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a haza konkr¢t k¢p¢vel, de nincs haza, amelyre eml¢keztetne. Sosem volt Schubert
tÀvolabb a f´ldtûl, mint amikor felid¢zte. A halÀl k¢peiben megnyilatkozik: a k´zvetlen
k´zels¢g arcÀban azonban maga a term¢szet ûrzûdik meg. Ez¢rt nem vezet Ãt Schubert
zen¢j¢tûl a zsÀner- vagy honi müv¢szethez, hanem csupÀn a legm¢lyebb depravÀciÂ-
hoz ¢s a vÀltozÂ emberek felszabadult zen¢j¢nek alig megszÂlÁtott realitÀsÀhoz. Sza-
bÀlytalan vonÀsokkal, szeizmogrÀfk¢nt Schubert zen¢je az emberek minûs¢gi vÀltozÀ-
sainak ¡zenet¢t jegyzi fel. A sÁrÀs a hely¢nvalÂ vÀlasz e zen¢re: a legnyomorÃsÀgosabb
szentimentalizmus sÁrÀsa a àHÀrom a kislÀnyÊ-ban nem mÀs, mint a megrend¡lt test
zokogÀsa. Schubert zen¢j¢tûl kiÀradnak a k´nnyek, an¢lk¡l, hogy a lelket faggatnÀ
elûbb: olyannyira k¢pektûl mentesen ¢s valÂsÀgosan hullik bel¢nk. SÁrunk, bÀr nem
tudjuk, mi¢rt; mert olyanok m¢g nem vagyunk, mik¢nt e muzsika Ág¢rte; ¢s a n¢vtelen
boldogsÀgban e zene l¢te elegendû, hogy bizonysÀgot szerezz¡nk arrÂl, egyszer majd
olyanok lesz¡nk, amik¢nt Ág¢rte volt. Nem vagyunk k¢pesek kiolvasni, de ez a zene
az elhomÀlyosulÂ, k´nnybe lÀbadt szem el¢ odatartja a v¢gsû kib¢k¡l¢s rejtjeleit.
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MÀr jÂ pÀr ¢ve t´rt¢nt, de m¢g mindig fel tudom id¢zni magamban a jelenetet. °letem
bÀrmikor elûhÁvhatÂ pillanatk¢pei k´z¢ tartozik. Tombolt a nyÀr, a d¢li nap ki¢gette
az utcÀkbÂl az Àrny¢kokat. Nem is tudom, mi¢rt ¢ppen akkor kerekedtem fel, hogy
a Stefansdom m´g´tti szÀllodÀmbÂl Schubert sz¡lûhÀzÀhoz s¢tÀljak a Nussdorfer
Strass¢ra, s talÀn ugyanazt az utat tegyem meg, mint a leendû konviktusi diÀk, amikor
¢desanyja kÁs¢ret¢ben vizsgÀzni indult. ötk´zben bet¢rtem valahovÀ, ittam egy tejes-
kÀv¢t, s valami tompa fÀradtsÀg mintegy v¢dûhÀrtyak¢nt Âvott a hûs¢gtûl. Az Ãjabb
¢s magasabb ¢p¡letek k´z´tt megbÃvÂ szer¢ny, r¢gi hÀzban jÂlesû hüv´s fogadott. A
kert fel¢ nyitott belsû udvar ä inkÀbb udvarocska ä l¢legezni engedte a hÀzat.

