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A romantika mint stílus születésének 
irodalmi-zenei összefüggései 

Nemhiába nevezték Joseph Haydnt - éppen az alkotó korszaka utolsó sza-
kaszában írt nagy vokális zeneműveinek köszönhetően, a „zene Rousseau-
jának",1 aki a természethez való visszatérést hirdette. Maga Jean-Jacques 
Rousseau, a romantika legnagyobb úttörője az európai irodalmakban, jelezte 
előre az új zene megteremtésére irányuló törekvést - a Barokk címszó alatt, 
1768-ban zenei szótárába feljegyzett, lesújtó kritikájával. Azt írja, hogy a 
barokk zenét „zavaros harmónia, nyers és nem egészen természetes melódia, 
nehézkes intonáció és erőltetett tempó" jellemzi.2 Saját elméleteinek elfogad-
tatásához maga alkotta szerzeményekkel próbált hozzájárulni; a Falusi jós 
című zenedrámája (Le devin du village, Fontainebleau, 1752) a Singspiel 
elődje, amely a klasszicista korszak népszerű zenei drámairodalmában már 
közel áll a romantikához.3 

Egy szélesebb folyamat alkotóeleméről van szó, amikor a klasszicista 
módon kicsiszolt nápolyi zenei stílust egy nyersebb, realisztikus, újnápolyi 
buffo opera és a bécsi Singspiel váltják fel. A Singspielhez vezető út kezdetén 
áll az angol és a francia vígopera is, ezeket a XVIII. század végén a bécsi 
Singspiel követi, a dalokkal tarkított népi komédia, amely specifikusan a 
csodálatos, dalokkal kísért népi mesejátékokban is megjelent.4 Ezekből a 
hagyományokból táplálkoztak az olyan jelentős zeneművek is, mint Mozart 
Szöktetés a szerájból és A varázsfuvola című operái. 

A különböző árnyalatokban megjelenő, dalokkal kiegészített népi mesék, a 
tündérországban játszódó meséktől kezdve a realisztikus elbeszélésekig, 
vagy a mesebeli motívumok és a lovagjátékok összekapcsolása jelentették a 
legmarkánsabb vonalat, amely az akkori közép-európai színházban a népi és 
félnépi barokk kultúrát a romantikus kultúrával kötötte össze. A mesékben 
erős szociális jegyek csendülnek fel; különböző erdei tündérek és hegyi 
manók teszik jóvá a legszegényebbek és a legszerencsétlenebbek ellen el-
követett emberi igazságtalanságokat, például a Bécsben és Pesten élt cseh 
zeneszerző, Frantisek Vincent Tucek operáiban és Singspieljeiben. Ezen 
mesejátékok népi varázsa még a romantikus dráma kezdeti korszakában 
hatott erőteljesen; közvetlenül ezekhez kapcsolódik Csehországban J. K. Tyl 
néhány drámai meséje. 
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A népi mesékkel és ezek korai romantikus adaptációjával kapcsolatosan, 
amelyek nagyfokú stilizációval tűnnek ki Tieck, Pfeffer és mások novel-
lisztikája szellemében, meg kell említeni a németül alkotó magyar író, 
Mailáth János Magyarische Sagen und Märchen című művét (Brno, 1825), 
amely a lovagi várak és középkori kolostorok titokzatos jelképességével, 
valamint arisztokrata és népi hőseinek romantikus szenvedélyességével a 
brnói környezetben keletkezett, első, valóban romantikus alkotások egyike. 
A Willi tánca (Der Willi-Tanz) című vámpír-monda, amely bevezeti Mailáth 
magyar mese- és mondagyűjteményét, már a tánc és az irodalmi ábrázolás 
összekapcsolását alkalmazza a korai romantika drámai meséiben, amelyek-
ben a bécsi népi drámák és a Singspiel bővelkedtek a XVIII. és XIX. század 
fordulóján.5 

Persze, meg kell említeni, hogy nem Közép-Európa volt az a terület, amely 
népi meséivel és a Singspiellel elsőként jutott el a romantika küszöbére. Már 
a XVIII. század első felének angol irodalmi szentimentalizmusa tartalmazta 
a romantika műfajának néhány csírasejtjét, főként az angol szentimentális 
költészetben. A XVIII. század első felének angol irodalmi szentimentaliz-
musa eszmei értékeit és zsánerjegyeit teljes mértékben csak a XVIII. és XIX. 
század fordulójának zenei klasszicizmusa közvetítette Közép-Európa felé. 
Ennek fontos bizonyítéka Beethovennek a skót balladák iránt tanúsított 
érdeklődése, de a legjelentősebb példát Joseph Haydn nagy vokális zene-
szerzeményei jelentik. Az évszakok zenéjét 1801-ben James Thomson The 
Seasons (1730) című versgyűjteménye alapján komponálta, amely az angol 
szentimentális naturális költészet legjelentősebb alkotásaihoz tartozik. Nem 
véletlen, hogy a XIX. század elejének cseh irodalmában is, a romantika első 
megnyilvánulásaival kapcsolatban, először Josef Jungmannál és társainál 
találkozunk az angol szentimentalizmus kultuszával. 

