
nek ä egyben az olvasÂ elemi segÁt¢s¢nek ä
bÀrmely szakk´nyvben a mutatÂ megl¢t¢t,
mit vÀrjunk a kommerciÀlis kiadÂktÂl?

V¢g¡l n¢hÀny megjegyz¢s a tipogrÀfiÀrÂl.
Napjaink rendkÁv¡l vegyes szÁnvonalÃ k¡l-
alakkal megjelenû magyar szakk´nyvterm¢-
s¢ben kellemes k¢zbe venni ezt a csinos ¢s
Ázl¢ssel kivitelezett puha k´t¢sü k´nyvet. (A
tipogrÀfiÀt K´b´l Vera tervezte; nyomdai
elûk¢szÁt¢s: graphoman, a kottap¢ldÀk z´me
a Kottamester Bt. munkÀja, a k´nyvet a CP
StÃdiÂ nyomta.) Azonban a puding prÂbÀja
az ev¢s.

A legfontosabbal kezdve: sokak szem¢ben
ugyan ¢rdem, hogy sz´vegszerkesztûkkel,
f¢lprofizmussal teli vilÀgunkban v¢gre egy
olyan szakk´nyvet olvashatnak, amely nem a
Times csalÀd (vagy ahhoz k´zeli betük¢szlet)
grafikai k¢p¢vel jelenik meg, tehÀt frissÁtûen
mÀs, elegÀns. Mellesleg talÀn m¢g az is oka
lehetett a betüfajta megvÀlasztÀsÀnak, hogy
ezzel a k¢szlettel a betüm¢ret kicsinyÁt¢se
n¢lk¡l sok sz´veg t´m´rÁthetû egy sorba, a
k´tet karcsÃbb lesz, megvalÂsÁthatÂk a szer-
zûk sokhasÀbos tÀblÀzatai. OlvasÂk¢nt ezt az
anti-Times t´rekv¢st ¢n m¢gsem pÀrtolom.
EgyÂrÀnyi olvasÀs utÀn ä ebben a t¡k´rm¢-
retben ¢s sorsürüs¢gben, a filigrÀn betürajz
k´vetkezt¢ben sz¡rk¢nek hatÂ nyomÀssal ä a
k´tet betüitûl mÀr kÀprÀzik a szemem, jÂlle-
het ez szakk´nyv, nem hetilap, amibe el¢g be-
le-beleolvasgatnunk. AzutÀn arÀnytalanul ki-
csi a margÂ, amire ¢ppen ilyen k´tetben egyi-
k¡nk-mÀsikunk jegyzetelni szokott. Modo-
ros, igazÀn nem tudomÀnyos k´nyvbe illû a
lapalji jegyzetekre utalÂ szÀmok f¢lk´v¢r sze-
d¢se. (V¢gt¢re nem a jegyzet felûl indulva
szeretn¢nk gyorsan visszakeresni, hol van a
sz´vegben a lÀbjegyzetre utalÂ szÀm, hanem
a fûsz´vegbûl ugrik le a szem a lapalji jegy-
zetre.) Egy¢bk¢nt is sok a àboldÊ szed¢sü ki-
emel¢s. T́ bb a bekeretezett Àbra, mint indo-
kolt; tovÀbbÀ egy zenetudomÀnyi k´tetben
abszolÃt stÁlusidegen a sz¡rkÁtett hÀtt¢r mint
kiemel¢s ¢s a lÀbjegyzeteket elhatÀrolÂ vastag
sz¡rke l¢nia. (A àbokszosÁtÀsÊ, a àshadingÊ ti-
pikus sz´vegszerkesztû kÁnÀlta jÀt¢k, hely¢n-
valÂ mondjuk egy szÁnes folyÂiratban, de
nem tudomÀnyos prÂzÀban.) A formaszerke-
zet-ÀbrÀk egy r¢sze groteszk¡l nagy betükkel
halmozott (lÀsd pl. a 102., 145. oldalt). A kot-