Megtekintettem a mÃzeumot, ÀlldogÀltam egy darabig az elsû emeleti, fÀbÂl ¢p¡lt,
nyitott k´rfolyosÂn, v¢g¡l pedig lementem az udvarra. °n voltam az egyed¡li lÀtoga-
tÂ. A falnak dûltem, becsuktam a szemem, hallgatÂztam. Az utca felûl tompa zaj szü-
rûd´tt be. Maga a hÀz cs´ndes volt. Egyszer egy kisgyerek szaladt v¢gig aprÂ, gyors
l¢ptekkel a fafolyosÂn. A l¢p¢sekrûl csak mell¢kesen vettem tudomÀst. Visszhangjuk
azonban jelz¢s volt immÀr amÃgy is nyugtalan, hÀzat ¢s udvart egyarÀnt ben¢pesÁtû
fantÀziÀm szÀmÀra. így fedezhette fel a zen¢t a kis Schubert ä mondtam magamban.
Nem apja hegedü- vagy bÀtyja zongorajÀt¢kÀnak, hanem az ¢lettel teli hÀznak, ennek
a sokszÂlamÃ valÂsÀgnak, ennek az egyetlen, hatalmas hangszernek k´sz´nhetûen.



Tele a hÀz hangokkal. A f´ldszinten, a kocsibejÀrÂ mellett talÀlhatÂ az apa iskolÀja.
EzenkÁv¡l m¢g tizenh¢t lakÀs k´rben az udvarban ¢s az elsû emeleten. Az egyikben
hÀrman laknak, a mÀsikban tÁzen. MegprÂbÀlok a gyermekkel egy¡tt f¡lelni. A hÀz
sz¡ntelen¡l zeng. Zen¢je az idû mÃlÀsÀhoz igazodik. Van, ami a reggelt jelzi, van, ami
d¢lben szÂl, van esti ¢s ¢ji zene. A kisfiÃ hallgathatja, ahogy kora reggelente sÂhajok-
kal, morcos kiÀltÀsokkal megelevenedik a hÀz. GyereksÁrÀs, sietûs l¢ptek a gangon ¢s
a l¢pcsûn. A napot az iskolÀbÂl felszürûdû zajok jÀrjÀk Àt. Elûsz´r a gyerekek lÀrmÀz-
nak, amint reggel kisebb-nagyobb csoportokban bej´nnek a kapun. AzutÀn cs´nd lesz,
amelyet csak a papa hangja ural, ¢s n¢ha kÂrusban felmondanak valamit, vagy ¢ne-
kelnek. K´zben a hÀzat bet´lti a napi ny¡zsg¢s. Most mÀr a hangok mindent megen-
gednek maguknak. KiabÀlnak, parancsolgatnak, suttognak, panaszkodnak, k´vete-
lûznek, ¢nekelnek. Gyakran mindezt egyszerre. BÀr a kisfiÃ minden hangot ismer, s
valamennyit meg is tudja k¡l´nb´ztetni egymÀstÂl, m¢gis egys¢ges hangsz´vetk¢nt
hallja ûket. Eg¢szen estig, amikor lassan s´t¢tebb szÁnezetüek lesznek, elhalkulnak ä
tompÁtja ûket a tünû f¢ny ¢s a fÀradtsÀg.

Valahogy Ágy t´rt¢nhetett. így àhallgathatta bele magÀtÊ Franz Schubert a maga
vilÀgÀba, mielûtt m¢g bÀrmilyen hangszert vagy kottaolvasÀst tanult volna. BizonyÁt¢k
persze nincs erre. Schubert egyetlen level¢ben sem szÀmolt be rÂla ä csak a zen¢j¢ben.
A hangzÂ hÀz fantÀziÀmra van bÁzva.

