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szerzőt stb. Am kétségtelen, hogy Bloom 
olyasvalaki, akinek megvan a tudása, a ké
pessége és az ihlete egy ilyen munkához. A 
magyar olvasó számára furcsa, amikor „az iro
dalmi stúdiumok balkanizációjáról” esik szó (483. 
o., a Sértődöttség Iskolája, a „multiculturalists 
unlimited” kapcsán), olyan problémák ezek, 
amelyekkel mi még nem számolhatunk. Vi
szont mindenképpen érdemes Bloomot olvas
nunk: egy „erős” szerzőt ismerhetünk meg.

A lista
A kötetet negyvenoldalas címlista egészíti ki. 
Bloom komolyan vette azt, hogy a kánon ol
vasandó könyvek listája, és a nyugati kánon 
védelmében írott könyvéhez csatolta a maga 
válogatását. Itt is a vicói felosztás szerint cso
portosította a műveket négy fejezetbe: a te- 
okratikus, az arisztokratikus, a demokratikus 
és a kaotikus korszaknak megvannak a maga 
szerzői. Az utolsó korszak listája, amelynek 
nagy része jelenkori vagy közelmúltbeli címe
ket közöl, a szerény „kanonikus prófécia” al
címet viseli, Bloom jelzi, hogy ez képlékeny 
talaj. A lista a GILGAMES eposszal kezdődik, 
és Tony Kusher ANGYALOK AMERIKÁBAN című 
drámájával ér véget. Természetesen ez a kö
tet legvitathatóbb része, hiszen Bloom olyan 
alaposságról akar tanúbizonyságot tenni, 
amivel biztos nem rendelkezik. Magyar rész
ről a kaotikus korszaknál találjuk az alábbi 
három bejegyzést: Attila József: PERCHED ON 
No t h in g ’s Br a n c h , Ferenc Juhász: Se l e c t e d  
Po em s  és László Németh: Gu il t . Szegedy-Ma- 
szák Mihály szolgál magyarázattal: „Az első 
cím nyilvánvalóan a Peter Hargitai készítette vá
logatásra céloz, mely eredetileg 1987-ben jelent 
meg, a következő évben megkapta a Landon Trans
lation Prize from the Academy of American Poets 
nevü díjat, majd 1989-ben újabb kiadást is megért. 
A második említett válogatás tulajdonképpen an
nak a kötetnek a fele, mely 1970-ben a Penguin 
Modern European Poets sorozatban látott napvi
lágot, s melynek másik, Bloom válogatásából kima
radt része Weöres Sándor válogatott költeményeit 
tartalmazza. Az egyetlen prózai alkotás, melyet 
Bloom érdemesnek talált arra, hogy szerepeltesse a 
jegyzékében, a BŰN 1966-ban közreadott angol 
fordítása.” (Alföld, 1996/2. 15. o.) A válogatás 
nyilvánvalóan kétségbe vonható, és azonnal 
világossá válik, hogy Bloom kevéssé ismeri a 
magyar irodalmat. Hogy kinek a tanácsára

szerepeltette éppen ezt a három (össze nem 
illő) nevet, nem tudhatjuk. Persze kísérletnek 
a lista is kiváló, és a teljesség érzését adja az 
olvasónak, aki végigküzdötte magát ezen a 
furcsa dzsungelen. Kezdhetünk olvasni.

Nemes Péter

AKI ÉRTI, HOGY MIRŐL 
SZÓL A S T O R Y  

A SCHUBERT-ZENÉBEN

Franz Schubert:
Sonata for Piano in D major, Op. 53 
D. 850 (1825)
Sonata for Piano in E flat major, Op. 122 
D. 568 (1817)
Malcolm Bilson (fortepiano)
Recording Producer: Leo de Klerk, Malcolm Bilson 
Balance Engineer: Leo de Klerk 
Editing: Katalin Pusztási 
Hungaroton Classic HCD 31 586

Franz Schubert:
Sonata for Piano in A minor, Op. 164 
D. 537 (1817)
Sonata for Piano in A major, D. 959 (1828) 
Malcolm Bilson (fortepiano)
Recording Producer and Balance Engineer:
Leo de Klerk
Editing: Katalin Pusztási
Hungaroton Classic HCD 31 587

(Mindjárt az írás elején be illik és be kell val
lanom elfogultságomat az előadóval szem
ben. Fáradságos, jó hangulatú és jól sikerült 
közös munkákon alapszik barátságunk, és az 
ilyenfajta kapcsolatok hosszú időre szólnak. 
Ez -  természetesen -  befolyásol bár, de, re
mélem, ítéletemet nem téveszti meg.)

Nagyon messziről kell elkezdenem. Talán ki
derül majd, miért. Bármilyen fontossá vál
nak is számunkra évtizedek hosszú során át 
megszerzett ismereteink, ízlésünk és tudá
sunk alapjait mégiscsak az ifjúkor esztendői 
alatt bennünket ért élmények határozzák



Figyelő • 1813

meg. Első két-három évtizedünk alatt szer
zett benyomásaink -  minden későbbi, valódi 
értékét tekintve talán a korábbiaknál jelentő
sebb, fajsúlyosabb impresszió ellenére is -  fe
lülmúlhatatlanok maradnak. így van ez a 
művészetek dolgában is. Számomra például 
Beckmesser gondolatban mindmáig Ma- 
leczky Oszkár hangján szólal meg, a Bartók- 
kvartettek a Tátrai-vonósnégyes felfogásá
ban, a Ze n e ... úgy, ahogy azt először hallot
tam Bernstein vezényletével, s Brahms hege
dű-zongoraszonátáinak mértékét a ritka Fi
scher Annie-Zathureczky-szonátaestek jelöl
ték ki. Folytathatnám, de hosszú lenne a sor. 
Aztán a későbbi nagy találkozások ezeket a 
korai értékítéleteket a maguk méltó-illő 
rangjára emelték vagy szállították le, de az el
ső benyomások meghatározó ízeit nem tud
ták többet elmosni.

