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MÀr Paul Hollander korÀbbi ä magyarul
mindeddig egyetlen k´tete, a POLITIKAI ZA-

RçNDOKOK* olvasÀsakor feltünt nekem, hogy
a szerzû szereti k´nyvei Ãjabb kiadÀsÀt olyan
Ãj elûszÂval ellÀtni, amelyben sorra veszi a
kritikusok reagÀlÀsÀt a mü korÀbbi vÀltozata-
ira. Az 1991-ben megjelent ANTI-AMERICA-
NISM-hoz 1994-ben hatvann¢gy oldalas elû-
szÂt illesztett, amelyben az elsû kiadÀs kriti-
kusait fûleg az¢rt kÀrhoztatja, mert ä m¢g ha
ÁrÀsaik rokonszenvezû hangv¢telüek is ä Àlta-
lÀban egyoldalÃak, a k´tetben felvetett k¢r-
d¢sekbûl csak egy-egy szÀlat k´vetnek v¢gig.
F¢lek, hogy hasonlÂ elmarasztalÀs illetheti az
itt k´vetkezûket is. MegÁt¢l¢sem szerint Paul
Hollander remek k´nyvet Árt, bÀr elsûsorban
a feldolgozott anyagot tartom figyelemre
m¢ltÂnak, ¢s az elemz¢ssel vannak bizonyos
probl¢mÀim. K´nyv¢vel itt mindenekelûtt
mint tovÀbbgondolÀsra ¢rdemes intellektuÀ-
lis provokÀciÂval foglalkozom.

Amerika. Ez a szÂ megalkotÀsa Âta szinte
mindig erûs ¢rzelmeket keltett, amelyek sz¢-
les skÀlÀn, a rajongÀstÂl a gyül´letig terjed-
tek. Ez utÂbbiakkal foglalkozik Paul Hollan-
der (Hollander PÀl) magyaräamerikai szocio-
lÂgus ¢rdekes k´nyv¢ben; a negatÁv indula-
tok füt´tte elk¢pzel¢seket nevezi Amerika-el-
leness¢gnek (antiäAmericanism). Mik´zben
tudatosan olyan kifejez¢st hasznÀl, amely a
nyugati ¢rtelmis¢g tekint¢lyes r¢sze szÀmÀra
McCarthy primitÁv kampÀnya Âta igen
rosszul hangzik, nyomat¢kosan hangsÃlyoz-
za, hogy nem minden, az Egyes¡lt çllamok
politikÀjÀt vagy tÀrsadalmi rendszer¢t illetû
kritikÀt tekint Amerika-elleness¢gnek. Ezt a
cÁmk¢t csupÀn az olyan elk¢pzel¢sekre alkal-
mazza, amelyek szerint az amerikai tÀrsadal-
mi-politikai berendezked¢s eg¢sz¢ben vagy

legalÀbbis l¢nyegi vonÀsait tekintve rossz,
romlott, elnyomÂ, amely Àldozatok t´meg¢t
hozza l¢tre ä magÀban az Egyes¡lt çllamok-
ban is, de m¢g inkÀbb azon kÁv¡l.