Azt mondom magamnak, hogy ez a àhÀzimuzsikaÊ Schubert müv¢szet¢nek sem-
mihez sem hasonlÁthatÂ alapja. A hangok ¢s hangszerek felcser¢lhetûs¢ge, a hangsze-
res kÁs¢rettel felcsend¡lû ¢nek csodÀja, az ¢neklû hangszerek¢. Mindez a dalokban,
elsûsorban azok hangszeres kÁs¢ret¢ben csÃcsosodik ki. De a kvartettekben, a k¢sei
zongoraszonÀtÀkban, a C-DöR VONñS¹T¹S-ben s nem utolsÂsorban a szimfÂniÀkban
Schubert teljes sz¢less¢g¢ben terÁti el¢nk a sz´vetet. A hangok ¢s hangszerek itt
´sszefonÂdnak, egymÀshoz kapcsolÂdnak, a zeneszerzû Ãjra ¢s Ãjra a mÃltban hall-
gatÂzik. A volt S¤ngerknabe, a konviktus n´vend¢ke r¢g elhagyta mÀr a sz¡lû hÀzat, de
zen¢je tovÀbbkÁs¢ri. Bet´lti az eml¢kezet¢t, s minden ¡temmel, amelyet akÀr mÀr ti-
zenhÀrom ¢vesen is àk´ltÊ, vilÀgossÀ vÀlik elûtte, hogy zen¢lve megûrizheti a hÀzat,
amelyet elveszÁtett. VÀrosi vÀndorrÀ lett, idegenn¢ a barÀtai k´zt. Amit a mennyek
kapujÀban hallgatÂzva magÀ¢vÀ tett, ¢letmüve term¢szetes hangzÂ alapjÀvÀ vÀlik. A
hangok hangszerek, ¢s a hangszerek hangok.

2

BesorolhatÂ-e a VÀndor? Nem kev¢s Schubert-ismerû gondolkodÀs n¢lk¡l megtette
ezt: a romantikusok k´z´tt tartottÀk szÀmon, vagy k¢sû klasszikusnak nevezt¢k. AttÂl
tartok, nem olvastÀk, nem hallgattÀk figyelmesen. BÀr Schubert az 1798 ¢s 1835 k´-
z´tti korszakban ¢lt ¢s alkotott, vagyis abban a korszakban, amelyet ÀltalÀban roman-
tikÀnak nevez¡nk, s noha müveiben lÀtszÂlag k´veti az univerzÀlis k´lt¢szet, a àszabad
szubjektivitÀs hordozta GesamtkunstÊ romantikus eszm¢j¢t, a VÀndor alakjÀnak,
amely szÀmÀra oly fontossÀ vÀlt, s amelyet (Goethe ¢s Schmidt von L¡beck verseivel)
a magÀ¢nak vallott, vajmi kev¢s k´ze van Eichendorff nincstelen ifjaihoz, azokhoz a
vÀndorokhoz, akik mint valami v¢gtelen parkot barangoljÀk be a term¢szetet, vagy
Novalis rajongÂ szellemü Ofterdingenj¢hez. Az û VÀndora nem hajlott az Àtszelle-
m¡lts¢gre: ¢lvezte a term¢szetet, de a vÀrosban lakott. Nyughatatlan ¢letformÀja mun-
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kÀjÀval, a zen¢vel f¡gg ´ssze. A mostoha ¢letk´r¡lm¢nyek az ´nk¢nt vÀlasztott sza-
badsÀg ÀllapotÀrÂl tanÃskodnak. Schubert volt az elsû àszabadfoglalkozÀsÃÊ zeneszer-
zû, pontosabban: û volt az elsû, aki kizÀrÂlag a (b¢csi) polgÀrsÀg zene¢rt¢s¢re ¢s ke-
gy¢re hagyatkozott. Hagyta, hogy ûk ihless¢k meg, hogy vissza¢ljenek hangulataival,
ugyanakkor ¢rz¢seivel, sejt¢seivel, elvÀrÀsaival megelûzte korÀt. KapcsolÂdott ahhoz
az urbÀnus, àkuckÂlakÂÊ tÀrsadalomhoz, amely meghunyÀszkodott Metternich ural-
ma ¢s cenzÃrÀja elûtt, sût Mayrhofer szem¢ly¢ben m¢g egy cenzort is a barÀtjÀnak
mondhatott, Àm ek´zben szenvedett a lapos, k´nnyen megel¢gedû nyÀrspolgÀrsÀgtÂl,
¢rezte a bek´sz´ntû modern kor barÀtsÀgtalan, fagyos szel¢t. K¢sz¡lt a T°LI UTAZçS-ra.

