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:ѕULHÓF JбZSEF: 

Goldmark Károly  
Rég volt, s ma már csak évfordulók ködlebbent ő  suhanása villantja 

elénk néha azt kort, amikor a Kelet még csodálatos mesevilág volt ,az 
európai képzelet számára, amikor még csak az Énekek .  énekén, s ax 
ezeregy éjszaka meséin kereszt űt látszott ide az a tüneményes álomvi-
lág, a mesék, szerelem, h ősök és mérhetetlen kincsek világa. Titkokkal 
volt teli ez a sejtelmes világ, csodakkal, ragyogással, napfénnyel és 
forró éjszakák titokzatosságával. S keleties, buja dallamai még inkább 
szárnyat adtak a képzetétnek, hogy odaszálljon, odataláljon ebbe a mesz-
szi, messzi világba, amely tulajdonképen csak — álomvilág volt. 

Ebben az álomvilágban, a csodáknak ebben az útveszt őjében volt 
az egyik legnagyobb vezet ő  Goldmark Károly. Kelet sejtelmes muzsiká-
ját fogta fel a zeneszerz ők érzékeny idegeivel, s bel őle gazdagon, b őven 
buzgott ez a zene, ott is nyomot hagyva zeneköltészetén, ahol a szándék 
egészen más világba vezetett. A keleties zenei nyelv kifinomulásában, 
kicsiszolásában azonban — talán éppen ezért — Goldmark Kára?y a leg-
nagyobbak között állt. S ha ma már nem is sok m űvét tartják műsoron, 
vannak köztük halhatatlanok, amelyek a legnagyobb alkotásokkal egyiitt 
maradnak életben az id ők végtelenségéig és kétségtelenül él hatásai, az 
a hatás, amelyet egy kifinomult, csiszolt zenei stílus fejlesztésével 
gyakorolt. 

Élete, pályája is különös. Apja huszonegy gyermeke között egyike 
volt sorban az utolsóknak e bátyja már régen orvos volt Bécsben, ami-
kor a gyermek Goldmark Károly született. A szül ői házból csak a nyo-  
mor, a nincstelenség, a küszködés emlékét vihette magával, s mégis, 
még abból a nyugalmasabb és kulturáltabb világból is, amelyben gyö-
keret vert, mindig visszavágyódott gyermekkori emlékeihez. írni-olvasni 
csak tizenkétéves korában tanult meg, sokat nyomorgott és nagyjából 
maga tanult meg mindent, amit tudott, s mégis nemcsak zenetanár lett. 
hanem utóbb zeneakadémiai tanár is, s azok közé tartozott, akik ko- 
runk legnagyobb zenészeit nevelték. 

Ott született, aiionnan a kulturálatlanság még két halhatatlant tiz đtt 
a magyar földről а  világba: a Dunántúlon. S mint Haydn , és Liszt, 
Goldmark sem tanult meg magyarul, de magyarnak vallotta magát és  
életének legboldogabb id őszakai azok voltak, amelyeket. Magyarországon 
töltött. Apja keszthelyi zsidó kántor volt, kis állás, nagyon kis jav аdal- 

*Goldmark Károly 1830. május 18-án született, de majdnem valamennyi német 
zenetudomány-k đnyvben 1832. áll. Néhol erre az évszámra hivatkozva évfordulót 
ünnepeltek, Ml egy elmulasztott megemlékezést pótaiunk. 
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mazás és hozzá huszonegy gyerek. Csak a legid ősebb, József, futott el ő re,. 
éhezte végiga gimnázium és az egyetem éveit olyan vasszorgalommal, 
hogy idő  előtt, korhatár el őtt orvossá lett. A többi még majdnem mind 
otthon volt, amikor Károly született és nevelkedett. Az új jövevényt 
már csak egy-két testvér követte, s a rengeteg gyerek között Káro.y va-
lósággal elveszett. Ruházni sem gy őzték, etetni se nagyon, s e gyermek-
évek, az els ő  tizenkét .6v alatt arra sem tellett, hogy írni-olvasni megta-
níttassák. Valószínű, hogy abban az időben apja is csak a bibliát tudta 
olvasni, a betűvetéshez nem értett. 

De a kis Károly tehetsége, zenei készsége és képessége egyre vi-
lágosabban megmutatkozott. Jótékonykodók segítségével felszerelték 
annyira, hogy nem ke-lett mezítláb mennie Sopronba. Ott azután hamar 
felfedezték képességeit. Egyszerre kezdte tanulnia bet űvetést és a kó-
tákat. Hegedülni tanult, akkor még azt hitték, ehhez van a legtöbb tehet-
sége. Amikor ket év mulya bátyjának Bécsben úgyahogy kezdett jöve-
delmezni az orvosi gyakorlat, Bécsbe vitte a gyereket és ott neveltette. 
Jansa, a híres hegedűtanár két évig foglalkozott vele. Akkor átadta a 
gyereket a bécsi zeneakadémia hírességeinek; B őhm ё  Pleyer lett az 
ifjú Goldmark tanára. Zongorázni maga tanult meg, s egyéb tudását is 
maga gyarapította, isko'-ába majdnem sohasem járt. 

