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Gyenge Enikő

A nagy zenekarok  
nem mernek Bachot játszani...

Schiff András és a Cappella Andrea 
Barca Bach–Mozart szeánsza

Schiff András hangversenyeinek műsoraiban mindig felfedezhetünk egy-egy újszerű 
vezérfonalat, a művek közötti érdekes, spirituális összefüggéseket – ezekkel a művész 

szándékosan megdolgoztatja a hallgatót, távol tartva magát az átlagízlés sémáitól. 
Ezzel együtt nem tartozik az extravagáns művészek közé. Talán egy dolgot kivéve, 

amivel új tabukat döntöget: azzal, hogy  a modern hangszereken játszó Berlini  
Filharmonikusokkal Bach d-moll  koncertjét játssza, méghozzá zongorán – nem  

törődve azzal, hogy a historikus előadói gyakorlat hívei, valamint 
 a szakma dogmatikusabb képviselői kötelességszerűen megütköznek rajta. Erről 

 a konfliktusról kérdeztem Schiff Andrást, írásom további részei a művész február 1-i 
bécsi Bach–Mozart hangversenyét követően születtek.
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Schiff és a Cappella Andrea Barca hangversenyének műsora 

először is a „Bach-muzsika modern hangszerekkel és 

zenekari hangzással” ellentét és problémakör miatt keltette 

fel az érdeklődésemet, de be kell vallanom, a koncert egyedi 

hangulata elfeledtette premisszáimat. És nem annyira 

a műsorválasztás miatt, amely bár koncepciózus, mégsem 

mutatott semmi forradalmian újat – Schiff jellemzően nem 

először csoportosít c-moll zenéket egy csokorba (ami pedig 

ezzel jár: egységes hangulat, affektus-tartalom). A megszóla-

lás egyediségét az intim, szinte csak a beavatottak számára 

felfogható szeánsz-hangulat adta, ami a Musikverein méretei 

és majdnem teltháza ellenére, egy közösen cerebrált 

szertartás módjára belengte az előadás másfél óráját. 

A műsort Schiff Bach és Mozart c-moll zenéiből válogatta 

össze, olyan egyéni műsoralkotói elvek alapján, amelyeket, 

ha alkalma van, sokszor részesít előnyben: a hallgatót 

nemcsak a zenék, hanem az előadói apparátusok sokfélesé-

gével is szembesíti, nem az egységre, hanem éppen a külön-

bözőségre helyezve a hangsúlyt. (Eljátszhatunk azzal 

a gondolattal, hogy ebben a sokféleségben szándékoltan 

ugyanúgy a közös tonalitás, a c-moll teremti meg az egysé-

get, ahogyan a barokk szvit különböző karakterű tételeit is 

a közös hangnem foglalja egységbe…) 

Az első műsorrészben két Bach kétzongorás versenymű 

között (BWV 1060 és 1062, a hegedű-oboa, illetve a kéthege-

dűs concertók bachi átiratai, Schiff és az iráni származású 

Schaghajegh Nosrati előadásában), mintegy szendvicsként 

Mozart Nachtmusik oktettje (K. 388) hangzott el, csodásan 

kifinomult fúvóshangzással, briliáns előadásban. Az előadók 

nevét érdemes felsorolni: Louise Pellerin, Reinhold Malzer, 

Riccardo Crocilla, Toshiko Sakakibara, Claudio Alberti, 

Christoph Hipper, Marie-Luise Neunecker, Irene López del 

Pozo. Azt gondolnánk, hogy a Mozart-mű közben a kíséretet 

ellátó Cappella Andrea Barca zenekar kivonult, majd újra 

bevonult. Hát nem, a teljes zenekar és a két zongorista is 

a színpadon maradt, majd a szünet utáni rész változatos 

összeállítású darabjainál szintén, mindenki mindenkit 

végighallgatott. Ez kölcsönzött egyfajta intimitást, házimuzsi-

ka vagy szeánsz-jelleget az est egészének, és persze így 

sokkal jobban érvényesült a művek egymásutánjának 

hangulati íve – amit máskor el-elfeledtet a professzionális 

zenekarok tételközti testbeszédéből kiütköző zeneipari rutin 

– és hallhatóvá váltak a darabok tematikus összefüggései.  

Nem volt véletlen, és tovább erősítette a hatást, hogy 

a műveket igyekeztek attacca megszólaltatni, ami mindany-

nyiszor sikerült is, amikor a közönség nem volt eléggé résen 

és nem kezdett el felállva tapsolni.

A hangverseny második felében két ricercar hangzott el 

a Musikalisches Opferből, gyökeresen ellentétes előadói kon-

cepciók mentén: a háromszólamút Schiff adta elő zongorán 

sajátos, jelentékeny Bach-hangján, a monumentális hat-

szólamút a zenekar vonósaiból alakult csoport. Utóbbi 

számomra az est egyetlen historikus elvű tolmácsolásának 

tűnt, az egyenes, vibrato nélküli vonósjáték szinte fanfársze-

rűen zengő szólamvezetéssel párosult, hirtelen meg kellett 

néznem, vajon nem duplázzák-e – a jó egyházzenei hagyo-

mány alapján – fúvósszólamok a vonósokat? A művész egyik 

hagyományos pièce de résistance darabja, Mozart K. 491-es 

c-moll zongoraversenye tette fel a koronát a műsorfolyamat-

ra, nagyon érzékeny, kiérlelt, kifinomult produkcióval, 

minden hangjának története volt. Ráadásként Schubert 

álomszerű c-moll impromtuje (D. 899) szólalt meg. 