Azok a mechanizmusok, amelyek r¢v¢n
àAmerikaÊ Àldozatokat termel, igen vÀltoza-
tosak. Vannak k´z´tt¡k r¢gi, patinÀs tÀrsada-
lomelm¢leti gy´kerü fogalmakkal megragad-
hatÂk is, mint a nyÁlt fegyveres erûszak, im-
perialista kizsÀkmÀnyolÀs, egyenlûtlen cser¢-
re k¢nyszerÁt¢s, kisebbs¢gek (¢s a harmadik
vilÀg elnyomott t´megeinek) nyÁlt diszkrimi-
nÀciÂja, kulturÀlis genocÁdium ¢s Ágy tovÀbb.
Vannak olyan mechanizmusok, amelyek
mostanÀban ker¡ltek a teoretikus-politikai fi-
gyelem fÂkuszÀba: a nûk ¢s a szexuÀlis ki-
sebbs¢gek elnyomÀsa, a racionalista-objekti-
vista tudomÀnyfelfogÀs felhasznÀlÀsa mint az
elnyomÀs eszk´ze, a gyermekek bÀntalmazÀ-
sa a csalÀdoknak nevezett elnyomÂ mikro-
szervezûd¢sekben ¢s Ágy tovÀbb. Az eszk´z´k
eme gazdag repertoÀrjÀnak feltÀrÀsa lehetû-
v¢ teszi, hogy àAmerikaÊ minden jellegzetes-
s¢g¢t, minden megtett ¢s minden meg nem
tett l¢p¢s¢t Amerika (azaz a Nyugat, a kapi-
talizmus stb.) bün¢¡l rÂjÀk fel. A szeg¢nys¢-
get. A jÂl¢tet, amely ugyanakkor ki¡resed¢s-
sel jÀr. A k´rnyezetszennyez¢st. Az olyan k´r-
nyezetv¢delem erûltet¢s¢t, amely nem teszi
lehetûv¢ a fejletlen orszÀgok felzÀrkÂzÀsÀt. A
kommunizmus hatalomra ker¡l¢s¢t. A kom-
munizmus bukÀsÀt. A fasizmus terjeszked¢s¢-
nek eltür¢s¢t, ami¢rt is v¢gsû soron a mÀso-
dik vilÀghÀborÃrÂl is û tehet. A kommuniz-
mus terjeszked¢s¢nek el nem tür¢s¢t, ami¢rt
is v¢gsû soron a hideghÀborÃrÂl is û tehet. A
be nem avatkozÀst a vilÀg k¡l´nb´zû vÀlsÀg-
gÂcaiba. A kellû fell¢p¢s elmulasztÀsÀt a nûk-
nek egyes nem nyugati rezsimek Àltal valÂ el-
nyomÀsa ellen. A durva beavatkozÀst egyes
nem nyugati rezsimek ¢let¢be, jogosulatlan
felsûbbrendüs¢get ig¢nyelve àa nûk elnyo-
mÀsÀnakÊ ¡r¡gy¢n. Azt, hogy a ànûket elnyo-
mÂ nyugati rezsimekÊ k¢p¢nek l¢trehozÀsÀ-
val legitimÀlja a nûk alÀvet¢s¢t a nyugati tÀr-
sadalmakban.

àAmerikaÊ d¢monizÀlÀsÀval term¢szetes
mÂdon egy¡tt jÀrt a hangsÃlyozottan nem
amerikai tÀrsadalmi rendszerek, politikai
mozgalmak ¢s intellektuÀlis Àramlatok fel¢r-
t¢kel¢se. A szocialista tÀborrÂl Árt, sokszor az
agyalÀgyultsÀgig ÀradozÂ nyugati beszÀmo-
lÂkrÂl ä az ebben a k´tetben tÀrgyalt Ameri-
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ka-elleness¢g fonÀkjÀrÂl ä szÂl a mÀr emlÁtett
POLITIKAI ZARçNDOKOK.