tap¢ldÀk ä mÀr ha az ember hozzÀszokik
azokhoz a beosztÀs- ¢s arÀnybeli ¡gyetlens¢-
gekhez, amelyeket a kotta-sz´vegszerkesztû
programok ma m¢g (vagy legalÀbbis nÀlunk)
t´bbnyire elker¡lhetetlenn¢ tesznek (ÀmbÀr
valÂban nem lehet ezeken ÃrrÀ lenni? vagy
az-e a baj, hogy nem igazi profi kottagrafikus
az, aki a szoftvert kezeli?) ä arÀnylag kelle-
mesen olvashatÂk. A kotta azonban lehetne
sürübb, mindenesetre egyenletesebben sürü,
esetleg kisebb is, fûk¢nt pedig el kellene d´n-
teni, hogy ha nem centralizÀlt, hanem balra
zÀrt a kottÀk t´rdel¢se, hol kezdûdik a àbal-
raÊ (lÀsd pl. a 16. oldalon a kottap¢lda-szÀ-
mozÀst).

Mindezzel azonban csupÀn azt szeretn¢m
mondani: bÀr a k´nyv csinos ¢s ¢rdekes meg-
jelen¢sü, nem kellene a tudÂs tÀrsasÀg tipog-
rÀfiai etalonjÀnak tekinteni, amit a tovÀbbi
k´tetek vÀltoztatÀs n¢lk¡l folytassanak.

Somfai LÀszlÂ

 

EGY HýSKOR LEGV°G°N?

Lazar Berman 1956 oktÂber¢ben k¢sz¡lt
budapesti felv¢telei

Liszt Ferenc: °tudes d'ex¢cution transcendante.
No. 11 àHarmonies du soirÊ
Harmonies po¢tiques et religieuses. No. 7
Fun¢railles
Rhapsodie hongroise No. 9 (Pesther Karneval)
°tudes d'ex¢cution transcendante No. 8
àWilde JagdÊ
Rhapsodie espagnole
Sergei Prokofjev: Toccata, Op. 7
I. zongoraverseny, Op. 10
Lazar Berman ä zongora
Magyar çllami Hangversenyzenekar ä
vez¢nyel KÂrodi AndrÀs
Hungaroton Classic HCD 31 685