Ki tudja elfelejteni az első szerelmeket?
A későbbi nagy élmények megrendítő ha

tását nem kisebbítette, hogy az alapvetés már 
megtörtént. Richter csaknem egy évtizeddel 
utóbb megismert játéka minden korábbi él
mény fölé emelkedett, és sok tekintetben ő 
lett a mérték. Perényi Miklósnak éppen leg
utóbbi hónapokbeli Bach-játéka pedig -  hiá
ba alapozták annak idején élményeimet Dé
nes Vera, Banda Ede, Milos Sadlo vagy ép
pen Casals lemezről megismert, a maguk 
módján feledhetetlen előadásai -  ma az egész 
zenére és zenélésre vonatkozó új eszménye
ket jelöl ki.

Schubert zongoraszonátái nem tartoztak a 
koncertélet törzsanyagába. Antal István és 
Fischer Annie játszottak olykor egyet-egyet, 
majd persze Richter. A kották ott voltak a 
könyvtárban, de nem érintett meg koncertél
mény, amelyik a művekkel való bensőséges 
ismerkedésre sarkallt volna. Schubertet 
mindössze egy-másfél tucatnyi dala (mindig 
ugyanazok, a ma „gyakran” felhangzó dalcik
lusok teljes egészükben jószerével soha), két 
szimfóniája, kisebb zongoradarabjai (egyen
ként, inkább quasi ráadásdarabnak), a Pis z t - 
RANGÖTÖS és a RoSAMUNDA-nyitány/közzene 
jelentette. Már réges-régen lehetett teljes 
W OHLTEMPERIERTES KLAVIER sorozatokat 
hallani (Kósa György jóvoltából, még abban 
az időben, amikor az ilyen „összkiadás” típu
sú, az LP- és CD-lemezek gerjesztette soroza

tok lényegében ismeretlenek voltak), egy sze
zonon belül akár többször is elhangzott vala
mennyi Beethoven-szonáta -  Schubert kivé
tel maradt. Persze mindenki mondta, hogy 
zenéje milyen szép és milyen lélekhez szóló, 
de játszani alig játszottak -  mondjuk -  két-két 
és fél tucatnyit a 998 lajstromozott műből. 
Magam, ha hallottam is Schubert-szonátákat, 
nem lévén kialakult ideálom, az élmény nem 
konfrontálódott korábbiakkal, „kontroll
anyag” híján egymagában hatott csak. A mű
vek nem lettek igazán a koncertélet részeivé. 
Mint ahogy nem lettek igazán sajátommá 
sem. Malcolm Bilson a Hungaroton Classic 
jóvoltából négy Schubert-szonátát jelentetett 
meg lemezen. Amikor most ezekről kellett 
íráshoz fognom, egy új világ felfedezésének 
örömteli-súlyos feladata állt előttem. Aligha
nem a feladat nagysága következtében is kell 
mondanivalómat jóval korábbról elkezde
nem, semmint az okvetlenül szükségesnek 
látszanék.

A Beethoven-szonátáknak Czerny, majd Liszt 
jóvoltából, a szerző eredeti intencióit, sőt sa
ját játékát továbbörökítő hagyománya léte
zett és maradt érvényben. (Hogy egy ilyen, 
szinte kizárólag a szóbeliségen nyugvó ha
gyomány hogy torzul az évtizedek, sőt évszá
zadok során, azt -  ha nem tudjuk is jól, de -  
sejthetjük. Ilyen-olyan technikai okoknál fog
va és az értelmezés többjelentőségűsége miatt 
még az objektívnek tűnő eredeti metronóm
jelzések érvényessége is kétes, vagy kétessé 
válhat. Hát még a szubjektumon átszűrt, kor
ral változó s az idővel inkább romló, mintsem 
javuló emlékezeten nyugvó tradíció. A kér
dés irodalma meglehetősen nagy, a problé
mák hosszú sorát veti fel, gyakran az egyér
telmű megoldás legcsekélyebb reménye nél
kül.) Schubert szonátái születésükkor a bécsi 
értelmiségi-polgári szalonokban szólaltak 
meg (az az egyetlen „akadémia”, amelyet 
Schubertnek rendeznie sikerült, nem válha
tott koncertező hagyomány alapjává), leg
többször, ha nem szinte kizárólag alkotójuk 
keze alatt. A főúri tanítványok -  holott a 
mágnásréteg nem jelentéktelen hangszeres 
tudását Beethoven s a kortársak művei gyak
ran igazolják -  nem lettek Schubert előadói 
szokásainak közvetítőivé, s a komponista leg
korábbi méltatói is már csak „papírhagyo
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mányt” örököltek. Persze egy Schumann, egy 
Liszt képes volt akár hagyományt teremteni 
is, csakhogy az már egy Schumann, egy Liszt 
hagyománya, nem Schuberté. A legrégebbi, 
számomra már meghallgatható Schubert- 
szonáta-felvételeket Artur Schnabel játszotta, 
s a felvétel ismerői ezekről az előadásokról le
gendaként beszéltek. A tudós képzettségű 
zongorista-zeneszerző által 1939-ben lemezre 
vett két szonáta előadása valóban gyönyörű, 
egyes tételei, egy-egy téma megformálása 
emlékezetesen szép, de -  számomra, s enged
tessék meg itt egy „afféle szerény vélemény”, 
mely bár vitába száll nagy tekintélyű ítéletek
kel, mégsem kíván más lenni, mint egy hang 
a vélemények színes kórusában -  nem Schu
bert, csak szép zene, amelynek némelyik témá
ja  dalszerűen énekel, másik tragikusan mély, 
de amelynek triola- és tizenhatodmenetei 
chopinesen gyöngyöznek, drámai kitörései 
lehetnének akár Schumann, akár Beethoven 
valamelyik darabjából, jellegzetesen schuber- 
ti harmóniafordulatai -  a szerző stílusának 
erős, karakteres fűszerei, sőt többek annál, 
jelentős jegyei -  észrevétlenül simulnak bele 
a modulációs rendbe, s mindvégig megma
rad általánosan szép zenének. Ennek a „hagyo
mányos” vagy „hagyományosan szép” zené
lésnek jegyében fogantak a hetvenes-nyolc
vanas évek gyarapodó Schubert-szonáta-le- 
mezei és -sorozatai.