Nem, nem volt romantikus. Egyike volt ama kev¢s nyughatatlannak, mint Kleist,
H´lderlin ¢s B¡chner, akik felûrlûdtek az Ãtra kel¢s, az Ãton lev¢s k´zepette, akik el-
hagytÀk a klasszicizmus vilÀgossÀgÀt, hogy pÀratlan t¡relmetlens¢ggel ¢s cs´k´ny´s-
s¢ggel felderÁts¢k a biedermeier ¢s a rohanÂ j´vû s´t¢t hatÀrter¡let¢t.
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Napok Âta Schubert szimfÂniÀit hallgatom, Ãgy, ahogyan Nikolaus Harnoncourt ve-
z¢nyli ûket. Elûsz´r keletkez¢s¡k sorrendj¢ben hallgattam meg ûket, az elsûtûl a nyol-
cadikig. AzutÀn a bevezet¢seket ¢s befejez¢seket, egyes t¢teleket, t¢mÀkat, motÁvumo-
kat, vizsgÀlÂdva, ´sszehasonlÁtgatva. Majd Ãjra sorrendben. Vagy fordÁtva: a nyolca-
diktÂl az elsûig haladva, 1828-tÂl visszafel¢, 1813-ig, az elsû szimfÂnia keletkez¢s¢nek
¢v¢ig. A tizenhat ¢vestûl, aki ¢pp csak elhagyta a konviktust, a harmincegy ¢vesig, aki
a vÀndorlÀstÂl kimer¡lten befejezett egy hÀrom ¢vvel korÀbban, nyÀron megkezdett
szimfÂniÀt, a NAGY C-DöR-t, mÀs n¢ven GASTEINI-t, amely nincs, s amely dicsûs¢gesen
vonja vissza sajÀt neml¢t¢t. Valamilyen fejlûd¢st vÀrtam, id¢zeteket, Beethoventûl,
MozarttÂl k´lcs´nz´tt motÁvumokat (legalÀbbis az egyes szimfÂniÀk Ágy ¢ltek az eml¢-
kezetemben), Àm aminek a k´zep¢be cs´ppentem, s ami egyre inkÀbb lenyüg´z´tt,
az az eg¢sz volt, egy megzen¢sÁtett reg¢ny. CsodÀlatos mÂdon mÀr az elsû àfejezetek-
benÊ megjelennek azok az alakok, akik majd csak az utolsÂkban jutnak jelentûs sze-
rephez. Vannak t¢mÀk, amelyek nem ism¢tlûdnek ugyan, de valami titokzatos vissz-
hangterv szerint megvÀltoztatva Ãjra felhangzanak, hol tÀvolrÂl, hol pedig mÀr-mÀr
kÁnzÂn k´zelrûl. Nikolaus Harnoncourt nagy kedvvel bocsÀtkozik a reg¢ny r¢szletei-
be. °rdeklûd¢ssel, buzgÂn, boldogan tÀrja el¢nk a maga motivikus gazdagsÀgÀban. S
mivel az egyes r¢szletek megvilÀgÁtÀsa k´zben is mindig az eg¢szt hallja, nem vesznek
el szÀmÀra a hangok ¢s szÁnek, nem esik ki a reg¢ny alaphangulatÀbÂl.