Jungmannak az angol szentimentális irodalomból való fordításain kívül 
(Gray, Pope és mások) külön ki kell emelni Milota Zdirad Polák A természet 
magasztossága (1819) című lírai leíró költeményét, amelyből már 1813-ban 
szemelvények jelentek meg A természetesség magasztossága cím alatt Hro-
mádka bécsi folyóiratában, a „Szépművészetek szárnypróbálgatásai"-ban 
(Prvotiny pëknych umëni). Polák munkásságának mintaként szolgált 
Thomson Évszakok című alkotása is, amely főleg Brockesnél, Hallernél és 
Ewald Kleistnél, a német naturalista deizmus képviselőinél talált vissz-
hangra, akikre Polák is hivatkozik. Polák költeménye homlokegyenest 
különbözik a kortárs Puchmajer-iskolához tartozó alkotók - cseh klasszicista-
szentimentális, valamint rokokó-anakreóni költészetének - színtelen eszmei 
és formális értékeitől, és egy határozott lépést jelent a romantika irányába.6 

Az angol irodalmi szentimentalizmus már keletkezése idejében a hazai 
angol környezetre hatott legerőteljesebben. Az első, nagy nemzetközi vissz-
hanggal kísért, valóban népi opera a Koldusopera (The Beggars Opera, 1728), 
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John Gay értékes irodalmi szövegével, amely az angol vígopera csúcspontját 
jelenti. Egyik kezdeményezője Angliában maga Jonathan Swift volt, és az 
opera szövegkönyvét a szentimentális irodalom kiemelkedő képviselője és a 
romantika úttörője, Henry Fielding írta.7 A vígopera Franciaországban is, 
Jean-Jacques Rousseau, a romantika élenjáró hírnökének kezdeményezésére 
kezd fejlődni (eltérően a nagy klasszikus operától). A romantika jeles úttörői-
nek érdeklődése a népi daljáték fejlődése iránt Angliában és Franciaország-
ban arra mutatott - legyen szó az angol típusú balladisztikus operáról vagy 
a francia típusú opéra comique-ról - , hogy a népies elemhez való közeledés-
ben a további fejlődés tényezőjét látták. 

Ez a kultúra területén jelentkező demokratizálódás iránti igény segítette 
elő a romantika megszületését is. A romantika a zenében való megje-
lenésében nagy jelentőséggel bírt - a nagy francia for rada lom által 
foganatosított - zenei kultúra demokratizálódása. Jelentős a népi zenei 
ünnepek, forradalmi dalok kultusza és a forradalmi ihletésű opera, amelyet 
legerőteljesebben Cherubini Démphoonja (1788) jelez előre, a szabad ember 
gondolatával, aki saját sorsát irányítja.8 Nem véletlen, hogy a francia for-
radalom szabadságeszméi nagymértékben járultak hozzá a korai romantikus 
költészet fejlődéséhez és a zenében is kifejezésre jutottak. A romantika 
„előjátékát" például Schiller Örömódája (1785) jelenti, amelyet - a nagy fran-
cia forradalom eszméihez való vonzódás szellemében - Ludwig van 
Beethoven zenésített meg 1822-ben, ezt a jelentkező romantikusok generá-
ciója számára Fidelio9 című operája is közvetíti. 

A nagy francia forradalom lezárja az előző korszakokban megindult 
folyamatot. A népi költészet iránti érdeklődés például már a XVI. században, 
a reneszánsz fénykorában jelen van, kultusza viszont elsősorban az angol és 
német közegben honosodik meg, a XVIII. század második felében; miközben 
az angol Percy és Macpherson itt megelőzik Herder ismert kezdeményezését, 
az ő figyelmének a középpontjában már a népdal található. Herdertől szár-
mazik a Volkslied szakkifejezés is a XVIII. század hetvenes éveinek elejéről. 
Keletkezéséhez, közvetve, többek között, a német anakreóni költészet is hoz-
zájárult, mint ahogyan ezt például Gleim Lieder für das Volk című kötete is 
jelzi 1772-ből.10 A népdalok és műdalok zenei és irodalmi része közötti össze-
függés már a fiatal Goethét is érdekelte; nagy jelentőséggel bírt egyik vers-
gyűjteménye, a Lieder mit Melodien, amelyet már 1768-ban megalkotott.11 

