen a trapéz alakú térre beszorított teátrum 
alaprajzán lényegében nem változtathatott. Némi új alapterületre úgy tett szert, hogy a 
főhomlokzatot előrébb tolta, valamint az alaprajz teljes hosszában és majdnem a zsinór-
padláséval megegyező magasságban hasznos térrel töltötte meg. Ennek eredménye-
képpen a huszártornyos, megmozgatott tömegű historizáló küllemre egyetlen utalás sem 
maradt. Helyette a színházlátogatókat óriási pirogránit tömb fogadta, amelynek monolit 
látványa nem nyugtalanító, de több mint szokatlan a magyar építészethez szokott szem 
számára. A hatást nem oldja fel sem az első emelet sávjában húzódó szalagablak, sem 
a homlokzatot némileg plasztikussá tevő, sokalakos Illés Gyula-relief. A változtatással 
nyert négyzetméterek mind hasznosultak. Kollégája, Hofer Miklós dicséretét is elsősor-
ban a szűken mért tér okos beosztásával érdemelte ki Ázbej, aki új műhelyek mellett egy 
próbatermet is beleszerkesztett az épületbe.30 Az akusztikai okokból pikkelyekkel borított 
nézőtér térhatását ismétli a Barcsay Jenő márványmozaikjával díszített előtér „gyűrött” 
mennyezete. A közönségforgalmi terek és a két büfé az EMKE kávéház kapcsán meg-
idézett szocialista sikket őrzik a mai napig. A teljes színház egyébként is majdhogynem 
hermetikusan zárta ki magát a múló időből. Nem véletlenül olvasható olyan vélemény 
Ázbej leglátványosabb munkájáról, hogy a műemléki listán lenne a helye.31 Így a Pesti 
Magyar Színházat 2000-ben visszafogadó épületet nem pusztán attól lehetne megóvni, 
hogy – horribile dictu – Vámpírok bálja előadásokkal szipolyozzák vöröses árnyalatú bel-
ső tereinek előkelőségét. A védés által a korszak panelházak mellett érdemekkel szintén 
bíró építészetének is mementót biztosíthatnánk.
Javában tartott az építkezés a Hevesi Sándor téren, amikor Ázbej egy Magyarországot 
reprezentáló újabb, de lényegesen más építkezéssel is foglalkozni kezdett: a Népstadion 
párját tervezhette meg Algériában. A néhány évvel korábban, 1962-ben függetlenné vált 
észak-afrikai ország államfője budapesti látogatásakor szemelte ki nemzeti arénájuk mo-
delljét, amelynek kivitelezését is magyar szakemberekre bízták.32 A fiatal arab államban 
egyébként is számos magyar mérnök megfordult, csak a KÖZTI munkatársai több tucat 
egészségügyi és oktatási létesítményt, illetve lakótelepet valósítottak meg országszer-
te. Ezek közül a legjelentősebb volt a hetvenezer férőhelyes Olimpiai Stadion és az azt 
övező sportlétesítmény-együttes.33 Meglepő, hogy az építészek közül Ázbejt választották 
ki a feladatra. A Ferencváros labdarúgópályájának a kivitelezése után ugyan nem volt 
járatlan a szakterületen, azonban a Középülettervező Vállalat által gondozott budapesti 
mintaépület tervezésében nem vett részt.34 (Ráadásul ifjabb Dávid Károly, a Népstadion 
építésze továbbra is aktív volt; méghozzá a KÖZTI tagjaként).35 A főváros Chéragas vá-
rosrészében jelölték ki a stadion helyét, amelynek keleti földlelátóját nem borítja emelet 
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annak érdekében, hogy az arénában zajló események és az oda a keletre fekvő belvá-
rosból igyekvők minél hamarabb kapcsolatba kerüljenek egymással.36 A monumentális 
nyugati tribünkoszorút huszonegy betonpilon tartja. Alumínium szélfogórácsuk textúrája 
karakteresen más, mint budapesti társaiké: két apró piramisokból álló, egymáshoz képest 
45 fokkal elforgatott rács fekszik egymáson úgy, hogy nyolcágú csillagokból szőtt mustrát 
képeznek. A Nemzeti Színház előtérmennyezetének gyűrt-darabolt piramistengerére is 
emlékeztető látvány az arab képi világ citálására lehetett hivatott. Az itthon 1967-ben pub-
likált első terveken egy torony is magasodott a betonkolosszus mellett.37 A talán szintén 
arab utalásnak, minaret-metaforának szánt építmény végül nem valósult meg.