A negyvennyolcas forradalmak új irányt szabtak életének. Bátyja, 
Goldmark József fontos szerepet játszotta rövidlefolyású bécsi forra-
dalomban. József, noha már gyakorló orvos volt, fenntartotta kapcsola-
tait az egyetemi ifjúsággal és az ifjúság forradalmi megmozdulásának 
élére állt. Fontos •és nagy szerepet töltött be Metternich megbuktatásá-
ban, jogok kiharcolásában. De amikor a lemondatott császár helyére 
trónra léptetett Ferenc József nevében megkezdték a forradalmárok ül-
dözését, Goldmark Józsefnek menekülnie kellett. Amerikába szökött, s 
Károly magára maradt. 

De csak rövid időre. A forradalom szele őt is elsodorta a művészet 
akkori zárt világából. Hazament Magyarországra, hogy ' harcoljon. 
Fegyvert fogott a heged ű  hélyett, s csatákba ment, ágyúbömbölés, puska-
ropogás, halálkiáltások zajába a zene elvonatkoztatott világa helyett. De 
ez se sokáig tartott. Menekülnie kellett, bujdosnia, hogy e'_kerülje a for-
radalmároknak b őven osztott börtönéveket, Rejt őzködött, Bécsben nyo-
morgott, rosszul fizetett heged űórákból teng ődött. Nagу  bánatokból kis 
dalok -- mondja Heine. Goldmark is ezekben a nehéz esztend őkben kezd 
alkotni. Első  zenekari és kamarazene m űvei ebben az időben születnek. 

És gyakorol, képezi magát. Zongorázni sohasem tanult, de az ötvenes 
évek elején váratlanul mint zongoraművész jelentkezik és sikert arat. 
A siker nyomán aztán áttér zongoraleckék adására, valamivel javul az  

anyagi helyzete és'b ővül baráti köre is, úgy hogy néhány év alatt eljut  
egy  szűkebb kör elismeréséig, és m űveivel végre kiléphet a nyilvános-
ság elé is. 1857-ben Bécsben megrendezi els ő  szerzői estjét. Ezekben az 
években sokat hányódott. Volt színházi heged űs is Sopronban, Győrött 
éé Budán. Itt Budán Doppler, a magyarrá lett német karnagy vezette a 
zenekart és hatással volt Goldmark Károlyra is. Az els ő  műveken Men-
delssohn hatásán kívül ennek a budai légkörnek a hatása is érzik. Gold-
mark igazi világa még nem bontakozik ki bel őlük. De a budai kapcso-
latok révén; egy éwe2 a bécsi szerz ői estje után megismétli ezt az estet 
Pesten is rés majdnem három évig Pesten marad. 

Az élet itt sem könnyebb egy házról-házra járó zongoratanár szá 
mára. Sok gond, küszködés, s ugyanakkora harmincéves magános férfi 
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vívódásai kísérik pesti házaló útjain. De törhetetlen az akarata. Mindazt, 
amit más készen kapott, ami,érL neki véres verejtékesen kell verekednie, 
meg akarja szerezni. Tanul és alkot, fáradhatatlanul csiszolja már el-
készült műveit: S ha sok is dallamaiban, száneiben, formáiban a heve-
nyészettség, ezeket a jelenségeket szándékosan hagyja meg egyébként 
nagyon nagy gonddal csiszolt műveiben, mert érzi, hogy ezekben a he 
venyészettségekben jelentkezik az . ősi ösztön, a tehetség. Ebb ől az idő-
bĐ l származnak zongoradarabjai — jellemz ően Sturm und Drang a ne-
vük —, kisebb kamaraművei, s B-dur triója, amelyben már jelentkezik 
az igazi Goldmark, egész lesz űrö.dött bölcselete, látszólagos kiegyensú-
lyozottsága, .amely alól azonban el őtörnek annak ad  jelei, hogy benne 
mélyen sejtelmes és titokzatc álomvilág él. 