A forradalmat valamikor talán még a hat
vanas években Richter hozta. O kezdett el 
rendszeresen játszani néhány Schubert-szo- 
nátát, egyúttal mértéket, mások által alig 
megközelíthető mértéket is állítva fel arra a 
néhány-kevés darabra nézve, amelyeket mű
során tartott. Talán ennek nyomán, de min
denképpen evvel egy időben -  bizonyos dol
gok gyakran szinte „a levegőben vannak”, s 
a legkülönbözőbb földrajzi régiókban lesznek 
azonos időben aktuálissá -  születtek Kempff, 
később Brendel egyes, majd ciklikus előadá
sai. (Utóbbiak méltán nagy visszhangot kelt
ve a budapesti koncertéletben.) Ezeket soro
zatos lemezfelvételek is követték. Legújabban 
Schiff András koncertszériái, majd megjelenő 
CD-i említett közvetlen elődeivel együtt sok 
tekintetben élesebb fényben mutatják be a 
szerzőt -  játékukban azonban (Richter kivé
telével) jószerével a XIX. század zongoramu

zsikájának Schnabel közvetítette tradícióit 
folytatják. Egy újabb, többé-kevésbé megha
tározható személyes Schubert-hagyomány híján 
született szép előadások. Szépek, de -  úgy ér
zem -  nem stílusalkotóan jelentősek, és így 
nem is váltak új tradíciót teremtő esztétikai 
viták meghatározó kiindulópontjává.

Az elmúlt évtizedek nagy változásokat 
hoztak a zenei előadó-művészetben. A hatva
nas-hetvenes évekre lassan kezdett véget érni 
a XIX. század előadói hagyománya, amelyik 
a maga képére igazította a zene valamennyi 
megelőző stíluskorszakában született művet, 
lényegében a romantika kottaolvasási szoká
sait alkalmazta minden korábban írt darabra.

Holott a XVIII. század előadói stílusa és 
annak hosszan továbbélő hagyománya a 
XIX. századétól lényegesen különbözött.

A XVIII. század távolról sem tökéletes, a 
megszólaló zenét távolról sem egyértelműen 
rögzítő kottaírásához elkerülhetetlenül hoz- 
zászámítandók voltak a kor minden muzsiku
sa előtt jól ismert tradíciók, manírok. A kotta
írás nem volt pontos, illetve nem volt pontos 
a mi mai gyakorlatunk, a mi mai megítélé
sünk szerint. A leírt kottához magától értető
dően hozzátartoztak a jól ismert szokások, 
hagyományok, manírok, ezek élőbbé, való- 
sághívebbé tették az előadást; a szokások, ha
gyományok, manírok szolgáltak a „tökélet
len”, az „elnagyolt” kottaírás kiegészítésére, 
ezek adták meg a szerző és a mű apró, de 
markáns, karakterisztikus, specifikus egyéni 
vonásait, és éppen ezeknek ismeretében le
hetett a műveket egyáltalán megszólaltatni. 
Nem minuciózus-híven a kottához, hanem -  
ami ennél sokkalta fontosabb -  híven a szerző 
intencióihoz, szándékaihoz, elgondolásához: 
a stílushoz. Hiszen a különböző területeken, 
országokban, régiókban, városokban élő 
mesterek, sőt maguk az egyes komponisták 
notációs szokásai is eltérőek, területhez, sze
mélyhez, korhoz kötöttek voltak, egyéniek, 
egyediek, személyesek. S mindezeken túl 
még hangszerekhez és műfajokhoz kötöttek 
is. Éppen a szokások, hagyományok, maní- 
rok léte tette megengedhetővé, hogy a zene
darab lejegyzése vázlatosabb, elnagyoltabb: 
nyitottabb legyen, így maradhatott meg a 
megkomponált zene az improvizált zene közelé
ben, éppen ezek révén élvezte az előadó azt
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a szabadságot, ami lehetővé tette számára, 
hogy a művet sajátjaként szólaltathassa meg. 
A szerző és előadó így együtt hozhatták létre 
a művet. (Jos van Immerseel vizsgálódásai 
nyomán a XVIII. században elhangzott zene 
kétharmad része volt rögtönzött, és talán 
csak egyharmadát jegyezték le!)