Algéria központi stadionjában később több pánafrikai és pánarab játékot rendeztek, 
1990-ben a földrész labdarúgó tornája is itt zajlott. Az 1972-es méltató szavakkal kísért 
átadóünnepségen illusztrisnak tűnő társaság gyűlt össze.38 Megállapíthatatlan, hogy a 
dicséretek és díszvendégek pontosan mekkora sikert jelentettek, az építész családjának 
visszaemlékezése szerint viszont Ázbej szakmai féltékenységgel találta szemben ma-
gát, amikor hazatért Algériából. Ez magyarázatot adhat arra, hogy miért küldték hirtelen 
nyugdíjba, pedig egy újabb játékszín, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad áttervezéséhez 
hozzá is fogott.39 Munkásságáról is váratlanul elhallgattak, és tudomásom szerint több 
mint húsz évig, 1998. augusztus 18-án bekövetkező haláláig nem közöltek új írásokat a 
szaklapok. Nyugdíjazása után egykori iskolavárosa gondolt rá: 1975 áprilisában a buda-
pesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre klubestjén Hogyan építettük fel az algíri sport-
stadiont? címmel tartott előadást, a következő hónapban pedig Sárospatakon lépett fel, a 
Pályám emlékezete. Életutak, vallomások című rendezvénysorozat keretében, a Rákóczi 
Múzeumban.40

Még ellentmondásosabbá teszi nyugalomba vonulásának megítélését, hogy a legrango-
sabb hazai elismerését, az Ybl-díjat szintén ekkor, visszatérésekor kapta.41 Ázbej Sándor 
azonban a meghatározó egyetemi tanáráról, Csonka Pálról elnevezett emlékérmet tar-
totta a legkedvesebb szakmai visszajelzésként számon (1990). Érthető, hogy így tekin-
tett erre a kitüntetésre, amelyben az építészetet és a tartószerkezet-tudományt egyaránt 
művelő alkotók részesülnek. Munkássága során ugyanis legalább annyiszor mutatta meg 
érdemeit statikusként és a funkcionalizmust szem előtt tartó mérnökként, mint építőmű-
vészként. A Nemzeti Színház és az EMKE kávéház kapcsán enteriőrökkel foglalkozott, 
míg az algériai évek alatt a monolit vasbeton vitorlák statikájára és a földrengésveszélyre 
ügyelt.42

A magyarországi építészettörténet szocializmus idejére eső szakaszától sokan idegen-
kednek – korántsem minden ok nélkül. A fiatalabb nemzedékek köréből ugyan hallha-
tók olykor az érdeklődés hangjai,43 az ötvenes–hetvenes évek architektúrája méltatlanul 
feldolgozatlan, alapkutatások érintetlen matériája áll folyóméterszámra a levéltárakban. 
Kiváltképp igaz ez a legfoglalkoztatottabbak közvetlen környezetében dolgozó, de kortár-
saiktól is kevés figyelemben részesülő építészekre, többek között Ázbej Sándorra. Ho-
lott a „szocialista” Nemzeti Színház és az algíri „Népstadion” tervezője számos műfajt, 
szakterületet és állami tervezővállalatot érintő, a korszak reprezentatív vállalkozásainak 
közelében mozgó életműve a Rákosi- és Kádár-kori építészet kicsinyített tükreként is 
szolgálhatna.
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Jegyzetek

1 A Magyar Építőművészet recenzense már a felújított Hevesi téri épület átadásakor 
szóvá tette, hogy Ázbej – a Nemzeti Színház első épületének tervezőjéhez, Zitterbarth 
Mátyáshoz hasonlóan – alig kapott dicsérő szót. A Nemzeti-tervek szerencsétlen fogad-
tatására vall, hogy az Ázbejt övező csend miatt reklamáló, hivatkozott cikk szerzője az a 
Hofer Miklós volt, aki éppen a véglegesnek szánt városligeti Nemzeti Színházon dolgo-
zott, és ekkor még csak nem is sejtette, hogy elképzelései többszöri áttervezés és húsz 
év után sem fognak megvalósulni. Hofer Miklós: Nemzeti Színház, Budapest = Magyar 
Építőművészet, új folyam, 15. évf. 1967. 1. szám, 11. o.
2 A portrészöveg gerincét a szűk szekunder irodalom adja, amely – egy lappangó életmű-
interjún felül – az ötvenes–hetvenes évek építészeti lapjaiban, a Magyar Építőművészet-
ben, a Magyar Építőiparban és a Műszaki Tervezésben megjelent épületbemutatásokra, 
cikkekre szorítkozik.
3 Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája. Todorán Ede Auróra 
könyvnyomdája, Szamosújvár, 1898. 22–23. o. A családnév jelentése: lovas.
4 Fehér József: Híres erdőbényeiek. Életrajzi kislexikon. Erdőbényéért Közalapítvány, Er-
dőbénye, 2005. 7. o.
5 A Sárospataki Református Főiskola Theologiai Akadémiájának és Főgimnáziumának Ér-
tesítője az 1924–25. iskolai évről. Összeállította: Marton János és Csontos József. LXIX. 
évf. 46. o.; Ua. az 1925–26. iskolai évről, LXX. évf. 40. o.