A klasszicizmus és a romantika közötti összefüggés, valamint az átmenet 
megítélése érdekében sokat jelentettek Herder elképzelései a zene szerepéről 
a lelki érzelmek felkeltésében.12 Herder idejében már kezdik elhagyni a mű-
vészet természet-követéséről szóló korai szentimentális elméleteket, és a lelki 
érzékenységet hangsúlyozzák a csupán érzéki reakciókkal szemben. Ezeket a 
kezdeményezéseket főleg Goethe fejlesztette tovább, aki 1810 körül meg-
fogalmazta azt a követelést, hogy a vokális zene képezzen szimbolikus for-
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mát a költői szubsztrátum kifejezésére, és ezáltal járuljon hozzá a zenemű 
tartalmi komponensének növeléséhez.13 

A zene és a költészet egységének gondolata később a romantika fiatal 
német képviselőinek, Franz Schubertnek és Robert Schumann-nak az esz-
ményévé vált. Schubert érdeme, hogy a dal lett a német romantika egyik leg-
jelentősebb megnyilvánulása. Schubert irodalmi ihletésére jellemző, hogy 
121 dalát Goethének és Schillernek a verseire komponálta. Hasonló a helyzet 
Robert Schumann-nál is, aki dalainak megalkotásakor különösen Heinrich 
Heine verseire összpontosította figyelmét. A népdalokból indult ki szim-
fonikus műveiben Felix Mendelssohn-Bartholdy is, de dalokat Carl Maria 
Weber és mások is írtak. Mint ahogy ezt Felix Mendelssohn-Bartholdy példá-
ja is mutatja, a folklórból merítő inspiráció átlépett a népdal és egy nemzeti 
kultúra szféráján; mint ismeretes, a szláv folklór például Schubert zongo-
raműveinek is fontos ihletforrása volt.14 A romantika fent említett német 
követői között igen érdekes Carl Maria von Weber esete, aki a Singspielen át 
jut el a romantikához, amelynek hagyományait kezdetben maga is fejlesz-
tette. A bűvös vadász (1820) című operáját ezután már egyenesen „romantikus 
operának" nevezte.15 

A romantika német követőinek figyelmét, amely műdalok alkotására 
irányult az ismert szerzők mintájára (Goethe, Schiller, Heine, Chamisso), 
valamint a szöveg iránti tiszteletüket, már Christoph Wilibald Gluck korábbi 
reformkezdeményezései hívták életre. A drámai őszinteség és az érzelmek 
szabad kinyilvánítása iránti igény Glucknál a romantika esztétikai elveinek 
átvételével jelentkezik, megteremtését, Gluckkal kapcsolatban, a XIX. század 
elején a zenét az irodalommal összekötő két művész, a korai romantika 
képviselői, Jean Paul és Ernst Theodor Amadäus Hoffmann készítették elő, 
akik ábrándozást és szürrealitást vittek a romantikába. A zenében megnyil-
vánuló romantika esztétikájának igazi megteremtője ismét olyan valaki, aki 
egy személyben költő és zeneelméleti szakértő. Christian Friedrich Daniel 
Schubart alapító munkája, az Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst 1806-ban 
jelenik meg, tizenöt évvel a szerző halála után, mint a zenei romantizmus 
esztétikai előszava.16 

A „ romantikus" kifejezés keletkezése már a XVIII. század második felére 
tehető, amikor a romantikus irodalom és zene létrejöttét nemcsak Rousseau 
és Voltaire eszméi, valamint Herder elméleti munkássága, hanem a korabeli 
német esztétikusok, Heinrich Engels, Friedrich von Dahlberg és mások 
munkái is előkészítették. 1796 és 1797 között a „romantikus" kifejezést már 
Schiller alkalmazta irodalmi művek jelölésére Goethével való levelezésében, 
sőt, 1807-ben a „romantisch" címszó bekerült a Kurzgefaßtess Handwörterbuch 
der Musik című zenei kéziszótárba.17 