Csak nehezen bátorodik fel annyira, hogy egészen átadja magát 
ennek az álomvilágnak. De amikor elérkezik ehhez a felszabadultság-
hoz, megírja Sakuntala-nyitányát, az indiai mesevilág b űvös, varázsos 
dalát. De két évig tart, mire el őadják és világsikert arat ezzel a lel-
kéből lelkedzett művével.: Bécs elragadtatással fogadja az újszer ű, kü-
lönös dallamokat, harmóniákat és a bécsi siker nyomán hamarosan 
Pesten is programmra t űzik a nyitányt. A filharmonikus társaság zene-
karát Erkel vezényli és Goldmark szorongva ül a díszpáholyban. Mert 
a pésti hangversenyt ől nemcsak újabb sikert remél. Biztatást es segít-
séget is, hogy megkezdett els ő  nagy operáját befejezhesse. A Sába ki-
rálynőjén dolgozik ekkor és ez is a keleti mesevilágba viszi. Ég, izzik 
benne ea a sejtelmes, buja, titkokkal teli világ. 

A kiegyezés, a barátkozás és — a forradalmi mult feledésének kor-
szaka ez, s a Sakuntala nyitány pesti sikere valóban többet hoz Gold-
marknak puszta sikernél. Eötvös József kultuszminiszter kieszközli szá-
mára, hogy évi nyolcszáz forintot kapa kormánytól, hogy nyugalomban 
befejezhesse nagy művét, első  operáját. Három év mulya, 1870-ben el-
készül a Sába királyn ője. Különös, sajátos, egyéni m ű , amelyen a kor 
valamennyi áramlata érzik, s mégis Goldmark egyéni m űvészete diadal-
maskodik. Képzeletére már kezdett ől fogva nagy hatással volt Men-
delssohn mesevilága, tündérbirodalma, de Goldmark csak a hatást fogja 
fel idegzetével, mint valami nagy érzékeny antennával. Ot nem a tün-
dérek tánca, a lidércek lebegése ragadta meg, hanem egy egészen más 
mesevilág, amelyben őserővel feltör ő  dallamok színes képei keltik életre, 
varázsolják el ő  a csodákat, talán naiv, de őszinte, s nem titkolt érzel-
messég hatja át minden gondolatát, minden zenei megnyilatkozását, der ű  
ragyogja be egész zenéjét, és mindez összekeveredve azzal az ösztönös 
vággyal, hogy tetsszék, roppant m űvészi erőt ad neki. 

Erre az erőre szüksége van, hogy a másik nagyon er ős zenei hatás 
ne jusson túlsúlyba munkásságában. Mert Wagner már diadalmaskodott 
a romantikus európai zenevilágban, majdnem megfellebbezhetetlenül új-
jáépítette az operát és a zenét a színpadi cselekménynek nemcsak szer-
ves részévé tette, hanem fölébe is helyezte. Ebben az id őben Wagner 
hatása és sikere több mint egy évtizedre elnémította a század másik leg-
nagyobb operaszerz őjét, Verdit, aki kétségekt ől gyötörten menekül Santa 
Agatara, birtokára ,és elzárkózik világ el ől, de késő  öregségére, letisz-
títva az olasz operáról a wagneri hatások sallangját, megírja két csodá-
lнtraméltó nagy operáját, az pthellót és a Falstaffot. Goldmark tudato-
san és szándékosan menekül a wagneri hatás el ől, nem akar behódolni 
sem a tiszta romantikának, sem magának a wagneri irányzatnak, Wag-
ner i9 a mesevilágba, az ősgermán mitholbgiába nyúl tárgyért, De Gold- 
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mark ezt és ennek zenéjéta is idegennek érzi. Ez nem az ő  világa. S nem 
is ezt a zenét akarja, nem ezekkel az eszközökkel, nem ezzel a felépí-
téssel. Visszakanyarodik oda, ahonnan Wagner elindult bálványromboló 
útjára, a francia nagyoperák lírai hangjához menekül és maga is a 
nagyoperák formáját választja. Felhasználja mindazt, amit Wagner esz-
közül nyujtott, de csap az eszközöket, a drámai megoldásokat. Ennél to-
vább nem megy a lírai nagyopera egységének megbontásában, ezt az 
egyesített szerkezetet a maga fordulatos, varázsos ötleteivel tölti ki és 
még Naumann, az egykorú német zenetudós is kenytelen elismerni ze-
netörténelmeben, hogy Goldmark a legjelent ősebb mindazok között, akik 
a wagneri eszközök és hatások alatt, de önálló és egyéni nagyoperát ír-
tak, s Goldmark még színekben is megtalálté a maga külön, egyéni 
hangját. 