6 A fellelhető, bántóan hiányos ismerteket Ázbej Sándor felesége egészítette ki a család-
dal, illetve munkássága több mozzanatával kapcsolatban. Fontos segítségét ezúton is 
köszönöm.
7 Kovács Klára: Ázbej Sándor. In: Kortárs magyar művészeti lexikon. Főszerk.: Fitz Péter. 
Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999–2001. I. kötet. 92. o.
8 Örmény Katolikus Lelkészség. URL: <www.ormenykatolikus.hu> [legutóbbi lehívás: 
2013. december 1].
9 Ázbej az ÉTI, a MATI, az ÁÉTV, a Lakóterv és a KÖZTI munkatársaként is dolgozott. 
(Lásd: Kovács Klára: Ázbej Sándor, i. m.) Az első három vállalatnál végzett munkájáról 
lényegében hallgat a „szakirodalom”.
10 Ázbej Sándorné közlése alapján.
11 Perényi Imre: Kompozíciós törekvések várostervezési gyakorlatunkban = Magyar Épí-
tőművészet, új folyam, 4. évf. 1955. 3–5. szám, 85. o. A Perényi által megfogalmazott 
méltatás a szakma hivatalos álláspontját tükrözhette, hiszen az idézett urbanisztikai 
összefoglaló a Budapest újjáépítését bemutató cikk után a második közleménye volt a 
Magyar Építőművészet összegző igényű, a „felszabadulást” követő évtizedet mustrázó 
lapszámának.
12 Gyöngyösi István: Budapest épülő új lakótelepei = Magyar Építőművészet, új folyam, 6. 
évf. 1957. 1–2. szám, 18. o.
13 1951-től 1960-ig. Kovács Klára: Ázbej Sándor, i. m.
14 Látványterveket közölt a Magyar Építőművészet fentebb már hivatkozott, 1955. évi 
3–5. száma (88. o.), illetve a városépítés első öt évét feldolgozó propagandakiadvány: 
Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival… (Kazincbarcika 1950–1955). Városi 
Pártbizottság, Kazincbarcika, é. n. 20. o.
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15 A párhuzam különösen szembetűnő, ha a Magyarország építészetének történetét il-
lusztráló madártávlatú Sztálinváros-rajzzal vetjük össze. A grafikát lásd: Ferkai András: 
Építészet a második világháború után. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: 
Sisa József – Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest, 1998. 313. o.
16 A látványtervet „az új város leendő főtere” aláírással adta közre a város propagan-
dakönyve, amelynek szerkesztését feltételezhetően 1955-ben zárták le. Géczi Gyula – 
Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival…, i. m. 20. o.
17 Perényi Imre: Kompozíciós törekvések várostervezési gyakorlatunkban, i. m. 88–90. o.
18 A nagykátai épületnek csak a világhálón akadtam a nyomára: Basa László: Az építész 
centenáriuma = TápióKultúra.hu, 2013. augusztus 23. [legutóbbi lehívás: 2013. decem-
ber 1].
19 N. N.: BOTE-kollégium = Magyar Építőipar, 15. évf. 1966. 1. szám, 14–15. o.
20 Rózsa Gyula: Kerényi Jenő, 1908–1975. Glória Kiadó, Budapest, [2010]. 182. o.
21 Az egri kollégiumról bővebben: Jakab Zoltán: Pedagógiai Főiskola leánykollégiuma, 
Eger = Magyar Építőművészet, új folyam. 17. évf. 1969. 3. szám, 9–11. o. Továbbá: N. N.: 
Egri Tanárképző Főiskola Leánykollégiuma = Magyar Építőipar, 19. évf. 1970. 1. szám, 
29. o.
22 N. N.: „EMKE” Vendéglátóipari Kombinát = Magyar Építőipar, 11. évf. 1962. 1. szám, 
30. o.
23 Ferkai András: Építészet a második világháború után, i. m. 313–314. o.
24 A Nemzeti Színház épületének fonák történetéről bővebben: Ring Orsolya: A Nemzeti 
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zésekről és tervekről különösen: 62–65. o.
25 Ez olvasható a tervezés során keletkezett belső iratokban, dokumentációkban is. Pél-
dául lásd: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, XIX-I-4-e, 34. doboz. Költségve-
tés az Izabella-téri Színház átalakítás villanyszerelési munkáiról [sic!].
26 N. N.: Budapesti Nemzeti Színház terve, 1966. Középülettervező Vállalat, h. n., 1966. 
6. o. A pályázatokat a Magyar Építőművészet tekintette át tematikus lapszámában (új 
folyam, 14. évf. 1966. 3. szám).
27 Kovács Dániel: Modernkori régészkedés a Magyar Színházban = HG.hu, 2013. január 
24. [legutóbbi lehívás: 2013. december 1.].
28 Zalaváry Lajos: KÖZTI. In: A magyar tervezőirodák története. Főszerk.: Schéry Gábor. 
Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 2001. 208. o.