A XVIII. és XIX. század fordulója körül 
vált fokról fokra egyre „pontosabbá” a hang
jegyírás. (Az idézőjel csak azt kívánja jelezni, 
mennyire viszonylagos ez a pontossá válás, 
hiszen mindmáig egy sor -  a zenei tanul
mányok során megtanult, a leírt kottához 
hozzáértendő -  szabály és feltétel ismerete 
szükséges ahhoz, hogy egy zenemű megszó
laltatható legyen.) Ugyancsak a fenti időszak
ban kezd (lassan) kikopni a zenei gyakorlat
ból a rögtönzés, de igazában csak valamikor 
a XIX. század negyvenes évei körül válik a 
lejegyzett műalak az elhangzó mű többé-ke- 
vésbé szigorúan egyértelmű képévé.

A pontosan a kotta szerint játszandó zene 
egyike a romantikus személyiségkultusz szü
lötteinek és következményeinek. Amit én ki
találok, az eredeti, amit én kigondolok, az én 
vagyok, minden úgy van, minden úgy szép, 
ahogyan énbennem megfogant, ahogyan én 
kitaláltam. E gondolat hitelét viszont az adta 
meg, hogy a valóban nagy, sőt grandiózus elő
adói személyiségek -  akik (először történik 
meg általános és nem kivételes jelenségként 
a zenetörténet folyamán) nem egy várost, egy 
régiót hódítanak meg művészetüknek, ha
nem az „egész művelt világ”-ot (kell-e névso
rukat Paganinitől Lisztig, Chopintől Y saye-ig 
felsorolni?) -  maguk is tudták, vallották, hir
dették az előadó ösztönös megérzéseinek el
sőbbségét, zsenialitásának mindent meghatá
rozó erejét.

A kottaírás kanonizálódásával bizonyos 
korábbi jegyek abszolút parancsértékűként 
rögzülnek, mások kétértelművé válnak, me
gint mások elvesztik eredeti értelmüket. A 
notáció pontosabbá és általánosabb érvényűvé 
vált. így megnyertük ugyan a pontosságot és 
általános érvényt, de elvesztettünk sok egye
di, egyéni vonást, sajátos ízt, személyes je 
gyet. A nagy előadók kezén továbbélő, „ha
gyományossá” váló -  sokak szerint egyedül 
lehetségesnek vélt, sőt kikiáltott -  kottaolva
sás nyomán tradicionális, az előadási maníro- 
kat évtizedeken át lényegében változatlanul

folytató olvasatok születtek/születnek, egy 
egyedül érvényes, „szabályos” kottaolvasás, 
-értelmezés, amelyik mögött már csak nyo
mokban található a szerző világa, az előtér
ben a régi matricákról csak új meg új lenyo
matokat készítő előadó áll. A legkiválóbb elő
adóművészek s kiváltképp a zongoristák játé
kának manapság megkövetelt szuperperfekt- 
sége, makulátlan tökéletessége, abszolút le- 
gömbölyítettsége szinte már magukat a mű
veket, sokszínűségüket, olykor éppen tömör
ségükben megtapintható emberi hitelüket 
feledteti. A kottaolvasás kanonizálódása reme
kül vág egybe az előadó-művészet (koncert
nagyipar diktálta) kanonizálódásával, amely
ben naponta újraszületnek a megszokott ol
vasatok megszokott kópiái, amelyek ma is 
gyakran éppen a legnagyobb hírű művészek 
interpretációi révén nyernek hitelt a közön
ség nagy részének szemében.

Az utóbbi évtizedekben, pontosabban az 
ötvenes évek vége, a hatvanas évek kezdete 
óta egyre erősebben szót kér egy előadói 
irányzat, amelyik megkísérli visszahelyezni 
jogaiba a régebbi korok zenéjéhez tartozó ré
gebbi kottaolvasási szokásokat. (Régebbit írok, 
mert e tekintetben nem lehet külön-külön 
vizsgálni a reneszánsz kórusmuzsika, a ba
rokk opera vagy a klasszikus szimfóniairo
dalom jogainak visszaállítását célzó igyeke
zeteket.) A gondolat -  visszatérni a mű meg
születésének idején érvényes tradíciókhoz -  
nem a kottaolvasási szokások vizsgálatával 
kezdődött.

Az eredeti, elsődleges cél az volt, hogy a 
régi zenék megszületésük korának hangsze
rein szólaljanak meg. Ennek a gondolatnak 
gyakorlati megvalósulása során vált nyilván
valóvá: a régi hangszerek csak a régi játék
módok felidézésével együtt képesek vala
mennyire visszaadni a kompozíció eredeti 
hangzásvilágát. (Egyidejűleg azonban a józan 
kutatónak és megfigyelőnek azt is tudomásul 
kellett vennie, hogy bármennyire igyekszünk 
is helyreállítani a műalkotás megszólalásának 
eredeti körülményeit, igyekezetünk egy pon
ton szükségszerűen csődöt mond: a mű meg
születésének kora, körülményei, a műalko
tást létrehozó és a zeneművet megszólaltató 
ember, az embert körülvevő társadalom hely
rehozhatatlanul és visszavonhatatlanul meg
változtak. Ezek a változások pedig elválasztha



1816 • Figyelő

tatlanul hozzátartoznak mai mindennapi éle
tünkhöz. Tetszik, nem tetszik tudomásul kell 
őket vennünk, hacsak nem vállaljuk az élet 
realitásaival való végleges szembefordulást.)