Hogy milyen belső  harcok árán vívta ki ezt a felszabadulást minden 
idegen hatás• alól, mibe került neki er őben, idegekben, ázt soha senki-
nek sem mondta el. Szembeszállt egy forradalmi áramlatból divatáram-
lattá vált zenei megmozdulással és kiharcolté a diadalt. Ezt olcsón nem 
érhétte el, de törhetetlen der űjétől nem fosztotta meg sem ez a bels ő  
küzdelem, sem az a küls ő , amely a következ ő  öt évben folyt azért, hogy 
nagy művét el ő  is adják. Itt már egymaga 'nem tudott megbirkázni az 
ellenszegüléssel, ellenállással segítségért fordult egy másik világbavet ő-
dött magyar nagysághoz. Liszt Ferenc lépett közbe és Andrássy Gyula 
gráf révén — s ha igazak a történelmi pletykák, Erzsébet királyné segít-
ségével — eszközölte ki, hogy a bécsi Operaház m űsorra tűzze a Sába ki-
rálynőjét. Ot évig tartott ez a harc, míg végre bemutatták Goldmark 
nagy művét. A kritika elismerése és a közönségsiker azután igazolta a 
közbenjárókat is. Jellemzel a korra és elárulja a kiegyezés korának szel-
lemét azonban az, hogy noha Goldmark a magyar kormány segélyéb ől 
élt, mialatt ezt az operát befejezte, s így tulajdonképen a bemutatót Bu-
dаpesten tervezte, a magyar kormány sem merte megengedni, hogy a 
Sába királynőjét műsorra tűzzék mindaddig, amíg Bécsben, az udvar 
szentesítésével el ő  nem adták. De akkor mindjárt a bécsi bemutató 
után Budapesten is színre került. 

Zenéjének különös, gazdag képzelet ű  keleties színezetiére felfi-
gyeltek egész Európában. De maga Goldmark nem volt következetes écs 
nem maradt hű  ehhez a keleti világhoz. Kés őbbi operáiban másfelé ke-
res témákat. A bécsi kispolgári életbe nagyon beleill đ  Házitücsökért 
Dickenshez fordult tárgyért, Merlin és A hgdifogoly cím ű  operái nyu-
gati tárgyakót dolgoznak fel, s végül utolsó nagyoperáját Goethe Götz 
von Berlichingenjéről írta. Nyitányai is — a Sakuntalán kívül -- nyugat 
felé fordulnak, programmjukba nyugati tárgyat vesznek, s a keleti 
dallamok nem férnekóssze ezzel a témakörrel. Többi m űve nem is tud 
olyan sikert aratni, s annyira népszer űvé válni, mint a. Sába királynő je. 
Talán csak Ifjúkori emlekek című  nyitánya olyan őszinte és felszabadult 
ismét, mint amilyen a .Sakuntala volt. 

A Berlichingeni Götz-öt már Budapesten mutatták be el őször és 
bár Goldmark közben bécsi zeneakadémiai tanár lett, s szorosan egybe-
forrott a császárváros m űvészvilágával, nem tudott elszakadni Buda-
pesttő l, Magyarországtól. Id őről-időre hazalátogatott -- ő  mondta így,  
— de Keszthelyre csak akkor jutott el, amikor 1910-ben, nyolcvanadik 
születésnapján emléktáblával jelölték meg a házat, amelyben született: 
Ebben az évben fejezte be a nyolc évvel el őbb írt Götz átdolgozását és  
újabb sikert, diadalt remélt. Merlint, Shakespeare Téli regéjét is át- 
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dolgozta, tánccal élénkítette, de ami ezekben a inüvekben maradandó 
érték, az annyira összeférhetetlen a szövegkönyvek tárgyával, hogy d 

Sába királynőjén kívül Goldmarknak ra már egyetlen más operája sem 
szerepel az operaházak m űsorán. Zenekari műveit és .kamarazene műveit 
is csak ritkán hallani mai hangversenyeken. De ezek között nagyon 
sok van, amely előbb-utóbb isrrbёt feltámad és diadalmas hódítókör-
íitra indul. 

Nyolcvanöiéves korában, 1915. január 2-án halt meg, az els ő  világ 
háború nagy viharában, a harciassá uszított császárvárosban, Bécsben. 
Életének nagyobb részét belső  és külsharcban töltötte. Csak a kési 
diadalok hoztak számára nyugalmat. 

S rég letűnt az a tündéri mesevilág, amelynek nagy varázslója volt. 
De varázsos ereje megmaradt Goldmark zenéjében és ha nem is tud 
többé megtéveszteni fényével, az, ami ' Goldmark alkotásaiból felénk-
ragyog, több, mint az a képzelt régi világ, a titokzatos "Kelet sejtelmes 
álomvilága• s elmondja, őszintén elénktárja azt, hogy ez a világ csak 
a szárnya16 képzeletben volt. Goldmark zenéje éppen ezt a képzelt vi 
lágot, ezeket a képzelt csodákat đrizte meg, ame'_yek valóságát azóta mi 
jobban ismerjük. De éppen mert mindenkiben él a meseszeretet, Go1d-
mark könnyen magávalragadja ma is és egy jövend ő  korban is mind-
azokat, akik elmennek vele zenjének mesevilágába. 
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