29 Kovács Klára: Ázbej Sándor, i. m.
30 Hofer Miklós: Nemzeti Színház, Budapest, i. m. 11, 16. o.
31 Kovács Dániel: Modernkori régészkedés a Magyar Színházban, i. m.
32 Szittya Béla: Olympiai Stadion, Algír = Magyar Építőművészet, új folyam, 17. évf. 1969. 
2. szám, 13. o.
33 Zalaváry Lajos: KÖZTI, i. m. 205–207. o.
34 Ázbej Sándorné közlése alapján.
35 Zalaváry Lajos: KÖZTI, i. m. 200. o.
36 Ázbej Sándor: Algeri Olympiai Stadion = Műszaki Tervezés, 7. évf. 1967. 5. szám, 
28–29. o. Az építkezésről az átadás kapcsán is beszámolt a folyóirat: Pozsgai Lajos: 
Alger–Cheragas-i Olimpiai Stadion = Műszaki Tervezés, 12. évf. 1972. 11. szám, 9–12. o.
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37 Ázbej Sándor: Algériai olimpiai stadion = Magyar Építőművészet, új folyam, 15. évf. 
1967. 1. szám, 58. o.
38 A díszvendégek között foglalt helyet a FIFA, továbbá az afrikai, a francia és a brazil 
labdarúgó szövetség elnökei mellett az 1976. évi montreali olimpia főrendezője. Magyar-
országot Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke (államfő) képviselte. Vö.: Szittya Béla: 
Olympiai Stadion, Algír, i. m. 17. o.
39 Ázbej Sándorné közlése alapján
40 Vö.: Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. századi krono-
lógiája. Intézménytörténet és közművelődési dimenziók = http://www.zemplenimuzsa.hu/
oreg_diak_krono.htm [legutóbbi lehívás: 2013. december 1.]
41 Az Ybl Miklós-díj I. fokozatát „az állami építéstervezésben kifejtett több évtizedes, szín-
vonalas alkotó tevékenységéért” vehette át. Vö.: Kitüntetett építészek, 1973 = Magyar 
Építőművészet, új folyam, 21. évf. 1973. 5. szám, 9. o. Lásd még – rövid életrajzzal ki-
egészítve –: Évek, művek, alkotók. Ybl Miklós-díjasok és műveik 1953–1994. Főszerk.: 
Schéry Gábor. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., Budapest, 1995. 262–263. o.
42 Ázbej Sándor: Algeri Olympiai Stadion, i. m.; Szittya Béla: Olympiai Stadion, Algír, i. m. 
15. o.
43 Kovács Dániel: Magyarország 1962 = Strike, 1. évf. 1. szám, 48–51. o. Továbbá emlí-
tést érdemelnek Haba Péter hatvanas–hetvenes évekkel foglalkozó kutatásai.
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Marczi Mariann

A tokaji bor dicsérete
A Tokaj-Oremus borászat zenei gyűjteményéről

Kevesen tudják, hogy a Tokaj-Oremus borászatnak kottagyűjteménye van. A kollek-
ció minden darabja a tokaji borhoz kapcsolódik. E rendkívül érdekes kottatár Frank 
Strzyzewski Németországban élő Tokaj-kutató sokéves gyűjtőmunkájának eredménye. 
Az összeállításban dalok, szóló-zongoraművek, kamarazenei alkotások, kórus- és zene-
kari darabok találhatók. E közlemény kereteit meghaladná valamennyi mű ismertetése 
és elemzése, ezért most a dalokra és zongoraművekre összpontosítok. A kamarazenei 
darabok, kórusművek és zenekari tételek további tanulmány tárgyai lehetnek, de címeiket 
a Függelékben felsorolom.

Dalok
A gyűjtemény egyik alapvetően fontos műve Gustav Steffens posztromantikus német ze-
neszerző dala, amely Tokayerlied címmel szép kivitelű, szecessziós grafikai megjelente-
tésben jelent meg Alfred Michow’s Musikalische Volksbibliothek sorozatának 2669. jelze-
tű publikációjaként. A darab alcíme Ungarisches Volkslied nach einer Zigeunerweise utal 
a dallam népi eredetére, amelyet a szerző cigánynóta nyomán vett át saját zeneművébe. 
Az Allegretto con fuoco tempójelzés gyors, heves előadási karakterre utal, kétütemes 
verbunkos ritmikájú bevezetővel induló strofikus dal ez, egy lassabb tempójú, visszatérő 
refrén beiktatásával és Allegro befejezés zongora szóló utójátékkal. Mi sem bizonyítja 
jobban ennek a közismert nótának a népszerűségét, mint az, hogy nem csupán Gustav 
Steffens használta fel ezt a zenei anyagot, hanem más szerzők is, mint pl. a gyűjte-
ményben szintén fellelhető szóló zongoramű szerzője: Felix Jaeger a berlini Carl Simon 
kiadónál megjelentetett Op. 8. N. 2-es jelzetű zongora improvizációiban, amelyet nyitány 
formában komponált (Felix Jaeger und Georg Lange: In- und Auslande – Imrovisationen 
für das Pianoforte – Tokayerlied, „Ungarland, du schönes Land”). Ugyancsak ez a zenei 
téma bukkan fel Hermann Reinbold Tokayer Marsch című zongoraművében is.