K´zhelyszÀmba mennek manapsÀg a nagy
hanglemezgyÀrtÂ ¢s -kiadÂ vÀllalatok csûdj¢t
prognosztizÀlÂ szÂlamok. ValÂ igaz: az eta-
lon¢rt¢kü felv¢teleket ¢s ¢rdekes, felkavarÂ
variÀnsokat egyarÀnt tartalmazÂ lemezgyüj-
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tem¢nyekbe hovatovÀbb nemigen àf¢r beÊ
egy-egy Ãj produkciÂ, amely nem hat a reve-
lÀciÂ erej¢vel, csupÀn kicsit mÀs, mint a t´bbi,
tÁz olvasatbÂl ´sszegyÃrt tizenegyedik ¢rzet¢t
keltve. Aki Furtw¤ngler, Toscanini, Kleiber,
Klemperer elûadÀsÀban ¢lvezheti Beethoven
szimfÂniÀit, ugyan minek gyarapÁtanÀ gyüj-
tem¢ny¢t olyan felv¢tellel, amely ¢lm¢nyt
nem ad, legfeljebb a hangzÀs minûs¢ge teszi
ideig-ÂrÀig ¢letk¢pess¢? A vÀllalatok eladÀsi
statisztikÀi riasztÂ k¢pet mutatnak a vilÀg-
sztÀrok vagy propagandac¢lzattal azzÀ kikiÀl-
tott müv¢szek elûadÂi teljesÁtm¢nyeinek a k´-
z´ns¢g Àltali valÂs megÁt¢l¢s¢rûl. Nem is cso-
da; a k´z¢pszer olyan m¢rt¢kben tombol,
hogy a befogadÂ r¢tegben, a fogyasztÂk tÀ-
borÀban magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel
alakult ki egyfajta v¢dekez¢si mechanizmus,
immunrendszer. Ahogyan az ÃjsÀgolvasÂnak
egyszer csak kezd elege lenni a naponta rÀ-
zÃdulÂ hÁrd´mpingbûl, informÀciÂÀradatbÂl,
Ãgy zÀrul be lassan az emberek f¡le ä no meg
nem utolsÂsorban a p¢nztÀrcÀja ä az Ãj ¢s
m¢g Ãjabb kÁnÀlat elûtt, amibe Ãton-Ãtf¢len
bele¡tk´zik. Igazi minûs¢gi fel¡gyelet hiÀ-
nyÀban a technika jelenlegi ÀllÀsÀn bÀrmi elû-
fordulhat: az ¡zletek polcaira bizony igen
k´nnyed¢n ker¡lhet olyan àmüv¢szÊ felv¢te-
le is, akit akÀr m¢g tÁz-egyn¢hÀny ¢vvel ez-
elûtt a stÃdiÂk k´zel¢be sem engedtek volna.
Ha ehhez hozzÀszÀmÁtjuk a komolyzen¢t
kedvelûk szÀmÀnak rohamos cs´kken¢s¢t, a
szociÀlis helyzet ¢rezhetû romlÀsÀt, az ¢rt¢k-
vÀlsÀgot, amely elsûnek mindig a kultÃra te-
r¡let¢re t´r be, nem neh¢z megjÂsolni, hogy
az igazÀn nagy bajok csak ezutÀn k´vetkez-
nek. Ami eddig t´rt¢nt, gy´ng¢d figyelmez-
tet¢s csupÀn.

Azok az Ãj kiadvÀnyok, amelyek szÁnvona-
luknÀl, ¢rdekess¢g¡kn¢l fogva m¢g szÀmÁt-
hatnak valamelyes vÀsÀrlÂi bÀzisra, nem
egyebek t¡neti kezel¢sn¢l, magÀn a betegs¢-
gen aligha segÁthetnek. °s m¢gis hihetetlen¡l
fontosak. Mert legalÀbb n¢hÀny pillanatra
visszaadhatjÀk ¢letkedv¡nket, felerûsÁthetik
eltompult ´ntudatunkat, gondolkodÀsra
k¢sztethetnek. Ilyen a Hungaroton Classic
egyik legÃjabb, Lazar Berman 1956 oktÂbe-
r¢ben Budapesten k¢sz¡lt felv¢teleit k´zre-
adÂ CD-je. A valamivel korÀbban megrende-
zett, meglehetûsen nagy vihart kavarÂ Liszt-
verseny III. helyezettj¢t mai f¡llel hallgatva

