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BRAHMS NYOMçBAN

P´rtschachbÂl Àrad a zene ä valami ilyesmit
Árt Clara Schumann-nak, akit szeretett
nagyon (vagy inkÀbb Robertet szerette
benne? vagy ez mindegy is?), t¢ny, hogy ott
P´rtschachban ´sszej´tt neki a mÀsodik
szimfÂnia, s egy ¢vre rÀ a hÁres
hegedüverseny is, pedig a sok kis elkerÁtett,
ketrecszerü st¢g, f¡ves napozÂkert,
meg az egyenblÃzos felszolgÀlÂ szem¢lyzet
inkÀbb diszkr¢t p¢nzcs´rg¢st, mint zen¢t
Àraszt, inkÀbb elûkelû unalmat,
melyet csak az a hosszÃ szÀlka t´rt meg
(lapulÂ dallam egy v¢n deszkast¢gen?),
ami a talpamba fÃrÂdott, ¢s amit
a helyi orvos gyorsan, elegÀnsan,
egy f¢nyes nikkelcsipesszel, no meg
´tszÀz schillinggel rÀntott ki belûlem;
igaz, k´zben eltelt vagy szÀzhÃsz ¢v.

Ami a szimfÂniÀt illeti,
meghallgattam t´bbsz´r is, ¢s erûsen
koncentrÀltam, visszat¡kr´zi-e,
mint a z´ld tÂvÁz a z´ld hegyeket,
a tÀj zen¢j¢t, egy siklÂ kacsÀt,
vagy a HamburgtÂl valÂ tÀvolsÀgot
(´r´m formÀjÀban); B¢cset igen,
¢s Beethoven nyomÀt is, mÁgnem aztÀn
felhagytam ezzel a prÂbÀlkozÀssal;
a finÀl¢ finÀl¢jÀnak d´rgû,
b¡szke ¢s vad akkordjai helyett
egy elsz¢lesedett, elnehez¡lt,
kopaszodÂ f¢rfi jutott eszembe,
akirûl l¢nyeg¢ben nem tÃl sok tudhatÂ,
csak hogy k¢t ´reg nû mellett ¢lt ¢vekig,
s egykor selymes, dÃs, m¢zszÁnü hajÀt
az idûk sorÀn hangokra cser¢lte.

A k¢sei IntermezzÂkban Ãgymond egy ¢let
tudÀsÀval (vagy mivel? mi ott a cisz-moll?)
sÃlyos, Àttetszû szûlûszemeket
gurÁtott t¢rfel¢rûl t¢rfel¡nkre,
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Hamburg dÁszpolgÀra, dÁszdoktor stb.,
a prÂf¢tÀk ¢s matrÂzok k´z¢.
AztÀn egy m¢ly regiszterben mindent felejtett.

P´rtschachban cs´nd lett.

Arnold Schoenberg

BRAHMS, A HALADñ
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1

Azt mondjÀk, Brahms viselked¢s¢t a tÀrsasÀgi ¢rintkez¢sben gyakorta bizonyos nyer-
ses¢g jellemezte. Ez a figura aligha àaz ismeretlen BrahmsÊ volt. B¢cs jÂl ismerte a
mÂdszert, mellyel a zeneszerzû a durvasÀg oltalmazÂ falÀt vonta maga k´r¢ egy nyÀ-
lasan p´khendi, cs´p´gûsen hÁzelkedû ¢s m¢zesmÀzosan sz¢gyentelen emberfajta to-
lakodÂ tÀmadÀsai ellen v¢dekezv¢n. K´ztudott, hogy az eff¢le kellemetlen alkalmat-
lankodÂk, szenzÀciÂ¢hes anekdotavadÀszok ¢s tapintatlan betolakodÂk a magÀn-
¢letben alig tapasztaltak egyebet Brahms r¢sz¢rûl, mint szÀraz elutasÁtÀst. Hiszen ha
egyszer megnyÁltak a fecseg¢s zsilipjei, ¢s megindult a mindent elborÁtÂ Àradat, a szÀ-
razsÀg nem nyÃjthatott v¢delmet t´bb¢. Ez¢rt k¢nyszer¡lt Brahms gyakran a durva-
sÀg mened¢k¢t vÀlasztani. çldozatai hallgatÂlagosan megegyeztek abban, hogy ami
vel¡k magukkal esett meg, azt tr¢fÀsan Brahms àszÀraz modorak¢ntÊ aposztrofÀljÀk;
jÂl megfigyelhetû az is, hogy mÁg egyfelûl lelke m¢ly¢n mindegyik¡k ´r¡lt a mÀsik
balszerencs¢j¢nek, mÀsfelûl viszont mindenkinek m¢ly meggyûzûd¢se volt, hogy vele
magÀval igazsÀgtalansÀg t´rt¢nt.

SzÀrazsÀg vagy durvasÀg, egy bizonyos: ily mÂdon Brahms nem a nagyrabecs¡l¢s¢t
Âhajtotta kifejez¢sre juttatni.

BosszantÀsÀra kortÀrsai szÀmos lehetûs¢get talÀltak. Egy alkalommal egy muzsikus
vagy zenebarÀt bizonyÁtani kÁvÀnta nagyfokÃ zene¢rt¢s¢t, kitünû Át¢lûk¢pess¢g¢t, s
egyÃttal fitogtatni akarta àbizonyosÊ Brahms-müvekkel kapcsolatos ismereteit is. Azt
mer¢szelte mondani: megfigyel¢se szerint az ELSý ZONGORASZONçTA rendkÁv¡li m¢r-
t¢kben hasonlÁt Beethoven HAMMERKLAVIER-SZONçTç-jÀra. Nem csoda, ha Brahms
kertel¢s n¢lk¡l kivÀgta a riposztot: àezt minden szamÀr ¢szrevesziÊ.

Egy lÀtogatÂja bÂknak szÀnta a k´vetkezûket: à´n az egyik legnagyobb ma ¢lû zene-
szerzûÊ. Mily gyül´letes volt Brahms szÀmÀra ez az àegyikÊ! Akad-e, aki nem ¢rti, hogy
mindez annyit tesz: àn¢melyek nagyobbak ́ nn¢l, szÀmosan pedig ́ nnel egyenrangÃakÊ.

A legelviselhetetlenebb lÀtogatÂk azonban k¢ts¢gkÁv¡l azok voltak, akik (mint p¢ldÀul
egy berlini zeneszerzû) ilyen vallomÀst tettek: àcsodÀlom Wagnert, a haladÂt, az ÃjÁtÂt, ¢s
Brahmsot, az akad¢mikust, a klasszicistÀtÊ. Nem eml¢kszem, Brahms ez esetben mely szÀ-
raz vagy durva vÀlasz fegyver¢hez folyamodott, t¢ny azonban, hogy B¢csben pompÀs t´r-
t¢net keringett arrÂl, mik¢pp fejezte ki v¢lem¢ny¢t az effajta hÁzelked¢srûl.

1696 ã Arnold Schoenberg: Brahms, a haladÂ