Robert Stolz (1880. augusztus 25., Graz – 1985. július 27., Berlin) Tokaier, Tokaier, 
von dir hab’ich mein Feuer – Charleston-Foxtrot Op. 470. című dala a szerző Der 
Mittelnachtswalzer címmel, 1926-ban megjelent három felvonásos operettjéből részlet. 
Stolz zenész szülők gyermekeként nőtt fel. 1903-ban mutatták be első operettjét, a Schön 
Lerchent, 1905–17-ig a Theather an der Wien művészeti vezetőjeként működött, többek 
között ő dirigálta Lehár A víg özvegyének ősbemutatóját. Mintegy hatvan operettet és 
számos filmzenét komponált.
Michael Jary lengyel származású német zeneszerző Mir schmekt kein Wein című dala 
is a tokaji bor méltatása (Trinkst du einmal Tokajer wein, dann wird dein Herz voll Feuer 
sein.../ Ha egyszer tokajit iszol, tűzzel lesz tele szíved...). Eredeti nevén Maxymilian Mi-
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chel Jarczyk (1906. szeptember 14. – 1988. július 12.), főként filmzeneszerzőként vált 
ismertté. A második világháború után megalapította a Berliner Tanzorchestert, amely 
a Berlini Rádió egyik bázisegyüttese lett. Később, 1948-ban létrehozta a Michael Jary 
Produktion önálló céget, főként táncos és filmes produkciók készítésére. Bruno Balz szö-
vegíróval gyakran dolgozott együtt, például az említett dal szövegírója is Balz volt, a rész-
let a Familienanschluss című (Terra Fimkunst GmbH) film keringődalaként lett népszerű.
Hugo Riesenfeld (1879. január 26., Bécs – 1939. szeptember 10., Los Angeles) zsidó 
származású osztrák-német zeneszerző és filmrendező egyik vígoperájának, a The Merry 
Marthyrnak (1913) a részlete a Tokay Hungarian Song. Riesenfeld hegedűsként a Wiener 
Philharmoniker zenekari zenésze volt, később némafilmekhez írt zenei betéteket, majd 
hangosfilmekhez is komponált zenét, mintegy száz filmhez: leghíresebb filmzenéi D. W. 
Griffith: Abraham Lincoln (1930); F. W. Murnau: Sunrise (1927), Tabu (1931). A Los An-
geles-i Szimfonikus Zenekar karmestereként működött, az említett vígoperát is a zenekar 
megrendelésére írta.
Eisemann Mihály (1898. június 19. – 1966. február 15.) magyar zeneszerző egyik közis-
mert slágere a Tokaji aszú című operettjéből. A Szilágyi László szövegkönyvére kompo-
nált operettet 1940-ben a Fővárosi Operettszínház mutatta be. Eisemann Mihály 1917-
ben nyert felvételt a Zeneakadémiára, ahol tanárai Kodály Zoltán, Siklós Albert és Weiner 
Leó voltak. Emellett jogi tanulmányokat is folytatott. 1923–27-ig bárzongoristaként te-
vékenykedett a budapesti Admiral bárban. Harmath Imre szövegíróval kötött barátsága 
és közös műveik egy csapásra híressé tették. Legnépszerűbb slágerei a Szeret-e még? 
vagy a Lesz maga juszt is az enyém! Első operettjét a Három mákvirágot, Miss Amerika 
címmel mutatta be a Fővárosi Operettszínház 1929. január 12-én. 1931–43 között 11 
magyar filmhez írt zenét (pl. Hyppolit a lakáj), később német filmek zeneszerzőjeként is 
működött.
Franz Schubert (1797. január 31., Bécs, Himmelpfortgrund – 1828. november 19., Bécs) 
osztrák zeneszerző Lob des Tokayers Op. 118. No. 4. című dala Gabriele von Baumberg 
szövegére íródott 1815-ben. Hősies karakterű, strofikus dal.
Ugyan nem a gyűjtemény része, és műfajilag is jelentősen fölötte áll az említetteknek 
Kölcsey Ferenc Himnusza (1823), amelyet Erkel Ferenc zenésített meg 1844-ben, de 
érdemes itt megemlékezni róla, hiszen a harmadik versszakában említi a tokaji bort (To-
kaj szőlővesszein / Nektárt csepegtettél) mint Isten áldásos tevékenységét, amellyel a 
magyarokat segítette.