nehezen tudjuk elk¢pzelni, hogyan nyÃjthat-
tak ezen a versenyen mindjÀrt hÀrman is
jobb teljesÁtm¢nyt. A t¢ny azonban t¢ny ma-
rad: az eml¢kezetes viadal I. dÁjÀt Lev Vla-
szenko, a II. dÁjat megosztva B¤cher MihÀly
¢s Liu Si Kun kapta. Viszont az is t¢ny, hogy
valÂdi, nemzetk´zi m¢rt¢kkel m¢rve is jelen-
tûs szÂlistakarriert egyed¡l Berman tudott
befutni koll¢gÀi k´z¡l, s ¢lhet¡nk a gyanÃ-
perrel: v¢lhetûleg nem csupÀn keleti szom-
sz¢dunk, a valamikori SzovjetuniÂ politikÀjÀ-
nak enyh¡l¢se, fokozatos liberalizÀlÂdÀsa
vagy a k¢sûbbiekben a sz¡lûf´ldj¢t elhagyÂ
müv¢sz sajÀt zeneis¢g¢tûl f¡ggetlen mÁtosszÀ
vÀlÀsa miatt. A lemezen olyan zongorajÀt¢kot
hallhatunk, amely t´bb mint figyelemre m¢l-
tÂ. Szinte ¢rthetetlen, hogy a lemez anyagÀ-
nak tÃlnyomÂ r¢sze mi¢rt nem vÀlt korÀbban
publikussÀ; a politikai ellen¢rz¢s csaknem ki-
zÀrt, hiszen a Prokofjev-darabok ä a VIII.
SZONçTA elûadÀsÀval kieg¢szÁtve ä egy ideig
hozzÀf¢rhetûk voltak az LP-korszakban
(Hungaroton SHLX 90 048). A mer¢szs¢g,
ahogy annak idej¢n Berman majd' minden,
a lemezen hallhatÂ darabhoz nyÃlt, ma mÀr
feh¢rhollÂ-szÀmba megy. A stÃdiÂmunka vi-
lÀga azÂta Ãj müv¢sztÁpust nevelt ki: az ana-
litikus, a v¢glegess¢get megc¢lzÂ, az ´r´kk¢-
valÂsÀggal folyton-folyvÀst kokettÀlni prÂbÀlÂ
elûadÂ¢t, aki nem kockÀztathat s term¢-
szetesen nem is kockÀztat feleslegesen, Àm
k´zben ¢szre sem veszi, hogy bizonyos mü-
vek mellett ¢ppen e k¢ts¢gkÁv¡l tiszteletre
m¢ltÂ attitüd miatt rohan el, m¢g arra sem
¢rve rÀ, hogy legalÀbb egy kicsit ä Ãgymond
ä lef¢kezzen, k´r¡ln¢zzen, szeml¢lûdj´n.1 Az
àisteni felelûtlens¢gÊ, a teremtû k´nnyeds¢g,
a remekmüveket vagy mindenkor ¢rv¢nyes
produkciÂkat valamikor csak Ãgy ontÂ non-
chalance ä Ãgy tünik ä v¢g¢rv¢nyesen a mÃl-
t¢. Igen nagy egy¢nis¢gnek kell lennie an-
nak, aki manapsÀg kesztyüt dobhat a jÂcskÀn
megvÀltozott ig¢nyeknek, az ¢rtelmetlen¡l
fÀradsÀgos munkÀk verejt¢k¢tûl szaglÂ ´ssz-
kiadÀsokat kicsikarÂ steril generÀlÁzl¢snek;
aki mer m¢g egyÀltalÀn engedni bizonyos pil-
lanatok csÀbÁtÀsÀnak, bÁzvÀn elsûsorban ´n-
magÀban, mint a müvet ÃjjÀ¢leszteni k¢pes
m¢diumban.2 Tagadhatatlan, hogy minden
nagyvonalÃ alapÀllÀsnÀl àbecsÃsznakÊ bizo-
nyos hibÀk, amelyek elker¡lhetetlenek, ha a
darabot a maga eg¢sz¢ben, fel¡lrûl tekintj¡k
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Àt. De nem szÀzszor ¢rt¢kesebb az egys¢gre
irÀnyulÂ koh¢ziÂ, mint a t´k¢letess¢g? Ki
akadna fenn a WILDE JAGD vagy a SPANYOL
RAPSZñDIA kisebb mell¢fogÀsain, amikor ilyen
formÀtumÃ olvasat r¢szese lehet? Kinek jut-
na esz¢be, hogy a magyaros(abb) hangv¢telt
szÀmon k¢rje a PESTI KARNEVçL ilyen ele-
mentÀris erejü elûadÀsa hallatÀn? Fair lenne
gÂrcsû alÀ venni az aprÂtechnikÀt, Berman-
nak az ÀtlagosnÀl ä pontosabban inkÀbb sajÀt
kez¢nek erej¢hez k¢pest ä viszonylag gyen-
g¢bb ujjait, amikor egy¢bk¢nt igazi liszti
oroszlÀnmancsokat ¢rz¡nk a billentyükre ne-
hezedni? Meglehet, az idû kikezdte az ESTI
HARMñNIçK vagy a FUN°RAILLES Berman
el¢nk tÀrta k¢p¢t. De ezeken is hallatszik a
hit, a àcsakis Ágy lehetÊ nagyk¢pünek tetszû,
Àm valÂjÀban a kompozÁciÂk irÀnti alÀzat dik-
tÀlta müv¢szi becs¡let Àltal hitelesÁtett hozzÀ-
ÀllÀsa. Lehet persze, hogy a korabeli hang-
technika nagy vonalakban k¢pes csak felid¢z-
ni Berman egyed¡lÀllÂ zongorÀzÀsÀt, annak
r¢szleteit, a pedÀlozÀs jÂszerivel m¢rhetetlen
finomsÀgait, a zongora legfelsû regiszter¢nek
felhang´sszecseng¢seit. A szikÀrabb Prokof-
jev-müvek valamivel jobban jÀrnak, bÀr a
DESZ-DöR ZONGORAVERSENY mÀsodik t¢tele
felt¢telezhetûen nem a felv¢tel viszonylagos
szÀrazsÀga miatt van hÁjÀn bizonyos k´ltûi-
s¢gnek.