Schubert, a VÀndor boldog gyermekk¢nt k¢pes tÀncl¢p¢sre vÀltani a sietûs, f´ld-
golyÂt kergetû ritmusbÂl. çm ez a zene korÀntsem olyan k´nnyü, olyan lend¡letes,
mint amilyennek p¢ldÀul a csodÀlatos ´t´dik, B-DöR SZIMFñNIA elsû t¢tele tünik. Eb-
ben is nyugtalansÀg l¡ktet, a keresû z´rget¢s a meghatÀrozÂ. Mennyit tÀncolnak ebben
a reg¢nyben! °s milyen kÁnzÂ kedvvel, milyen elragadtatott, elfojtott d¡hvel tÀncoltat
Harnoncourt! A jelenetek nyÀrias hangulatban kezdûdnek; megt´rt¢nhet, hogy a lÀt-
hatÀr sz¢l¢n az alakok vad mozgÀsba kezdenek ä k¢rd¢s, vajon tÃlÀradÂ jÂkedv¡kben
teszik-e vagy ijedt¡kben. °kes p¢ldÀja ennek az ́ t´dik szimfÂnia. Az elsû t¢tel, az elsû
Allegro nagyl¢legzetü, heves tÀncba rÀntja a hallgatÂt. Az elsû n¢gy ¡temet, annak
ringatÂzÂ biztatÀsÀt k¢sûbb a feldolgozÀsi r¢szben Schubert Ãgy mÂdosÁtja, hogy a tÀnc
m´g´tt ism¢t azonnal a s¡rgetû, figyelmeztetû l¢p¢s hallhatÂ. Ez az alapzene.
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Az Andant¢ban, ebben a szÀmomra oly kedves ¢s ¢ppen ez¢rt gyakrabban is hall-
gatott t¢telben az ¢neklû dallam a hatnyolcadok f´l¢ emelkedik, majd ä Áme a schuberti
ellentmondÀs! ä vilÀgos gyÀszban bontakozik ki, hogy v¢g¡l a kÂdÀban ÀthatÂan ¢less¢
vÀlj¢k. Itt az Esz-dÃr helyett vÀratlanul Cesz-dÃr hangzik fel, idegen¡l ¢s elutasÁtÂan.
ZenekarÀval Harnoncourt az abszolÃt jelenl¢t jegy¢ben muzsikÀl.

Reg¢nye elsû hat fejezet¢t Schubert ´t ¢v alatt àk´lt´tteÊ. °ppen akkor t´lt´tte be
huszonegyedik ¢let¢v¢t, amikor a hatodik, a KIS C-DöR szimfÂniÀt befejezte. Ha Ãjra-
olvasta, tudatÀra ¢bredhetett, hogy szimfonikus müv¢bûl, reg¢ny¢bûl hiÀnyzik m¢g a
v¢gsû fokozÀs, a beteljesed¢s. PrÂbÀlkozott, majd amit Árt, bÀtortalanul f¢lbehagyta,
eldobta.

1822. oktÂber 30-Àn v¢gre hozzÀlÀt az Ãj àfejezethezÊ. GazdagsÀga lenyüg´zû. A
s´t¢t fÂliÀn a boldogsÀgnyomok megindÁtÂk, zavarbaejtûk s fÀjdalmasak is egyszers-
mind. Most siker¡l t´k¢lyre vinnie a àhÀzimuzsikÀtÊ. ValahÀnyszor egy szÂlam dalolni
kezd, vele ¢nekel a hÀz, megszÂlalnak Schubert eml¢kei. MindjÀrt az elsû ¡temek
szorongatÂ s ugyanakkor eml¢keket felid¢zû basszusai mÀs dimenziÂba terelik a
t´rt¢netet.

Az elûzû hat fejezetben a zenei elbesz¢l¢s minduntalan Ãjabb ¢s Ãjabb szÁnekkel gaz-
dagodott, gyakran mer¢sz, idegen kromatikÀval ä sohasem volt hiÀny k´nnyen meg-
jegyezhetû t¢mÀkban, dallamokban. Most azonban Schubert ´sszefoglal, a VÀndor
most ´nmagÀra eszm¢l. T́ bb¢ semmi sem riasztja vissza, sem s´t¢ts¢g, sem magÀny.
Dac ¢s gyÀsz kÁs¢ri lÀthatatlan ÃtitÀrsk¢nt. A sz¢ps¢gbûl f¢lelem t´r elû, az ¢nekbûl
borzasztÂ hallgatÀs. Minden siker¡l neki. SajÀt korÀbÂl indul Ãtnak, s egy Ãj korszakrÂl
mes¢l a j´vû nemzed¢knek. Hirtelen bel¢p a mÀsodik t¢ma, az elsû t¢tel nagy dallama,
s minden Àtmenet n¢lk¡l meg is szakad. HallgatÀs k´veti. ElÀll a l¢legzet¡nk. AzutÀn
tombolva rÀnk t´r a teljes zenekar fortissimo-sforzatÂja. Semmi sem olyan t´bb¢, mint
amilyennek korÀbban megtapasztaltuk.