Zongoraművek
Jacques Offenbach (1819. június 20. Köln – 1880. október 5., Párizs) német származású 
francia zeneszerző, eredeti nevén Jacob Wiener, a párizsi Conservatoire növendéke, az 
Opéra Comique csellistája és több mint száz színpadi mű szerzője. A Die Prinzessin von 
Trapezunt című, három felvonásos, komikus operettjének egyik részlete a Tokayer-Lied, 
amely önálló szóló zongoraszámként is ismertté vált. Az említett operett Charles Nuitter 
és Etien Tréfeu szövegkönyve alapján 1869-ben készült, kottakiadásban 1870-ben jelent 
meg.
Noël Coward (1899. december 16. – 1973. március 26.) angol zeneszerző Bitter Sweet 
című három felvonásos operettje 1928-ban keletkezett, ősbemutatója a londoni Queen’s 
Theathre-ben volt 1929-ben, népszerűségét bizonyítja, hogy 967 előadást ért meg. Töb-
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bek közt a Broadway is bemutatta, két filmváltozata is készült: egyik 1933-ban Anna 
Neagle és Fernand Gravet, a másik pedig 1940-ben a MGM-nél, Jeanette MacDonald 
és Nelson Eddy főszerepeivel. A történet a 19–20. század fordulóján Angliában és az 
Osztrák-Magyar Monarchiában játszódik: egy fiatal hölgy kalandjai zenetanárával. A má-
sodik felvonásban csendül fel a Tokay elnevezésű induló, amely Henry Marcellus Higgs 
(1855–1929) angol komponista és orgonista zongoraátiratában jelent meg a Harms New 
York kiadónál.
Karl Wiedenfeld Beim Ungarwein – Ungarisches Potpourri című darabja eredetileg sza-
lonzenekarra készült 1961-ben, később az Edition Melodia Hans Gerig kölni kiadónál 
szóló zongoraváltozatban is megjelent a Das Unterhaltungs-Konzert sorozat 39. füzete-
ként. A darab tipikusan magyar melódiákat vonultat fel különböző tempójú és karakterű 
részek egymásutánjában. A Wiedenfeld-műben felhasznált témák nagy része korábban 
Liszt Magyar fantáziájával és Magyar rapszódiáival került be a komolyzenei köztudatba.
1877-ben két kötetben jelent meg Kéler Béla Magyar táncok sorozata zongora négykezes 
előadásra Op. 54-es jelzettel. A sorozat nyolc csárdást foglal magában. Az első füzetben 
a Bártfai emlék, Üstökös csárdás, Werbőczy-csárdás, és a Tokaji cseppek-csárdás. A 
második füzet darabjai: Bokrétás-csárdás, Emlék sugarak, Üdvözlet Hazámhoz, Nagy-
szebeni emlék csárdás. Az eredeti kiadás Offenbach / Main: Johann André után szóló 
zongorára átdolgozott változatban is megjelent a Rózsavölgyi és Társa kiadónál, Pesten. 
Kéler Béla, eredeti nevén Adalbert Kéler (1820. február 13., Bardejov – 1882. november 
20., Wiesbaden) szlovák-magyar zeneszerző és karmester. Érdekes megemlíteni, hogy 
Johannes Brahms 5. magyar tánca Kéler egyik csárdásának témája alapján keletkezett. 
Anton Bruckner Esz-dúr indulója pedig formáját és hangszerelését tekintve azonos Kéler 
Apollo-Marsch című darabjával, főleg harmonizálási ötleteiben különbözik a két mű. Kéler 
Apollo-indulóját sokáig tévesen Bruckner-műnek hitték.
Georges Micheuz (1805–1882) Souvenir de Tokay – Rondo Pathétique Op. 101. (1863) 
című, Tokajhoz kapcsolódó darabja. Micheuz Magyarországra tett utazásának továb-
bi emléke egy nagyobb, ötven műből álló zongorasorozat egyik tétele: az 50 Chants 
nationaux de tous les pays-ban található egy magyar dal.
A Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung 6. kötetében, illetve Friedrich Rochlitz által 
kiadott Allgemeine Musikalische Zeitung 31. kötetében, a 295. oldalon bukkan fel egy 
jegyzékben Matthis Schwartz: 4 Beliebte Galoppen című műve, amelynek első tétele a 
Tokayer Galoppe.
Bernard Grun három felvonásos romantikus játékának egyik tétele a Theresa of Tokay. 
A színpadi mű eredetileg Paprika címmel keletkezett, később Magyar Melody címen mu-
tatták be a Her Majesty’s Theathre-ban Londonban 1938. szeptember 15-én. 11 előadást 
ért meg. Egy másik forrás szerint a darabot az Opera House Manchesterben is bemutat-
ták 1938. november 29-én. 1939. március 27-én televíziós változatban is játszották, ez 
volt az első televízióban is bemutatott musical, Eric Maschwitz szövege alapján, George 
Posford és Bernard Grün zenéjével.