A kicsit is tájékozott olvasó számára vilá
gos, hogy az utolsó sorokban az úgynevezett 
historikus előadói irányzat elvi alapjairól van 
szó. Ez a mozgalommá, sőt ideológiává lett 
zenei stílusáramlat már jó két évtizede meg
osztja az előadókat és a közönség egy részét 
is. A kezdetben pusztán zenei stílusújdonsá
gokon túl nem jelentéktelen alternatív társa
dalmi töltetet is hordozó „régizenélés” mára 
menthetetlenül integrálódott a zenei piacba. 
Legkiválóbb, kiemelkedő előadóművész és 
zenetudós személyiségei mellett megszület
tek már ennek a stílusirányzatnak a maga fel
kapott sztárjai is, akik a médiumok minden
ható propagandájának segítsége nélkül ép
pen olyan kevéssé lennének csillagok, mint a 
„normál” zeneélet némely messze túlértékelt 
jelese. Erre a jelenségre hivatkozva sokan az 
egész mozgalom létjogosultságát is igyekez
tek kétségbe vonni. Még attól sem riadtak 
vissza, hogy a régizenélést a hangszerüket 
nem „piacképesen” tudók refúgiumának ki
áltsák ki. (Amiben persze bizonyos igazság is 
lehet, hiszen az ügyes féltehetségek és tehet
ségtelenek számára a legkisebb bokor is al
kalmas búvóhely.) Nem lehet azonban nem 
észrevenni, hogy a historikus előadói irány
zat az útitársak mellett jeles, sőt nagy előadói 
egyéniségeket is felnevelt.

Azonban az is világossá vált, hogy ezek a 
legjobbak az előadó-művészet XX. századi 
fejlődésében nem az autentikus, historikus zené
lés tekintetében hoztak újat, új ízt, új színt, 
hanem az egyre üzletiesedő, viharos média
iparban ez az előadói irányzat magának a ze
nélésnek egyik törékeny mentőcsónakjává lett. 
A hiteles hangszerválasztás nemcsak bizonyos 
könnyebbségek lehetőségét ígérte, a korabe
li, a változó zenetörténeti korszakok és alkotó 
egyéniségek személyes jegyeit is követni kész 
kottaolvasás jelentős intellektuális szelekciót 
is jelentett. Megnehezítette az előadói felké
szülést, de ugyanakkor segítséget is nyújtott, 
hogy a mélyebb, gazdagabb, differenciáltabb 
zenei háttér előtt mélyebben és gazdagab
ban fejlődhessék ki egy-egy muzsikustehet
ség. Azt hangoztatni, hogy Leonhardt Bach-, 
de Froberger- és Frescobaldi-interpretációja,

Hogwood és Jaap Schröder Mozart-szimfó- 
nia-robbantása, Harnoncourt Bach-kantáta- 
és Monteverdi-előadásai, Gardiner Handel- 
oratóriumai, a Kuijken fivérek Couperin-ka- 
marazene-csodái, Deller és Esswood Purcell- 
éneklése, Norrington Beethoven-dirigálása s 
a legújabban Koopman Bach passió- és kan
tátabűvöletei mind-mind csak a felkészület
len törpe tehetségek menedékei lennének, s 
nem az utóbbi évtizedek legkiemelkedőbb, 
korszakot meghatározó előadói teljesítmé
nyei -  aligha tekinthető másnak, mint vak
ságnak. Szeretni nem kell ezeket az előadókat, 
ezeket az interpretációkat (hisz ízlésünk 
annyiféle, és annyira különböző tradíciók ha
tározzák meg), mint ahogy nem kell -  szerin
tem gyakran nem is lehet -  szeretni mondjuk 
a Met- és a Scala-szerű házak egyes sztárjait, 
Salzburg világhírnevű médiavarázslóit (s a 
sort itt is folytathatnám tovább, hiszen a zenei 
tehetség mellett az „öneladás” tehetségeinek 
sora is csaknem végtelen, s ma minden köze
pes vagy közepesnél csak eggyel jobb interp- 
retátor mellé odaszegődik a média megfelelő 
menedzsere, aki „megcsinálja” a maga embe
rét). De ha valaki túl a nagy neveken, túl a 
nagy neveket varázslatos erővel bevonó 
aranyflitteren, túl a nagy hatalmú médiumok 
ízlést meghatározó hatásözönén magára a ze
nére is képes még figyelni, az hamarosan ész
re kell vegye: a múzsák ma szívesebben la
koznak az egykor historikus néven körülkerí
tett kis, de ma már egyre átjárhatóbb határú 
ligetekben. Nem a régi hangszer vagy nem 
csak a régi hangszer jelenti ma azt a specificum 
absolutumot, ami megosztja az előadók vilá
gát. A kottaolvasás mélysége, a papírra kó
dolt zene belső törvényeinek mélyebb és sze
mélyesebb ismerete legalább olyan mély el
választóvonal historikusok és -  nevezzük így 
-  tradicionálisok között, mint a hangszervá
lasztás kérdése. Nem abban rejlik a probléma 
magva, hogy ki hogyan játssza le a kottát, ki
nek hogyan szólal meg keze alatt hangszere, 
kinek hogyan pereg az ujja, szalad a vonója, 
cseng a hangja, hanem arról: mit olvas ki a 
kottából, mennyit tud dekódolni a szerző 
gyakran szűkszavú s leginkább csak a beava
tottak -  a beavatás rögös, sötétséggel és 
mennydörgéssel félelmessé tett, tűz-víz pró
bával súlyosbított útját végigjártak -  számára 
feloldható üzenetből? Mert a régi zenéhez, de
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egyáltalán: a zene lényegéhez vezető út nem 
egyenes, nem kikövezett, nem könnyű. Per
sze járható úgy is, hogy az útjelzők egy részét 
nem vesszük figyelembe, s fővonala még így 
is szívmelengetően szép tájakon vezet át, tet
szetős és járható is nem kiképzett turisták 
számára. Járják -  hál’ isten -  így is sokan.