SzÀmos t¢nyezûvel magyarÀzhatÂ, mi¢rt
alkalmas àAmerikaÊ arra, hogy a legk¡l´nb´-
zûbb tÀrsadalmi csoportok gyül´let¢nek c¢l-
pontja legyen. A legfontosabb egy¢rtelmüen
az, hogy Amerika a modernizÀciÂ, a kapita-
lizmus, azaz a mÃlttÂl megfosztott, jelenben
¢lû, fogyasztÀscentrikus, multik Àltal manipu-
lÀlt, atomizÀlt egy¢nekbûl ÀllÂ stb. stb. tÀrsa-
dalom jelk¢p¢v¢ vÀlt. Fontos szempont m¢g
ä k¡l´n´sen a k¡lf´ldi Amerika-elleness¢g ol-
dalÀrÂl ä, hogy az Egyes¡lt çllamok mint a
legerûsebb nagyhatalom, a vilÀg legk¡l´nb´-
zûbb pontjain ¢rezteti befolyÀsÀt, erûteljes re-
akciÂkat vÀltva ki. Harmadszor pedig, s en-
nek Hollander szerint elsûsorban az û szem-
sz´g¢bûl n¢zve hazai, azaz az egyes¡lt Àlla-
mokbeli Amerika-elleness¢g szempontjÀbÂl
van jelentûs¢ge, hogy az ilyen eszm¢ket ter-
melû szf¢ra int¢zm¢nyes¡lt, hatalmas bÀzissal
rendelkezik az egyetemi ¢s tudomÀnyos ¢let-
ben, az egyhÀzakban, a m¢diÀban, mondhat-
ni, igazi nagy¡zem, amely ä mint minden in-
t¢zm¢ny ä sajÀt fenntartÀsÀban ¢rdekelt. A
gy´kerek a hatvanas ¢vekbe nyÃlnak vissza,
amikor megjelent az ellenkultÃra, mely Hol-
lander felfogÀsÀban nemcsak a fogyasztÂ-
mentalitÀs tagadÀsa, de annak egyfajta kitel-
jesÁt¢se is volt: tagjai mÀr nem csupÀn azt te-
kintett¢k magÀtÂl ¢rtetûdûnek, hogy anyagi
jÂl¢t¡ket biztosÁtsÀk szÀmukra, hanem jÂ k´z-
¢rzet¡k¢rt, pontosabban annak hiÀnyÀ¢rt is
a tÀrsadalmi rendet tett¢k felelûss¢. Ezzel
kapcsolatban Hollander fontosnak ¢rzi hang-
sÃlyozni, hogy v¢lem¢nye szerint a klasszikus
¢s ¢ppen divatos tÀrsadalomkritikÀk fel¡leti
k¡l´nbs¢gein¢l l¢nyegesebb a strukturÀlis
azonossÀg: valamennyi a tÀrsadalmi determi-
nizmus elv¢n alapul, amely szerint az egy¢-
nek magÀn¢leti boldog(talan)sÀgÀ¢rt a tÀrsa-
dalmi rend felelûs; ugyanakkor, logikai para-
doxon, de ezek a tÀrsadalomkritikÀk rend-
szerint sz¢lsûs¢gesen individualistÀk is.

Kev¢s dolog bosszantja Hollandert job-
ban, mint az a k´zhelyes megÀllapÁtÀs, hogy
a hatvanas ¢vek àidealizmusaÊ utÀn a het-
venes-nyolcvanas ¢vekben reakciÂ k´vetke-
zett, egy Ãjabb anyagias, ´nzû, magÀba for-
dulÂ ¢rt¢krend elûret´r¢se, amelynek jÂl lÀt-
hatÂ politikai kivetÁt¢sei voltak a Reaganä
Bush-f¢le republikÀnus gyûzelmek. Szerinte
a k´zv¢lem¢nyben ä k¡l´n´sen ¢rtelmis¢gi

k´r´kben ä ebben a korszakban is mind na-
gyobb teret nyertek azok az elk¢pzel¢sek,
amelyek szerint az Egyes¡lt çllamok tÀrsadal-
ma a legelnyomÂbb rezsimek egyike, amely
a vilÀgban elûfordulÂ legt´bb gonosz¢rt k´z-
vetve vagy k´zvetlen¡l felelûss¢ tehetû, a kis-
gyermekek molesztÀlÀsÀtÂl a szeg¢nys¢gen ¢s
k´rnyezetszennyez¢sen Àt az AIDS-ig. Az el-
lenkultÃra ä bÀr ÀllandÂan panaszkodik mar-
ginalizÀltsÀgÀra ä a legnagyobb hatalmak
egyik¢v¢ vÀlt, a k´zv¢leked¢s ¢s politikai-gaz-
dasÀgi d´nt¢sek egyik legfontosabb befolyÀ-
solÂjÀvÀ. Az elnyomottsÀgra valÂ panaszko-
dÀs igazi marxi ¢rtelemben vett àhamis tu-
datnakÊ is tekinthetû: torz jellege sz¡ks¢gsze-
rüen tÀrsadalmi beÀgyazottsÀgÀbÂl fakad,
sz¡ks¢ges eszk´z hordozÂi hatalmi helyzet¢-
nek fenntartÀsÀban, legitimÀlÀsÀban ¢s kiter-
jeszt¢s¢ben. Ezen hamis tudat egyik k´vet-
kezm¢nye egy sajÀtos konkurenciaharc,
amelyben a legk¡l´nb´zûbb tÀrsadalmi cso-
portok (´njel´lt k¢pviselûi) az Àldozat stÀtusÀ-
¢rt k¡zdenek. Ez a stÀtus ugyanis komoly nye-
res¢ggel kecsegtet, sût az Egyes¡lt çllamok-
ban egyre inkÀbb a tÀrsadalmi identitÀs n¢l-
k¡l´zhetetlen elem¢v¢ vÀlik. Az egymÀst t´bb-
sz´r´sen Àtfedû ÀldozatkategÂriÀk (afro-ame-
rikaiak, latin-amerikaiak, bevÀndorlÂk, nûk,
homoszexuÀlisok stb.) becsl¢sek szerint mÀr
az amerikai lakossÀg nyolcvan szÀzal¢kÀt Àt-
fogjÀk. Hollander nem minden kajÀnsÀg n¢l-
k¡l mutat rÀ arra, hogy a tendencia egy olyan
tÀrsadalom fel¢ mutat, ahol mindenki Àldozat,
tehÀt teljes jogÃ ÀllampolgÀr. Igen biztatÂ p¢l-
dÀul a child abuse, a gyerekek bÀntalmazÀsa
fel¢ fordulÀs legeslegÃjabb divatja, hisz ennek
elvileg a feh¢r hetero f¢rfiak, a fû elnyomÂk
is Àldozatul eshetnek (bÀr a gyakorlatban ter-
m¢szetesen itt is inkÀbb ûk az elk´vetûk).