A zenei gyűjteményben található további zongoraművek: Martin Hattwig (Tallin, 1920–) 
Tokay-Flip-Mambo, Fred Zickler: Tokayer Tango, F. Pastrizk: Erinnerung an Tokay, 
Csárdás Op. 407. (1908), a dalokról írt fejezetben már említett Felix Jaeger und Georg 
Lange: In- und Auslande – Imrovisationen für das Pianoforte- Tokayerlied, „Ungarland, 
du schönes Land”, Hermann Reinbold Tokayer Marsch, Schmidt-Berka: Im Feuer des 
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Tokayer – Ungarischer Marsch Op. 35., Edmund Kühn: Tokayer-Rheinlander Op. 58., C. 
F. Rohrbeck: Tokayer-Marsch Op. 30.
Frank Strzyzewski gyűjteménye évről évre bővül, újabb zeneművekkel gazdagodik.

Függelék
A gyűjtemény darabjainak német nyelvű listája. Összeállította: Frank Strzyzewski.

1. Tokayer Wein – Josef Abel
2. Tokayerblut – Béla Anda, David Gideon
3.  Tokajer-Marsch – Ferenc Aszodi
4. Danse du Tokay – Hubert Bannwarth – Tokay d’Alsace?
5. Tokayeria – Carl Michael Bellmann, Ranno Rännäli (deutscher Text von Manfred  
 Hilger) – 17. Jahrhundert
6. Tokaj – Malcolm Keith Benneth
7. A Touch of Tokay – Hans Berry
8. Tokajervinen – Erik Bøgh
9. Vid ett glas tokayer – Knut Bonde (Musik), Einar Moberg (Text) – 1945
10. Tokayer-Auslese – Erich Börschel – 1968
11. Beim Tokayer – Josef Brixner
12. Sweet Tokay – Charles. W. Campbell, Ralph M. Skinner (Text), Julian Edwards  
 (Musik) – 1906, aus dem Musical „His Honor the Mayor”
13. Tokaj – Anton H. Claassens
14. Tokay – Noël Coward – 1929; aus der Operette „Bitter Sweet”, zweimal verfilmt (1933,  
 1940)
15. Tokayer Twist – Carlos Diernhammer
16. Beim Tokajer – Gustl Edelmann
17. Tokaji hegytetőn – Michael Eisemann (Musik), Ladislaus Szilagyi – 1940; Teil des  
 Lustspiels „Tokajer Aszú”; 1941 von Viktor Bánky verfilmt; Am 15. März 1943 Premiere  
 im Volkstheater München (deutscher Titel: Tokaier)
18. Tokaier Quadrille – Carl Faust
19. Tokay – Herbert Ferstl (Pseudonym: George P. Ronald) – Teil einer „Weinkantate”
20. Tokayer-Czardas – Martin Fischer – 1954
21. Tokayer – Helmut Gardens (Musik), Ewald Walter (Text)
22. Der Tokayer ist gefährlich – Günther Geritz (Musik), Gerd Zobel (Musik), Lou Barks  
 (Text)
23. Hoch der Tokayer – Julius Gaspary – 1885
24. Tokaj – Pierre Fernand Gossez
25. Tokay Flip Mambo – Martin Hattwig
26. Liebe ist Tokayer – Karl Haus (Musik), Heinrich Huber (Text)
27. Tango Tokayer – Alfred Hause (Musik), Wilfried Klöss (Musik)
28. Beim Tokajer – Josef Hochgeschurz
29. Geigen und Tokajer – Fritz Ihlau
30. Tokayerlied – Felix Jäger und Georg Lange – 1887
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31. Tokaj – Joachim Johow – 2002
32. Tokaji Cseppek (Tokajer Tropfen) – Béla Kéler –1862; Brahms verwendete eine  
 Melodie von Kéler im 5. Ungarischen Tanz
33. Tokayerlied – Johann Hans Kliment (Arrangeur)
34. Ja Ja Ich trink nicht gern allein den guten Tokayer Wein – Gaby Knopp
35. Tokajer – Hans Kolditz
36. Tokaierwein und Paprika – Alo Koll (Musik), Helmut Kießling (Text) – 1959
37. Trinkt Tokayer! – Louis Kron
38. König Wein, oder Rheinwein–Tokaier–Champagner–Portwein– Johann Krüger (Text),  
 Eduard Stiegmann (Musik)
39. Tokayer-Rheinländer – Edmund Kühn, Carl Uschmann – 1890
40. Trink Tokayer – Musik: Gisle Kverndokk (Musik), Ivar Tindberg (Text) – 1999–2000
41. Tokaji Csardas – Paul Lambret
42. Tokaji Csárdás – Ernő Lányi – 1939
43. Tokajer Wein – Ernő Lányi (Musik), Vilmos Porse (Text) – 1914
44. Paprika und Tokayer – Gert Last (Arrangeur)
45. Tokayerlied – Hans Liebe (Musik), (Textdichter: unbekannt) – um 1870