Egyre nagyobb területet próbál meg be
járni a muzsikálásnak ez a régi-új iskolája. 
Kezdték valahol az Erzsébet-kor consortze- 
néjénél, Purcell és Monteverdi műveinél, és 
fokról fokra hódították meg a maguk számá
ra a zenetörténetet. Persze elsősorban Ba- 
chot, majd egyre bővítve a tér és idő körét, 
Handelt, Mozartot. Eredményeik sokféle 
ember, sokféle karakter kezén születtek meg, 
így nagyon sokféle gondolatot, megközelítés
módot, színt hoztak az előadó-művészet tör
ténetébe. Sikereket és bukásokat egyaránt. 
Egy dologban azonban rendíthetetlennek 
tűntek: egyre tágították a kört, amelyet a ko
rabeli instrumentumokkal és a kották kora
beli olvasásmódjából származó „beszédszerű 
zené”-jükkel meghódítottak.

A világszerte nagyra tartott „aranycsapat” 
egyik tagja néhány éve még azt mondta: sze
rencse, hogy a régizenélés Schubertet még 
nem vonja be tájékozódási körébe. No, mos
tanra már ez a sóhaj is elavulttá vált: Har
noncourt Schubert szimfóniáival (még csak 
nem is korhű hangszerekkel) -  megint egy
szer -  egy kis forradalmat csinált. Most meg 
néhány ismertebb és kevésbé ismert historikus 
zongorista korabeli zongorákon játszott Mo
zart- és Beethoven- (és persze Hummel-, Sa
lieri-, Field-) művek felvételei után Malcolm 
Bilson nem restellett belefogni Schubert va
lamennyi szonátájának tervezett sorozatába, 
s éppen Schubert korabeli zongorákon.

Miért éppen ezeken? Az előadó maga ír 
erről, mindkét lemez kísérőfüzetében lénye
gében változatlanul megismételve a szöveget. 
A gondolatmenet jellegzetes volta következ
tében talán érdemes a néhány rövid bekez
dést itt teljes egészében közölni:

„Schubert fortepianói
Miért játsszuk Schubert müveit Schubert kora

beli zongorán? Sokan úgy vélik, hogy egy »Mozart- 
zongora« még valóban különbözik a mai hangsze
rektől -  hiszen sok tekintetben a csembalóhoz áll kö
zelebb -, Schubert instrumentumai viszont már a 
modern zongoraépítés későbbi »romantikus« eszmé

nyeihez közelítenek. A Steinway-, Bechstein- és Bö- 
sendorfer-hangszerek szintén romantikusak; miért 
nem alkalmasak (vagy még jobbak is) ezek Schubert 
zenéjének interpretálására?

Schubert müvészete ugyan romantikusnak ne
vezhető, de az általa ismert egyenes húros, fakeretes 
zongorák a romantika más arculatát reprezentál
ják, mint a későbbi kereszthúros, vaskeretes Stein- 
way-modellek. Schubert zongoráinak tónusa súly
talanabb és világosabb volt, mint a későbbi hang
szereké; a hang kissé hamarabb elhalt, s ezáltal az 
egyes hangok összekapcsolása lényegesen rugalma
sabb, hajlékonyabb lehetett. A rövidebb lecsengés
nek köszönhetően hosszabb pedálok alkalmazására 
nyílt lehetőség, pedálhasználat nélkül pedig a ké
sőbbinél világosabb és önállóbb szólamvezetés vált 
lehetővé. Különösen hatásosak Schubert ff és fff di
namikái, amelyek gyakran a kétségbeesés vagy a 
harag kiáltásait festik, és gyökeresen eltérő hang
erővel szólalhatnak meg egy Schubert korabeli fa 
keretes hangszeren, mint egy erőteljes, fémesen 
csengő hangú modern zongorán. Schubert pp és 
ppp dinamikáinak pedig -  különösen a »moderá- 
tor« (a kalapácsok és a húrok közé helyezett szövet
csík) alkalmazása esetén -  különös, éteri hangja 
van, amely jelentősen eltér a legjobb modern zon
gorák dús, Debussyre emlékeztető hangszíneitől.

Bécsben egészen az 1860-as évek végéig a zon
gorák még kis műhelyekben, kézi erővel készültek; 
minden egyes hangszer autonóm müvészi munka 
volt. Az azonos mühelyből származó zongoráknak 
egyáltalán nem kellett azonosan szólniuk; mind
egyiknek -  akárcsak a legnagyobb hangszerkészítők 
remekmüveinek -  saját »személyes« hangja volt. A 
XIX. század első feléből származó elsőrangú hang
szerek jelentős számban csak az elmúlt évtized során 
váltak hozzáférhetővé. Ez a felvételsorozat arra tö
rekszik, hogy minél több szép hangú, Schubert ko
rabeli zongorát mutasson be, s ezáltal közvetítse a 
mai hallgatóknak azt a változatosságot, ami Schu
bert korának hangszeres előadói számára elérhető 
volt. Schubert bensőséges, »személyes« kapcsolatban 
volt hangszerével, a zongorával. 1825 júliusában 
kelt, szüleihez írott levelében zongorajátékáról így 
vélekedett: »néhány barátom szerint kezem 
alatt a billentyűk éneklő hangokká változ- 
nak«. Megtanulhatunk-e Schuberthez hasonlóan 
énekelni egy későbbi korból származó, eltérő zene
esztétikai háttérrel rendelkező zongorán?”