A mÀsodik, Andante t¢tel tÀgassÀgÀban hasonlÁt az elsûh´z. A harmadik t¢tel csak
vÀzlat formÀjÀban maradt rÀnk. A mÀsodik t¢tel lezÀrÀsa feleslegess¢ teszi a folytatÀst.
ögy v¢lem, Schubert n¢hÀny prÂbÀlkozÀs utÀn belÀtta, nem szabad lezÀrnia ezt a feje-
zetet, a VÀndorra vÀrÂ j´vendû vid¢k sz¢les Ávü vÀzlatÀt. Ez a hetedik, a BEFEJEZETLEN.

Vajon nem itt ¢r-e v¢get a schuberti szimfonikus reg¢ny, nem ez-e a finÀl¢, amely
a fagyban is indulÀst Ág¢r, s amely a VÀndort v¢g¢rv¢nyesen a t´rt¢net k´zponti alak-
jÀvÀ emeli?

1824. mÀrcius 27-¢n Schubert ezt Árja naplÂjÀba: àMüveim zenei k¢pess¢geim ¢s fÀjdal-
mam sz¡l´ttei; Ãgy tetszik, a vilÀg azokban leli legkevesebb ´r´m¢t, amelyek csak fÀjdalombÂl
fakadtak.Ê

1825 nyarÀn, Felsû-AusztriÀban utazgatva, Ãj szimfÂniÀn kezd dolgozni. Ez a szim-
fÂnia egyszerre l¢tezik ¢s nem l¢tezik, hiszen a VÀndornak sz¡ks¢ge van legendÀkra.
BarÀtainak bejelenti k¢sz¡lt¢t, ûk pedig idû elûtt elterjesztik a hÁr¢t. A GASTEINER vagy
mÀs n¢ven GMUNDENER nyomtalanul eltünt. Schubert talÀn csak elkezdte, de sosem
fejezte be. TalÀn csak besz¢lt rÂla. Magamnak azt mondom, talÀn ez lett volna a befe-
jezett, a t´k¢letes szimfÂnia a BEFEJEZETLEN utÀn, s talÀn ¢pp ez¢rt maradt hallhatatlan.

ValÂszÁnübb azonban, hogy m¢gis belekezdett a nyolcadik, a NAGY C-DöR szimfÂ-
niÀba. N¢gy nappal a fÀjdalmasan pontos naplÂbejegyz¢s utÀn Ágy Ár barÀtjÀnak, Le-
opold Kupelwiesernek: àAmi a dalokat illeti, kev¢s Ãjat csinÀltam, ezzel szemben t´bb hang-
szeres prÂbÀlkozÀsom is volt, mert komponÀltam 2 kvartettet hegedüre, m¢lyhegedüre ¢s gordon-
kÀra, valamint egy oktettet, s szeretn¢k m¢g egy quartettÂt is Árni; Ágy szeretn¢m egyengetni az
utat a nagy szimfÂnia szÀmÀra.Ê



Itt mutatkozik meg a zenei szak¢rtelem. S hogy igazsÀgos legyen a VÀndorral, m¢g
messzebbre is mer¢szkedne. Ha a reg¢ny finÀl¢ja elk¢sz¡lt is, a zeneszerzûnek m¢g
hiÀnyzik valami: a hangok visszat¢r¢se a sz´vetbe, a szuver¢n kitekint¢s.

