
Verdi Requiem-jét már két évvel korábban bemutatták Kölnben, de az 1877. május 21-i 

előadás jelentősége éppen az volt, hogy a zeneszerző maga állt a pódiumon. 

August Guckeisen korabeli zenekritikus kritikát írt Verdiről, mint karmesterről a Kölnische 

Zeitung 1877. május 22-i számában. A következő részletek ebből valók. 

 

Giuseppe Verdi a németek számára általában A trubadur zeneszerzőjeként ismert, míg a zenei 

arisztokrácia számára neve a Requiem-et jelenti. A személyes találkozás lehetősége, mindenek 

felett az, hogy vezénylés közben volt látható, megdobogtatta minden zenerajongó szívét. És 

alig hiszem, hogy bárki is csalódhatott. 

 

Ugyanaz a tűz, ami drámai zenéjének meghatározó pillanataiban ég, Verdi személyiségében 

teljes mértékben megmutatkozott abban a pillanatban, amikor karmesteri pálcáját felemelte. 

Minden énekes és zenekarban játszó zenész azonnal tudta, hogy ott áll előtte élő 

megtestesülése annak a műnek, amit előadni fog. 

Verdi nem csupán az ütemet veri, hanem vezényel a szó legteljesebb értelmében, a zenei 

gondolatokat arckifejezésével, teljes testtartásával és karmesteri pálcájának mozgásával 

egyaránt kifejezi. 

 

Szeretnék néhány szót arról szólni, hogy hogyan befolyásolta Verdi vezénylése a művet magát. 

Nem kizárólag némileg eltérő tempókról és hangsúlyokról van szó. 

Először is Verdi sokkal élesebb, metszőbb árnyalatokat választott, mint amilyenek 

Németországban szokásosak. E tekintetben van mit tanulnunk az olaszoktól. 

 

Az ember zenére való reakciója elsősorban érzéki; és a fül élesebb ellentéteket kíván meg a 

zene teljes és intellektuális megértéséhez, mint a szem, amely könnyedén érzékeli a színek 

eltérő árnyalatait. 

Az érzéki hatások alkalmazása nem csökkenti a mű intellektuális szépségét, ezen eszközök 

alkalmazása csak akkor ellenzendő, ha a maga a mű nem rendelkezik intellektuális 

vonzerővel. Így az a körülmény, hogy Verdi megengedi magának a rubato bizonyos 

használatát, nem válik a mű hátrányára, még német szemmel nézve sem. 

 

A németek sok esetben megengedik a morendo alkalmazását azért, hogy a szóló hangok minél 

kielégítőbben és erőteljesebben bontakozhassanak ki. Verdi soha nem engedné ezt meg. 

 

Az olaszok az emberi hangot hangszerszerűen használják, nálunk németeknél sokkal nagyobb 

mértékben – és helyesen teszik ezt, mert az olasz hangok általában sokkal biztosabbak. Ilyen 

módon a szóló hangokat pontosan ugyanúgy használják, mint a zenekar hangszereit: azaz 

énekeseket és zenészeket egyaránt egy nagy zenekar részének tekintik. 

 

Általában kevesebb figyelmet szentelünk a zenekarnak, mert a kórus tűnik a legfontosabbnak, 

de itt Verdinél a kórus a zenekarral együtt játszik fontos szerepet. 

Mindenütt ezt láthatjuk a Requiem-ben is. A szóló hangok által megszólaltatott témák többé-

kevésbé ugyanolyan súlyúak, mint bármely más hangszer témája a műben. 

 

Érdekes dolog megfigyelni Verdi egyéni hangszeres effektusait, amelyek noha számosak, 

általában véve kevésbé tolakodóak és gyakran nemesebbek, mint sok német műben. 

Verdi soha nem engedi, hogy egy adott hangszer nagyobb hangsúlyt kapjon, mint amennyi a 

teljes általános hatáshoz szükséges. 
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