Az ellenkultÃra Ãj kÀnonja, a multikulturaliz-
mus, a political correctness, a relativizmus a
k´zv¢lem¢nyt erûteljesen befolyÀsolÂ ten-
denciÀja, az em´g´tt ÀllÂ int¢zm¢nyes struk-
tÃrÀk ¢s az amerikai ¢rtelmis¢g konformiz-
musa sokkal inkÀbb tehetû felelûss¢ a kortÀrs
Amerika-elleness¢g¢rt, mint Amerika t¢nyle-
ges hibÀi ä ez Hollander k´nyv¢nek legfonto-
sabb t¢tele. S nem is ezt a t¢telt prÂbÀlom kri-
tizÀlni, csupÀn n¢hÀny megjegyz¢st tenn¢k.

Elûsz´r is, Hollander ¢szreveszi, de talÀn
nem hangsÃlyozza el¢gg¢, hogy az Àltala
Amerika-elleness¢gnek nevezett irÀnyzatok
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gy´kerei m¢lyebbre nyÃlnak vissza, mint az
1960-as ¢vek. Erre az idûszakra inkÀbb csak
a t´megess¢ vÀlÀs jellemzû. Egyet lehet ¢rteni
a szerzû ama megjegyz¢s¢vel is, hogy a mai
amerikai ¢rtelmis¢g jelentûs r¢sz¢t fogva tar-
tÂ heveny Amerika-utÀlat gy´kerei r¢szben
ugyanoda nyÃlnak vissza, mint a korÀbbi (?)
´ntelts¢g¢: a hithez, amely AmerikÀt kiv¢te-
lesnek, egyetemes jelentûs¢günek gondolta.
A jÂl ismert csapÀsok a Kennedy-gyilkossÀg-
tÂl Vietnamon Àt a japÀn kocsik t¢rhÂdÁtÀsÀig
megingattÀk, a hatvanas ¢vek eleje Âta ki-
kezdt¢k ezt a hitet, s a frusztrÀlt csalÂdÀs
elûsegÁtette ennek ellent¢t¢be fordulÀsÀt, ha-
sonlÂk¢ppen ahhoz, ahogyan ez egy mÀsik,
kiv¢teless¢ghittel megvert nagy nemzettel, az
orosszal n¢hÀny nemzed¢kkel korÀbban elû-
fordult.