Bilson „úgy tesz”, mintha érdeklődését 
alapvetően a hangszerválasztás határozná 
meg. Talán van is ebben valamelyes igazság,
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hiszen tudjuk, mennyi személyes fáradozása 
nyomán válik zongorájának tompítása (a bil
lentyű elengedése után a hang minél rövi- 
debb csengése) megfelelővé a Haydn-hang- 
zásról kialakult ideáljához, hogyan keresgélt 
heteken-hónapokon át minden keze ügyébe 
kerülő hippikabátot megfogdosva megfelelő 
kalapácsbevonó bőr után, milyen mesterem
ber-biztonsággal javítja meg a hallgatói erő
szakos vagy legalábbis a Walter-zongora di
menzióihoz képest erőszakos keze munkája 
nyomán eltört kalapácsokat. A hangszervá
lasztás azonban kihat a zenei érdeklődésre is, 
és a folyamat ettől kezdve megállíthatatlanul 
kölcsönös egymásrahatásokból épül.

Azt hiszem azonban, hogy mindez csak a 
látszat, a felület, a technika, amelyik segít Bil- 
sonnak kézműves jellegű fogódzót adni a 
mélyebb réteg, a zene szellemének megköze
lítéséhez. Mert -  ahogy ismerjük vonzódását 
a muzsikuslét kézművesvilágához -  ismerjük 
példátlanul széles körű érdeklődését a zene 
s közelebbről a zongorairodalom egésze 
iránt. Elsősorban Haydn-interpretátorként 
ismertük meg, de műsorán ott szerepeltek 
már Beethoven korai, fortepianón is előad
ható szonátái, majd itt Budapesten is a BA- 
GATELLEK feledhetetlen előadásával örven
deztetett meg bennünket. Mozart-zongora- 
verseny-felvételeivel -  nem kisebb muzsikus
személyiség, mint John Eliot Gardiner által 
támogatva -  a kottaolvasás mélyanalízisére 
alapozva korszakhatárt húzott a művek értel
mezéstörténetében. A Graf-zongorák iránti 
érdeklődése már előrevetette a Schubert- 
előadások lehetőségét, és a századforduló, a 
XIX-XX. század fordulóját megelőző né
hány évtizedben született hangszerek iránti 
érzékeny figyelme egy a korábbitól eltérő, ha 
úgy tetszik, historikus Brahms- és Debussy-in- 
terpretáció megkísérlését is ígérheti.

A jelentős különbség azonban Bilson játé
ka és a Schubert-szonáták szokásos-szép el
hangzása között nem legfőképpen és nem 
csak abban rejlik, hogy Bilson „régi” zongo
rát használ. Az előadóművészi pálya az ő szá
mára egy zenetudós-felkészültségű érdeklő
dő intellektus létfenntartási kerete. Ismeri, 
jól ismeri a zenei köznyelvet, és az ismeretek 
biztonságában felismeri és az előadásban ér
vényre tudja juttatni a köznyelvtől eltérőt. A 
zsenik zsenialitása ugyanis alighanem éppen

ezekben, a köznyelvtől eltérő, attól különbö
ző pillanatokban érhető tetten. Ezért érzem 
úgy, hogy Bilson Schubert-szonáta-felvételei 
valami alapvetően újat hoznak a Schubert-re- 
cepció történetében.

Gondolataim, érzéseim (a zene tekinteté
ben olyannyira nehezen verbalizálható érzé
sek) lehetőleg érzékletes és pontos szavakba 
öntése érdekében kellett ekkora kerülőt ten
nem az ifjúkori emlékek felemlegetésétől egy 
közönséges hanglemez-recenzióig. Mert leír
ni azt, hogy az újonnan megjelent négy 
Schubert-szonáta tetszik, jobban tetszik, mint 
ugyanezen művek általam korábban vagy ép
pen ebből az alkalomból megismert bárme
lyik -  olykor valóban nagyon szép -  felvétele, 
nem egyéb merő laposságnál. De azt is azon
nal le kell szögeznem: Bilson Schubert-szoná- 
ta-előadása nem valamelyik korábbi megszó
laltatás vagy felvétel ellenében lett különösen 
kedves számomra, hanem saját jogán, saját 
magasrendű szellemi, drámai, önsajnálat és 
affektáltság nélküli előadása és a hangszer 
nyelvét perfektül beszélő gazdag és színes 
hangszeres megoldásai nyomán. Játékának 
minden zenei frázisra személyes, egyedi 
megoldást kereső szabad beszédszerűsége, a 
legpianisztikusabban megkomponált szaka
szokban is a dal szöveghez kötöttségének kö
zelében tartja a szonáták faktúráját.

A minap verset kitűnően mondó színmű
vészünk prezentálta a televízióban hatvana
dik születésnapját ünneplő, amúgy is ünne
pelt költőnk éppen csendes iróniája révén is 
bensőségesen szép és (ha merünk még ilye
neket mondani) megható versét. Pátoszmen
tes, mégis szívre ható hangok, az okos szö
vegértelmezésen átlüktető zeneiség: a vers
mondóművészet ritka emelkedett perceinek 
lehettünk részesei. És mégis: amikor a vélet
len egybeesés következtében másnap vagy 
harmadnap a vers a költő fáradt, kopottas és 
akadozó hangján szólalt meg: megdöbbentő 
erővel szembesülnünk kellett a megtanult 
okosság és született bensőségesség közötti 
végtelenül nagy különbséggel, látnunk: mi
lyen az, amikor a jól megtanult és kiválóan 
interpretálttal szemben egyszeri, visszavon
hatatlanul saját atmoszférájával az én maga 
jelenik meg. így vagyok Bilson Schubert-já- 
tékával. Lehet a dikció elokvenciája tökélet
lenebb, lehet a hang olykor kevésbé szép a
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legkiválóbbakénál, megbotolhat olykor az 
előadás elegáns simasága, az élmény az övé, 
az élmény az enyém, valami egészen sajá
tunk, valami egészen övé/enyém ebben a 
Schubertben.