Az irodalom és a zene kontextusa Oroszországban is érvényesült a roman-
tika születésénél. Itt is jelentkeztek az európai kulturális fejlődés általános 
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törvényszerűségei, igaz, néhány speciális vonással. A XVIII. század utolsó 
harmadának erősen fejlett orosz szentimentalizmusa is az angol irodalmi 
szentimentalizmusra támaszkodott (Richardson, Young és mások). Szintén 
Rousseau-nak Az új Héloïse című munkájából indult ki, és a szentimentaliz-
mus első megnyilvánulásai itt az ún. orosz episztoláris regénnyel társultak, 
amely Oroszország londoni nagykövetségének néhai tisztviselője, Fjodor 
Alexandrovics Emin Ernest és Doravra levelei (1766) című művével vert gyö-
keret az orosz irodalomban.18 

Az orosz környezetben igen korán érvényesültek a Singspiel típusú dal-
játékok. Rousseau Le devin du village című vígoperájának témája és A varázsló 
molnár (Mel'nyik koldun, 1779) című daljáték témája igen közel állnak 
egymáshoz, az utóbbi szövegét Ableszimonov, zenéjét Szokolovszkij írta; de 
említésre méltó még Michail Martinszkij Pétervári bazár (Szanktpetyer-
burgszkij gosztinyj dvor, 1780) című művének témája is, amely már a városi 
színház megteremtésére irányuló kísérlet. Jellemző, hogy ezek a daljátékok 
Moszkvában születtek, oppozícióban a pétervári, kifejezetten arisztokratikus 
kultúrával. Moszkvában találkozunk a XVIII. század vége felé Michail 
Dmitrijevics Csulkov első orosz népdalgyűjteményeivel. Ezek a königinhofi 
kézirat szerzőire és Frantisek Ladislav Celakovskyra - Csulkov gyűjte-
ményén kívül az Új általános énekeskönyvre (Novij vseobscsij pjeszennik) 
1810-ből - hatottak erősen, amely a cseh Jan Prác népszerű, Pétervárban 
kiadott gyűjteményéhez kapcsolódik. Ezek, Trutovsky gyűjteményeivel 
együtt, jelen voltak a gyakran kifejezetten szentimentális jellegű, orosz városi 
lírai dalköltészet keletkezésénél. 

Az orosz kultúrában a romantika megszületéséhez - a szentimentális 
zenei-irodalmi vonatkozásokon, valamint a népköltészet és a zene iránti 
érdeklődésen kívül - a népies orosz népköltészet legkiemelkedőbb alkotásai-
hoz tartozó népmesék és mitológiai témájú mondák világát is magába foglaló 
lovagregény és kalandregény is hozzájárultak. Irodalmi tekintélyre külö-
nösen Csulkov terjedelmes Viccmester, avagy szláv mesék (Pereszmesnik, ili 
szlavenskije szkazki I-V, 1766-1788) című műve tett szert, amely felkeltette 
az orosz mesék iránti irodalmi érdeklődést is. Ez legerőteljesebben Puskin 
romantikus alkotásaiban nyilvánult meg, amelyek az orosz zenei romantiz-
musra is hatással voltak.19 

Az európai kultúrában a romantika születését nem csupán az irodalmi 
fejlődés szemszögéből lehet megközelíteni, hanem tudatosítani kell egy sor 
további, társadalmi és kulturális tényező szerepét is. Tanulmányomban 
megkíséreltem a romantika születésének problematikáját annak irodalmi és 
zenei összefüggéseiben vizsgálni. A romantikához vezető út kezdetén a 
reneszánsz áll, a népzenei kultúra iránti érdeklődéssel és azon igyekezettel, 
hogy a zenei megjelenést művészileg igényes irodalmi szövegekkel támassza 
alá. Később, a XVIII. században, a romantika fejlődésére nagy hatással volt az 
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angol ballad-opera, a francia opéra comique és a bécsi Singspiel is. Úgyszin-
tén jelentős az angol irodalmi szentimentalizmus öröksége is, amelyet az 
európai irodalmak felé gyakran a zenében tükröződő klasszicizmus köz-
vetített. 

A zene és az irodalom egysége, amellyel már a reneszánsz idejében is 
találkozunk, amelynek szentimentális arculatát a klasszicizmus újítja meg, a 
klasszicizmus által a kezdődő romantika felé közvetített követelmények 
egyike. A Herder elméletében meghatározott népköltészeti kultusz is jelentős 
szerepet játszott a romantika születésénél; a népdalkutatás az irodalmi és a 
zenei kultúra fontos összekötője lett, és a zenei és irodalmi folklór iránti, soha 
nem látott érdeklődéshez vezetett, ami a romantikus szemlélet egyik kifejező 
jellegzetességévé vált. A romantika megszületésére jelentős hatással volt a 
nagy francia forradalom is, mindenre kiterjedő demokratizmusával, amely 
egyformán hatott korának zenei és irodalmi alkotásaira. 
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