MÀsr¢szt ä s itt az elûzûekn¢l erûsebb
fenntartÀsaimnak kell hangot adnom ä ne-
h¢zs¢geim vannak a k¡lf´ldi ¢s az amerikai
Amerika-elleness¢g kapcsolatÀnak Hollan-
der-f¢le ÀbrÀzolÀsÀt illetûen. A szerzû elsûsor-
ban a hazai Amerika-elleness¢ggel foglalko-
zik, a tÁz fejezetbûl mind´ssze hÀrom tÀrgyÀt
k¢pezik k¡lf´ldi vÀltozatok (a harmadik vi-
lÀg, Nyugat-EurÂpa, MexikÂ ¢s Kanada). Ezt
a kiegyensÃlyozatlansÀgot r¢szben azzal ma-
gyarÀzza, hogy a k¡lf´ldi Amerika-elleness¢-
get k´nnyebb meg¢rteni, fûleg a harmadik
vilÀgbelit, hisz ide t¢nyleg brutÀlis erûvel t´rt
be a modernizÀciÂ, amelyet gyakran igen
k´nnyü volt azonosÁtani àAmerikÀvalÊ; mÀs-
r¢szt azzal, hogy megÁt¢l¢se szerint a belf´ldi
antiamerikanizmus kulcsszerepet jÀtszik eme
gondolat vilÀgm¢retü elterjed¢s¢ben is. Elis-
mer¢sre m¢ltÂ, hogy Hollander korrekt akar
lenni a k¡lf´ldi antiamerikanizmussal, de
nem hiszem, hogy az mindig reaktÁv, mindig
csupÀn vÀlasz a brutÀlisan bet´rû Ameri-
ka/modernizÀciÂra. Az Amerika-elleness¢g
sok helyen, sok esetben inkÀbb az idegengyü-
l´let legitim formÀja, a tÀrsadalmi probl¢mÀ-
k¢rt vÀllalt felelûss¢g ÀthÀrÁtÀsÀnak eszk´ze
az àidegenekreÊ ä itt ¢rdemes eml¢keztetni
Hollander talÀlÂ analÂgiÀira, amikor az Ame-
rika-elleness¢get az antiszemitizmushoz vagy
a szexizmushoz hasonlÁtja. SzÀmÀra ezek az
analÂgiÀk a kognitÁv s¢mÀk hasonlÂsÀga mi-
att ¢rdekesek: ahogy, k´zismert mÂdon, a zsi-
dÂellenes vagy a nûgyül´lû v¢leked¢sek in-
kÀbb szÂlnak az antiszemitÀkrÂl vagy a sze-
xistÀkrÂl, Hollander szerint ez a helyzet az

antiamerikanizmussal is. MorÀlis ¢rtelemben
viszont ezek az analÂgiÀk nem hasznÀlhatÂk,
sût ezeket a pÀrhuzamokat alkalmazva, a k¡l-
f´ldi Amerika-elleness¢get m¢g sÃlyosabban
kell megÁt¢lni, mint a belf´ldit. S azt is ki-
emeln¢m: a k¡lf´ldi Amerika-elleness¢g kap-
csÀn nem csupÀn s¢rtett ¢rzelmekrûl ¢s kul-
turÀlis sokkrÂl van szÂ, hanem racionÀlis
strat¢giÀkrÂl is. Az Ãn. harmadik vilÀg szÀ-
mos orszÀgÀnak elitje legalÀbb az 1956-os
szuezi vÀlsÀg tanulsÀgai nyomÀn rÀj´hetett
arra, hogy a nyugati orszÀgokat ä hangsÃlyo-
san ide¢rtve AmerikÀt is ä lehet ¢s ¢rdemes
nyomÀs alÀ helyezni, a kialakult helyi vÀlsÀ-
g¢rt a vilÀg k´zv¢lem¢nye elûtt felelûss¢ ten-
ni, mert ez kedvezû vÀltozÀsokat eredm¢-
nyezhet az illetû orszÀgok politikÀjÀban;
ugyanakkor p¢ldÀul a SzovjetuniÂt nem volt
¢rdemes bÀrmi¢rt is hibÀztatni, mert a szov-
jet vezetûk az ilyesmire igen kedvezûtlen¡l
szoktak volt reagÀlni. A belf´ldi Amerika-el-
leness¢g nem mindig eszm¢ket adott a k¡l-
f´ldi vÀltozatoknak, hanem kijÀtszhatÂ kÀr-
tyÀkat egy k¡lpolitikai jÀtszmÀban.