A kiadvÀny k¡lsûs¢ge majdnem megfelel
a mai ig¢nyeknek. Az egyszerü lemezhallgatÂ
valÂszÁnüleg szÁvesen olvasna a kÁs¢rûf¡zet-
ben t´bbet ä mint semmit ä a müvekrûl vagy
az elûadÂrÂl. Az ig¢nyesebbek nyilvÀn zokon
veszik, hogy a müsor nem eg¢szen korrekt a
cÁmek, opusszÀmok tekintet¢ben, mint ahogy
a pontos helyszÁneket sem t¡nteti fel, de m¢g
azt sem, hogy a felv¢telek egy r¢sze mecha-
nikus hanghordozÂn valamikor megjelent.
çm ezek olyan aprÂsÀgok, amelyek felett szÁ-
vesen elsiklik, akit elsûsorban ¢s csakis az elû-
adÀs minûs¢ge ¢rdekel. Berman jÀt¢ka m´-
g´tt olyan rÀtermetts¢g Àll, az Àltala megva-
lÂsÁtott eredm¢nyek olyan szÁnvonalat k¢pvi-
selnek, hogy ezek utÀn ha valakinek, neki
biztosan jogÀban Àll, hogy a mai Liszt-verse-
nyek r¢sztvevûirûl, egyÀltalÀn a mai Liszt-
àSpielerÊ-ekrûl bÀtran s hitelt ¢rdemlûen
fejthesse ki ä f¡l¡nknek nem mindig legkel-
lemesebben hangzÂ ä v¢lem¢ny¢t.

