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Tetten érhető-e az irodalom vagy az iro- 
dalmiság a beszédaktus-elmélet alkalmazásá
val? Elegendő-e a különböző irodalmi szöve
gek, szövegtípusok, netán szövegelemek illo- 
kúciójának vagy illokúciós struktúráinak 
meghatározása? A könyvből egyértelműen 
kiderül, hogy nem. Arra azonban minden
képpen alkalmas, hogy a nyelvközegű műal
kotások közlésorientált, az alkotói és befoga
dói közösségek értelmezési konvencióira, a 
kulturális kapcsolattartás szabályszerűségei
nek talán posztmodern, de mindenképpen 
időszerű kérdéseire irányítsa a figyelmet. Ami 
manapság az irodalomelméleten kívül sem 
mellékes szempont.

Kiss Tamás Zoltán

MOZART VONÓSNÉGYESEI 
KORABELI

ÉS MAI HANGSZEREKEN

Mozart: Korai vonósnégyesek 
Festetics-vonósnégyes 
HCD 31 443-45

Mozart: Hat vonósnégyes Joseph Haydnnak 
ajánlva
Takács-vonósnégyes 
HCD 12 983-85

Sokunk számára ma, a XX. század végén -  
és már több évtizede -  Wolfgang Amadé Mo
zart (ő így szerette írni a nevét; az Amadeust 
hagyjuk meg Peter ShafFernek) jelenti a zene 
alfáját és ómegáját. Érdemes emlékeztetni rá, 
hogy ez nem volt mindig így: a XIX. század 
Mozart-képe egészen más volt, mint a XX.-é, 
és zenei, történelmi, esztétikai és szociológiai 
okok sokasága vezetett a jelenlegi Mozart- 
központúsághoz, amely, a korunkban végbe
menő rohamos változások ellenére, meglehe
tősen tartósnak ígérkezik. Akinek az életében 
Mozart volt az első, még gyermekkorban 
megismert zeneszerző, aki Szabolcsi Bencétől 
vagy az ő tanítványaitól tanult zenetörténe
tet, vagy aki olvasta a Holmi 1991. decemberi 
Mozart-számát, az rögtön érteni fogja, miről 
beszélek.

Természetesen igyekeznünk kell, hogy mi
nél jobban megismerjük a történed Mozar
tot: sok mindent még ma sem tudunk (vagy 
tudunk, de nem emésztettünk meg kellően) 
Mozart és kora viszonyával kapcsolatosan. 
Mozart végtére is a XVIII. század második 
felének gyermeke volt, úgy élt, beszélt, öltöz
ködött, étkezett, mint mások; úgy hegedült, 
zongorázott és komponált, ahogy abban a 
korban szokás volt (éppen csak sokkal job
ban). De azóta eltelt kétszáz év, és Mozart 
nemcsak a saját koráé, hanem a mi korunké 
is. Az előadó-művészet nem szorítkozhat a 
„történetileg hiteles” Mozart-kép rekonst
rukciójára, hanem meg kell teremtenie és 
szüntelenül újra is kell teremtenie a mi saját, 
1992-es Mozart-képünket. Más szóval: Mo
zarthoz úgy kell hűnek lennünk, hogy önma
gunkhoz vagyunk hűek.

Az előttem fekvő kétszer három CD elő
adóművészei közül a Festetics-kvartett úgy 
hű önmagához, hogy korabeli hangszereken 
játssza a Mozart-vonósnégyeseket, Takácsék 
pedig úgy, hogy a XX. századi nagy kvartett
hagyományt építik tovább. Kertész István a 
London Baroque együttes első hegedűsénél, 
Ingrid Seifertnél fejlesztette tovább tudását 
az innsbrucki régizene-akadémián, Takács- 
Nagy Gábor pedig Székely Zoltántól vette át 
a stafétabotot a kanadai Banffben; különböző 
utakon azonban mindketten, vonósnégyes
társaikkal együtt, eljutottak a saját Mozart- 
képükhöz.

Ezeket a Mozart-képeket közvedenül 
összehasonlítani szinte lehetetlen, tekintve a 
repertoárok közti nagy különbségeket. A Fes- 
teticsék által játszott tizenhárom kvartettet ti
zennégy és tizenhét éves kora között kompo
nálta Mozart; ezután majdnem tíz évig nem 
írt vonósnégyest. A Takácsék felvételén sze
replő hat darab az érett komponista műhe
lyéből került ki, a nagy zongoraversenyek 
szomszédságában. A korai művek csodálato
san frissek, Mozart zsenialitása szinte minden 
oldalon érezhető; de azért a hat, Haydnnak 
ajánlott kvartett mégiscsak egészen más lapra 
tartozik.

Elgondolkoztam rajta, hogy miért a vi
szonylag ismeretlenebb korai kvartettek ju
tottak a „régi zenész” Festeticséknek, és miért 
a közismert „Haydn”-ciklust játsszák Taká
csék. Mintha a fiatalkori művek a „histori
kus” irányzattal, az érett koriak pedig a ha
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gyományos előadó-művészeti „főáramlattal” 
foglaltattak volna közös képletbe. Vajon mi 
lenne, ha a két együttes műsort cserélne? Az 
eredmény minden bizonnyal igen tanulságos 
volna: valamennyi darab teljesen új oldaláról 
mutatkoznék meg.

De térjünk vissza ahhoz, amit valóban hal
lunk. Mindkét produkcióról csak a legna
gyobb elismerés hangján lehet nyilatkozni, 
olyannyira, hogy nehéz tanácsot adni azok
nak, akiknek abban kell dönteniük, melyik 
sorozatot vegyék meg. Mivel a repertoárok 
lényegében összemérhetedenek, összehason
lítani inkább a hangszerek különböző adott
ságait lehet, semmint a zenészek egyéniségét 
(habár az utóbbi sokszor éppen az előbbin 
keresztül nyilvánul meg).

A XVIII. század második fele a vonós 
hangszerek történetében a nagy változások 
kora, melyben mind a hangszerek, mind a 
vonók fokozatosan fejlődtek mai alakjuk irá
nyában. Festeticsék hangszerei nem egy idő
ben és nem egy országban készültek, de talán 
éppen ez teszi a hangzást „autentikusabbá”:

hiszen ha 1770 táján összeült egy kvartett
társaság, ők is minden bizonnyal az éppen 
rendelkezésre álló hangszereken játszottak. A 
két vonósnégyes hangzása mindenesetre jól 
megkülönböztethető egymástól. Festeticsék 
játéka általában plasztikusabb, markánsabb, 
„ropogósabb”, míg Takácséké dúsabb, inten
zívebb, vibratóval telítettebb. De persze a 
hangzásnak mindkét produkcióban ezernyi 
árnyalata van, és mindkét produkció bővel
kedik mind érzékien lírai, mind drámaian fe
szült pillanatokban. Egymás mellett hallgatva 
a két vonósnégyest, kitűnik, hogy a zenében 
nincs helye a pártosságnak: az igazi autenti- 
citást leginkább a művészi színvonal hozza 
létre.

Mozart még négy vonósnégyest kompo
nált a Haydnnak ajánlott ciklus után: egy 
magában álló D-dúr művet és a három, Fri
gyes Vilmos királynak írt „porosz” kvartettet. 
Szívesen hallgatnám ezeket a darabokat fel
váltva a Festetics- és a Takács-vonósnégyes 
előadásában.

Laki Péter
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