MÀsr¢szt arra is talÀlhatunk bûven p¢ldÀt,
amikor az Amerika-elleness¢g amerikai im-
portbÂl szÀrmazik, s mint ilyen, paradox mÂ-
don, az Amerika Àltal dominÀlt nyugati vilÀg-
hoz valÂ szorosabb kapcsolÂdÀs jele ¢s eszk´-
ze. Az Amerika-elleness¢g egy nem nyugati
orszÀg vagy mozgalom szÀmÀra sokszor a leg-
jobb Ãt, hogy jÂ amerikai sajtÂja legyen, s ily
mÂdon hatÀst gyakorolhasson az amerikai
d´nt¢shozÂkra is. Komoly t¢tje van, hogyan
lehet CNN-kompatÁbilisen megfogalmazni
pl. valamilyen helyi konfliktust: àt´rzsi vil-
longÀsk¢ntÊ, amelyben àaz ûsi gyül´lk´d¢s
t´r a felszÁnreÊ, vagy àetnikai fesz¡lts¢gk¢ntÊ,
amelyet rÀadÀsul àa gyarmatosÁtÀs mÀig ¢lû
hatÀsaiÊ vagy àa hideghÀborÃ ´r´ks¢geÊ
(¢rtsd: az USA 1990 elûtti k¡lpolitikÀja) is szÁ-
tanak. A nyugati ä bele¢rtve az amerikai ä jÂ-
indulatot is olyan ¢rtelmez¢sek biztosÁt-
hatjÀk, amelyekbe szinte be van ¢pÁtve az
Amerika-elleness¢g, nyugati, fûleg amerikai
technolÂgia Àltal gyÀrtva, helyi munkaerû Àl-
tal ´sszeszerelve.

A k¡lf´ldi Amerika-elleness¢ggel kapcso-
latban m¢g inkÀbb ¢rdemes hangsÃlyozni a
gy´kereket, mint a belf´ldi eset¢ben, hiszen
ezek legalÀbb a mÃlt szÀzad k´zep¢ig nyÃlnak
vissza. Volt ¢s van egy konzervatÁv-jobboldali
Amerika-elleness¢g is, amely nem az amerikai
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ellenkultÃrÀhoz fordul inspirÀciÂ¢rt; ¢ppen
ellenkezûleg, ezt is a megvetett àAmerikaÊ r¢-
sz¢nek tekintik ä ez a fontos k¡l´nbs¢gt¢tel
Hollander k´nyv¢ben mintha elmosÂdna.

Harmadszor ¢s utolsÂ gondolatk¢ppen is-
m¢t visszakanyarodn¢k Hollander PÀl anti-
amerikanizmus-definÁciÂjÀhoz. A paradoxon,
amelyre itt vet¡l n¢mi f¢ny, abban Àll, hogy
ha AmerikÀban t¢nyleg annyira elterjedt ez
az Amerika-ellenes multikulturalizmus, mint
ahogy Hollander ÀllÁtja, akkor vajon ki az
Amerika-ellenes: aki ezt a kultÃrÀt alkalmaz-
za vagy aki tÀmadja? Nem csak logikai szûr-
szÀlhasogatÀsrÂl van szÂ: az Egyes¡lt çlla-
mokban van egy markÀns sz¢lsûjobb is,
amely erûsen kritikus a jelenlegi amerikai Àl-
lapotokkal szemben, de ennek a kritikÀnak
semmi k´ze az ellenkultÃrÀhoz. Ellenkezû-
leg: ez a jobboldali fundamentalizmus maga
is gyül´li az ellenkultÃrÀt, s magÀt az àigazi
AmerikaÊ v¢delmezûj¢nek tartja. S mint a
Hollander k´nyve megÁrÀsa Âta elk´vetett
1995-´s oklahomai mer¢nylet is mutatta, bi-
zonyos m¢rt¢kben ez a jobboldal az egyik
legvesz¢lyesebb Amerika-ellenes irÀnyzat.
ögy tünik, mind az intellektuÀlis ¡tûerûnek,
mind a realitÀsok figyelembev¢tel¢nek, mind
pedig a k´zvesz¢lyess¢gnek a dimenziÂi ke-
resztbe metszik az Amerika-elleness¢g/Ame-
rika-pÀrtisÀg dimenziÂjÀt.
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Vez¢nyel Bernard Haitink
Teldec 1997