Schubertnek siker¡l a zenei elbesz¢l¢st m¢g egyszer, megism¢telve, Àm ugyanakkor
megÃjÁtva kibûvÁtenie. M¢g mielûtt a figyelû szem Àttekinthetn¢ a vid¢ket, sz¢tnyÁlik
a f¡gg´ny, s egy k¡rtjel minden szÂlamot fel¢breszt. Vajon valÂban fel¢breszt? Nem
nyugalomra int-e egyszersmind? A VÀndor ism¢t t´bbet tud, mint mi. A vid¢k azon-
ban, amely ebben a fejezetben el¢nk tÀrul, ezÃttal a sajÀtunk is. SajÀtunk tÀgassÀgÀban,
lÀtszÂlagos egyhangÃsÀgÀban. A gyermek ä a meg´regedett gyermek ä visszat¢rt a
hÀzba, ¢s f¡lel.
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Hogy Ágy hallhattam Schubert szimfonikus reg¢ny¢t, minden szÂlamÀban ily v¢gtele-
n¡l tisztÀn, minden megjelen¢si formÀjÀban plasztikusan, m¢lyen ¢s vÀltozatosan, rÀ-
talÀlva a boldogsÀgra ¢s elveszÁtve azt, vilÀgosan Àt¢lve gyÀszÀt, azt Nikolaus Harnon-
court-nak k´sz´nhetem, az û elbesz¢lû müv¢szet¢nek, csalhatatlan hallÀsÀnak, Schu-
bert irÀnti kutatÂ szeretet¢nek.

(Az ÁrÀs a Schubert-szimfÂniÀk Nikolaus Harnoncourt vez¢nyelte Teldec-felv¢tel¢nek kÁs¢rûf¡zet¢ben jelent
meg.)

Walther D¡rr

àA DAL FEJEDELMEÊ
R¢gi ¢s Ãj Schubert-klis¢k kritikÀja

Dalos Anna fordÁtÀsa

Kev¢s zeneszerzû van, akinek alakjÀt ¢s ¢letmüv¢t olyannyira felismerhetetlenn¢ ten-
n¢k a klis¢k, mint Schubert¢t. Vannak e klis¢k k´z´tt r¢giek ¢s Ãjak, egy r¢sz¡k nyom-
ban Schubert halÀla utÀn alakult ki, mÀs r¢sz¡k a korai elk¢pzel¢seket fejlesztette to-
vÀbb, v¢g¡l vannak, amelyeket ma szembe szoktak ÀllÁtani e r¢gi klis¢kkel. Ha el aka-
runk m¢lyedni benn¡k, k´zelebbrûl szem¡gyre kell venn¡nk ezt az ÀltalÀban negatÁv
¢rtelmü fogalmat: a klis¢k elsajÀtÁtÀsi kÁs¢rletek, segÁtenek abban, hogy eljussunk a
müh´z, az emberhez, de gyakran t´bbet mondanak a klis¢t kialakÁtÂ szem¢lyrûl vagy
korrÂl, mint arrÂl, akirûl szÂlnak. A klis¢k ÀltalÀban nem eleve hamis ÀllÁtÀsok, csak
¢ppen egy bizonyos ismertetûjegy oly mÂdon dominÀl benn¡k, hogy mellette minden
mÀs vele versengû ismertetûjegy semmitmondÂnak, jelent¢ktelennek hat. Ha felis-
merj¡k, hogy egy v¢lem¢ny klis¢, s ¢szrevessz¡k, hogy nem felel meg annak a k¢pnek,
amelyet szerett¡nk volna egy bizonyos szem¢lyrûl kialakÁtani, akkor olyan Ãj k¢pet
ÀllÁtunk szembe vele, amelyen bizonyos vonÀsok tÃlhangsÃlyozottnak tünhetnek. A
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