KonklÃziÂ tekintet¢ben mi is tulajdonk¢p-
pen a recenzens fû k´teless¢ge? Az abszolÃt
m¢rc¢t mindenek el¢ v¢ve, Ãgymond àelhe-
lyezniÊ a bÁrÀlat tÀrgyÀt az ÀltalÀnos ¢rt¢k-
rendben, vagy egyszerüen szÀmot adni be-
nyomÀsairÂl? F¡ggetlenÁtheti-e magÀt teljes
m¢rt¢kben a produkciÂhoz k´zvetlen¡l vagy
k´zvetetten kapcsolÂdÂ eml¢kektûl, vagy er-
re voltak¢ppen nincs is sz¡ks¢g ä hiszen pon-
tosan ezek miatt vÀlik egy-egy produkciÂ
egyediv¢, visszahozhatatlannÀ, ´r´kre eml¢-
kezetess¢? NyilvÀnvalÂ, hogy ez is, az is lehe-
tetlen. LegalÀbb annyira nevets¢ges lenne a
àCziffrÀn innen, Horowitzon tÃlÊ szigorÃan
vett doktriner szempontjainak ¢rz¢keltet¢se,
mint mondjuk felÀllÁtani egy tisztÀn ¢rzelmi
alapon ÀllÂ hipot¢zist arra n¢zve, hogy 1956.
oktÂberi tartÂzkodÀsa alkalmÀval Berman
esetleg meg¢rezte s inspirÀlÂ t¢nyezûk¢nt ¢l-
te meg a magyar forradalom elûszel¢t (sajÀt
kezüleg Árt tasaksz´veg¢ben szerencs¢re û
maga ezt jÂ elûre megcÀfolja). A müv¢sz
k¢sûbbi produkciÂival valÂ ´sszevet¢s sem
Àllja meg a hely¢t, hiszen a felv¢telek egyben
kor- ¢s Àllapotdokumentumok: reprezentÀl-
jÀk egyr¢szt a f¢nykorÀban l¢vû orosz iskola
vÁvmÀnyait, mÀsr¢szt azt az ¢rÀt, amelyben
m¢g kitapinthatÂ a liszti ´r´ks¢g minden po-
zitÁv ¢s negatÁv jellemzûj¢vel egyarÀnt. A v¢-
g¢t ¢lû hûskor erej¢t, a betemetûdni lÀtszÂ
ûsforrÀs Áz¢t ¢rezz¡k benn¡k, de mÀsfelûl a
tûl¡k valÂ feltartÂztathatatlanul gyors tÀvolo-
dÀst is. Bizonyos ¢rtelemben tehÀt felm¢rhe-
tetlen fontossÀgÃ ¡zenet ez a lemez: elaggott,
lassank¢nt kimÃlÂ ¢vszÀzadunk k¡ldi az Ãj-
nak, a müv¢szetek irÀnt egyelûre nem valami
fog¢kony suhancnak.

Jegyzetek

1. IgazsÀgtalansÀg lenne megfeledkezni a nagy elû-
d´k Ãtt´rû jelentûs¢gü munkÀjÀrÂl. A àpepecselû
stÃdiÂmüv¢szÊ gyakorlatilag a hangr´gzÁt¢s feltalÀ-
lÀsa Âta jelen van, Àm ahhoz, hogy ez a (fajta) munka
az ût megilletû müv¢szi rangra emelkedjen, egy
Backhausnak vagy egy Rachmaninovnak ä k¢sûbb
egy Lipattinak ä kellett j´nnie. Ezeket a müv¢szeket
nyilvÀn nem analitikus hajlamaik predesztinÀltÀk
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a stÃdiÂmunkÀra. MegkockÀztathatÂ a kijelent¢s,
mely szerint Lipatti lemezfelv¢telei szÁnvonal tekin-
tet¢ben koncertprodukciÂi felett Àllnak.
2. Term¢szetesen csak akkor, ha mer¢sz, ¢s szabad-
sÀgÀt nem gÀtoljÀk holmi prekoncepciÂk. Glenn
Gould felv¢teli oeuvre-je, eg¢sz müv¢szi habitusa bi-
zonyÁtja, hogy a v¢glegess¢g, a àmÀrvÀnyba v¢sett-
s¢gÊ nem id¢zhetû elû mesters¢gesen. RemekmÁvü

produkciÂk megsz¡let¢s¢hez annyi komponens
egyidejü pozitÁv jelenl¢t¢re van sz¡ks¢g, hogy csak-
nem lehetetlen azokat elûre beprogramozni. Ilyen-
formÀn minden ´r´k ¢rv¢nyü müv¢szi tett àobjet
trouv¢Ê, vagyis v¢gsû soron a v¢letlen ajÀnd¢ka,
amely a legnagyobb meglepet¢st alkalmasint annak
okozza, aki elûid¢zte.

Kocsis ZoltÀn
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