Ennyi szócséplés után kellene valami konk
rétumot is írni, amit az olvasó-hallgató ma
gával vihet a hosszúra, bonyolultra és túlma- 
gyarázkodóra sikeredett kritikusi iromány
ból.

A két lemez egyazon stúdióban készült, 
Hollandiában, Utrechtben, a ma Régi Kato
likus Templom, korábban Santa Maria Minor 
névre hallgató, kis, szekularizált templomban 
(ugyanott, ahol annak idején a Hungaroton 
Mozart-szonáta-sorozatának harmadik köte
te), amely ma koncert- és kiállítóterem, vala
mint stúdió. A felvételek hangzása számomra 
némileg túl nagy térben hangzónak tűnik -  
különösen a templom kis, intim belsőjének 
ismeretében -, ezt később valamennyire 
megszoktam, de megszeretni nem tudtam. 
Fejhallgatóval hallgatva a térhatás valamivel 
kedvezőbb lett.

A korábban megjelent CD-n a D-DÚR és 
Esz-DÚR SZONÁTÁ-t Bilson egy Conrad Graf- 
zongorán játssza, amelyik Bécsben 1835-ben 
készült, és amelyiket Edwin Beunk és Johan 
Wennik restaurált, alighanem közvetlenül a 
felvétel céljaira 1994-ben. A hangszer Edwin 
Beunk (közelebbről meg nem nevezett he
lyen levő) gyűjteményéből való. A másik le
mezen az A-MOLL és A-DÚR szonátát egy Sal
vatore Lagrassa építette, „bécsi iskolá”-hoz 
tartozónak mondott, 1815 körülről származó 
hangszeren halljuk. (A restaurátorok azono
sak az előző hangszer helyreállítóival.) A 
meglehetősen nagy időbeli különbség ellené
re -  húsz év a fortepiano életének viszonylag 
korai szakaszában meglehetősen nagy idő -  
a két zongora hangzásvilága nem sokban tér 
el egymástól. Ez az eltérés azonban arra bő
ségesen elegendő, hogy megmutassa: a mai 
zongorák, a Steinwayk és különösen Yama
hák személytelenül uniformizált hangzásától 
eltérően a régi fortepianók hangja -  még 
időben és térben egymáshoz oly közel szüle
tett két hangszeré is, mint ezé a kettőé -  meny
nyire személyes, egyéni jellegű. A korábbi 
hangja levegősebb, áttetszőbb, magas fekvése

karcsúbb, diszkantjának csengése közel van 
az ismertebb „korai” bécsi (1780 utáni Wal
ter-) zongorákéhoz és azok előképéhez, a 
csembalóéhoz, igaz, különösen a négyvonalas 
oktáv felett könnyebben is válik kopogóssá. 
Bilson előszavában emlegetett és a modern 
zongora bal pedáljával csak éppen történeti 
összefüggésbe hozható, de hangzásvilágában 
attól tökéletesen eltérő „moderátora” édes és 
poétikus. A Graf-hangszer elkötelezetten ro- 
mantikusabban hangzik, basszusa tömörebb, 
magas oktávjai férfiasabban csengők, telt ak
kordjai erőteljesebbek, moderátora borongó- 
sabb. Mindenképpen két külön személyiség 
(mint ahogy személyiségjellege van a barokk 
hegedű minden egyes darab e-húrjának is, 
csak éppen megfelelő érzékenységgel kell a 
játékosnak a partnerszemélyiséggel szót értenie).

Csak mustraként egy tétel felemlítésével 
próbálom meg közelebb hozni élményemet 
(tudva, hogy zenéről éppoly kevéssé lehet 
szóval képet adni, mint a szerelemről).

Az A-DÚR SZONÁTA lassú tétele Andantino, 
3/8. Lemezünkön valamivel gyorsabban szó
lal meg a megszokottnál, s a tételt kezdő p 
érzelmileg valamivel visszafogottabb, mint 
amit a nagyon bensőséges dallam első meg
közelítésben kínál. Nem érzékenyül el az elő
adó az egész első formatag oktávok kísérte 
megismétlésekor sem, talán csak a hangsú
lyokat emeli ki egy gondolattal erőteljeseb
ben. Az igazán meglepő megoldást a tétel kö
zéprésze hozza. Bilson pontosan olvassa a 
Schubert kottájába kódolt szándékot: egy a 
barokkból a klasszicizmuson, talán Mozart 
művein átmentett Fantáziát formáz, melyben 
a futamoknak éppoly fontos drámai-dallami 
szerepük van, mint a melodikus töredékek
nek; a szinte utáncsengés nélkül, röviden fel
csattanó ffz  harmóniatömbök igazolják a mű
vet ihlető korai hangszeren kiemelt, drámai 
erővel megszólaltatható hatást. Felhívom a fi
gyelmet -  ugyancsak a régi hangszert dicsé
rendő -  a főrészhez visszavezető ütemek 
kontraoktávbeli trillás dallamának a rövi- 
debb húrokon szokatlan plaszticitással meg
szólaló menetére. A visszatérés bensősége a 
pp dinamika ellenére sem válik enerválttá, a 
tompítás -  anélkül, hogy rideggé válnék -  a 
szokásosnál rövidebbre fogja a kísérő cisz2-ek 
repetált pihegését.