A zeneirodalom n¢gy nagy B betüs alkotÂja:
Bach, Beethoven, Brahms, BartÂk nem csak
a csalÀdn¢v azonos kezdete okÀn szerepel
gyakran egy lapon. A n¢gy zeneszerzû k´z´s

tulajdonsÀga, hogy kompozÁciÂik a szokott-
nÀl intenzÁvebben sürÁtik magukba a kihÁvÀs
mozzanatÀt: az ÀtlagosnÀl erûteljesebben
k¢sztetik ÀllÀsfoglalÀsra a mindenkori muzsi-
kust. HasonlÂ nagysÀgrendü, azonos kort
k¢pviselû ellenp¢ldÀkat hÁva segÁts¢g¡l: H¤n-
del, Schubert, Liszt, Stravinsky megszÂlalta-
tÀsa eset¢ben ritkÀn vetûdik fel oly ¢lesen a
hogyan k¢rd¢se, mint a n¢gy nagy B betüs
müveinek elûadÀsakor. Schiff AndrÀs az el-
mÃlt esztendûkben lemezre jÀtszotta Bee-
thoven ¢s BartÂk zongoraversenyeit. Mind-
k¢t felv¢tel gyüjtem¢nyes, mindkettût okkal
tekinthetj¡k ÀllÀsfoglalÀsnak ä indokolt te-
hÀt, hogy egyazon ÁrÀs keretei k´z´tt ess¢k
szÂ rÂluk.

Egy eml¢kezetes budapesti hangverseny-
sorozat estjein, 1995 tavaszÀn (Àprilis 14., 21.,
28.) Schiff a Zeneakad¢mia nagyterm¢ben a
FesztivÀlzenekar kÁs¢ret¢vel eljÀtszotta a hÀ-
rom BartÂk-versenymüvet ä t´rt¢netesen (s
aligha v¢letlen¡l) k¢t mÀsik B betüs müveinek
hangzÂ k´zeg¢ben: Bach-concerto utÀn, Bee-
thoven-szimfÂnia elûtt. A sorozat ¢s a lemez-
k¢szÁt¢s k´z´tt a CD kÁs¢rûf¡zet¢nek tanÃsÀga
szerint egy ¢v telt el: a stÃdiÂfelv¢telek 1996
ÀprilisÀban zajlottak a Budapesti Olasz Int¢-
zetben. A zenekritika alighanem a mübÁrÀlat
minden mÀs fajtÀjÀnÀl inkÀbb a gondolta a fene
tÁpusÃ helyzetek vesz¢ly¢nek kiszolgÀltatott-
ja: szÂtlan müv¢szeti Àgat elemez, k´nnyü te-
hÀt t¢vednie. Schiff BartÂk-lemez¢nek hallga-
tÀsa k´zben a recenzens elsû ¢szrev¢tele nem
meglepû: a hÀrom felv¢tel hasonlÂ benyomÀst
kelt, mint amilyent annak idej¢n a hÀrom
koncert, egy esztendû tehÀt, Ãgy lÀtszik, nem
vÀltoztatott a szÂlista BartÂk-versenymüvek-
rûl alkotott elk¢pzel¢s¢n. A mÀsodik ¢szrev¢-
tel viszont a ritka el¢gedetts¢g¢: a zongora-
müv¢sznek a kÁs¢rûf¡zetben olvashatÂ gon-
dolatai (BARTñK IN PERFORMANCE) ¢pp azt
erûsÁtik meg szavakkal is, amit jelen sorok ÁrÂ-
ja annak idej¢n hangversenykritikusk¢nt pa-
pÁrra vetett (Muzsika, 1995. jÃnius). Magamat
id¢zni nem szeretn¢m, ez¢rt csupÀn ´sszefog-
lalÂan elevenÁtem fel: a koncertekrûl beszÀ-
molva azt Ártam, Schiff mintha àbeemeln¢Ê
BartÂkot a zenet´rt¢net tÀgabb ´sszef¡gg¢s-
rendszer¢be, jÀt¢kÀban a szokottnÀl csek¢-
lyebb szerepet juttatva a bartÂki zongorazene
sokat emlegetett perkusszÁv jellegzetess¢gei-
nek, s inkÀbb hangsÃlyozva mindazt, ami e
müveket egyetemess¢ teszi. Nos, a kÁs¢rûf¡-