46. Volksfest in Tokay – Gustav Lotterer – ca. 1980
47. Wer nicht gern’ Tokayer trinkt – Paul Mann (Musik), Siegfried Tisch (Text) – 1929
48. Eine Feier mit Tokajer – Henry Mayer (Musik), Fred Weyrich (Text) – 1969
49. Souvenir de Tokay – Georges Micheux – 1863
50. Too much Tokayer – Victor Emmanuel Monti
51. Beim Tokayer – Max Neumann – 1890
52. Tokayer-Lied – Jacques Offenbach (Musik), Charles Nuitter (Text), Etienne Tréfeu  
 (Text) – um 1870; Teil der Buffo-Oper „Die Prinzessin von Trapezunt”
53. Tokajból való érkezés telén (Ankunft aus Tokaj im Winter) – Lőrincz Orczy – um 1760
54. Erinnerung an Tokay – Franz Pastirzk – 1908
55. Goldner Tokayer – Fred Pfefferbein (Musik), Egon Zabel (Musik), Werner Lang (Text),  
 Renate Schweers (Text)
56. Tokay – Eugene Platzmann – 1909
57. At the vintage in Tokay – Ernő Por – 1943
58. Tokayer Wein – Peter Posel
59. Theresa of Tokay – George Posford und Bernard Grün (Musik), Eric Maschwitz  
 (Text) – 1938, Teil des Musicals „Paprika”
60. Die Perle von Tokay – Fred Raymond, Max Wellner, Kurt Feltz; enthält das Lied  
 „Solang’s in Ungarn schöne Mädels und Tokayerweine gibt …” – 1941; 1953 von  
 Hubert Marischka verfilmt
61. Tokayer Marsch – Hermann Reinbold
62. Tokay Hungarian Song – Hugo Riesenfeld (Musik), Glen Mac Donough (Text) – Teil  
 der Operette „The Merry Martyr”, die auf der deutschen Komödie „Der Narrentanz”  
 von Leo Birinski basiert, ca. 1913
63. Ein Gläschen Tokayer – G. Robecker, Carl Treumann – um 1920
64. Tokaj – Mario Rocchi – 1993
65. Tokayer-Marsch – Carl Ferdinand Rohrbeck
66. Im Feuer des Tokayer – Schmidt-Berka – 1888
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67. Lob des Tokajers – Franz Schubert (Musik), Gabriele von Baumberg (Text) – Gedicht  
 entstand 1796; 1815 von Franz Schubert vertont, op. 118
68. Tokayer-Lied – Hermann Schulenburg (Musik), Else Schnell (Text) – Teil der Operette  
 „Der letzte Bohemien”, 1950
69. Tokaier bei Piroschka – Fritz Schulz-Reichel
70. Tokayer Galoppe – Mathias Schwarz
71. Heimweh nach Tokaj – Bud Sharkow (Text), Bobby Toelle (Text)
72. Tokay (Ungarische Skizze) – Heinz Stahlberg – 1978
73. Tokaÿerlied – Gustav Steffens
74. Der Tokayer – Bernhard Stimmler (Musik), Bert Bertus (Text), Rolf Nicolaisen (Text)
75. Tokaier, Tokaier, von Dir hab ich mein Feuer – Robert Stolz (Musik), A. M. Willner, Ru- 
 dolf Oesterreicher (Text) – Charleston-Foxtrot aus der Operette „Der Mitternachts- 
 walzer” (1926)
76. Mädchen und Tokajerwein – Richard Strauss-König – 1987
77. Tokaji Csárdás – Ferenc Szántó sen. (Musik), István Dobrovolni (Text)
78. Tokaji bordal (Tokajer Weinlied) – Sándor Szeghő
79. Tokaj – Béla Tardos (Musik), Amy Károlyi (Text) – aus dem Zyklus „Ungarische  
 Landschaften”
80. Feuer-Tokajer – Otto Tschernik (Text), Franz Hesik, Friedrich Dietz (Musik) – 1984
81. Roter Wein, Tokayer schwer wie Blut – Fred Weyrich
82. Czikos, trink’ Tokayer – Hans Zander (Musik), Brigitte Weber (Text) – 1955
83. Tokayer Tango – Fred Zickler (Musik), Michael Dosch (Text)
84. Zigeunerhochzeit in Tokaj – unbekannt
85. Tokaj – unbekannt
86. Tokajer Weinlied – unbekannt – Handschrift eines Tokajer Weinliedes zur  
 „Rheinweinlied” – Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy (Ungarisches Musikarchiv,  
 Budapest; Mendelssohn-Werkverzeichnis (MWV) Nr. G 35, Rheinweinlied „Wo solch  
 ein Feuer noch gedeiht” für vier Männerstimmen)
87. Tokaj vidék azert jó – unbekannt
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