Beszélgetés Schiff Andrással

Hogyan értékeli azt a folyamatot, hogy az élvonalbeli 

zenekarok repertóriumából kényszerűen kikopott majdnem 

az egész barokk irodalom, például sosem hallani a Bran-

denburgi versenyeket – a Bécsi Filharmonikusok műsorán 

utoljára 1976-ban szerepelt az egyik, a Wiener Symphoniker 

műsorán pedig 1994-ben.

Így igaz, a nagy zenekarok nem akarnak, nem mernek 

Bach-műveket a műsorukra tűzni. Pedig az ilyen unikális 

zenét nem szabad, nem lehet kisajátítani, mindenkinek joga 

van hozzá, minden valamirevaló zenésznek élő kapcsolata 

kellene, hogy legyen vele, Schumann szavaival élve „Bach és 

a Wohltemperiertes Klavier legyen a mindennapi kenyere”. 

Manapság a régizenei együttesek olyannyira eluralkodtak 

ezen a repertoáron, hogy a „hagyományos” nagyzenekarok 

hozzá sem mernek nyúlni. Ebben sajnos a zenekritikának 

megvan a maga negatív szerepe, de a zenekritikusokról majd 

más alkalommal beszéljünk.

Úgy érzem, a fürdővízzel kiöntöttük a gyereket is – és persze 

nem vagyok annyira naiv, hogy ne jusson eszembe a hangver -

senyrendezők és a historikus együttesek piaca és a szak mai 

köntösbe bújtatott monopólium-védelem kényszere…  

A dolog másik oldala, hogy az, amit a 17–18. század zenéjének 

előadásmódjáról Leopold Mozarttól vagy C. Ph. E. Bachtól 

tudunk, minden zenész számára kötelező tudás kellene, 

hogy legyen. De miért van az, hogy amíg a régizenészek 

ezeket a könyveket mind ismerik, a modern hangszereken 

játszó és tanuló muzsikusok túlnyomó részét egyáltalán nem 

is érdekli? 

Külső és talán felületes szemlélő úgy érezheti, hogy 

1999-ben az Andrea Barca kamarazenekar megalapításával 

erre a problémára is keresett (és talált) választ, s járulékos 

haszonként segített kimozdítani a befagyott frontvonalakat.

Számomra nem a historizmus a fontos, irtózom mindenfajta 

fanatizmustól és dogmától. Tagadhatatlan, hogy a forrásokat 

mindannyiunknak ismernünk kell. Ezeket az ismereteket és 

információkat át kell, át lehet ültetni a mai hangszerekre, 

a mai akusztikai viszonyokra.

A Cappella Andrea Barcában például a koncertmester Erich 

Höbarth évtizedekig Harnoncourt koncertmestere volt 

a bécsi Concentus Musicus-nál, a Quatour Mosaïques 

további két tagja is nálunk van, tehát ők igazán otthon 

vannak a régizenében, akkor is, ha itt nem bélhúrokat 

használnak és a hangolás is magasabb (a1=442).



Ön többször beszélt arról, hogy Bach zenéje nem igényli 

feltétlenül a historikus előadói hozzáállást, hangszerhasz-

nálatot, akár, mert nincs a kéziratban a hangszerhasználatra 

való konkrét utalás, akár, mert a partitúra egyfajta zöldkár-

tyát ad az előadónak: rábízza a megvalósítás részleteit.  

Van egy szép régi történet: Kodályt megkérdezték az ötvenes 

években, hogy Bartók, ha élne, tagja lenne-e most a kom-

munista pártnak. „Nem lenne az”– mondotta Kodály, „mint 

ahogyan semmilyen pártnak nem lenne tagja, mert az 

üstököst nem lehet ipari áramba kapcsolni.” Nos, ez Bachra 

is vonatkozik. Lehet historikus, vagy mai hangszereken 

előadni, rengeteg módon. Isten bocsássa meg, engem 

Pablo Casals, Edwin Fischer, Adolf Busch Bach-interpretációi 

mélységesen meghatnak a mai napig. 

Érdekelne a folyamat, ami önt előadóként meghatározta: 

úgy tetszett, karrierje elején inkább bizalmatlan elzárkózás-

sal viszonyult a historikus előadói praxishoz és a régi 

hangszerekhez vagy kópiákhoz, majd hozzáállása fokoza-

tosan árnyalódott. A folyamat egészen a híressé vált 

2010-es Beethoven CD-ig vitte, melyet egy 1921-es 

Bechsteinen és egy 1820-as Brodmann fortepianón játszott 

fel, majd a 2015-ös Schubert-felvételig, amit szintén a 

Brodmannon vett fel. 

Igen, a „hiba” bennem volt. Az is szerepet játszott az előítéle-

temben, hogy eleinte nem volt alkalmam olyan hangszerek-

kel megismerkedni, mint később. A Mozart-féle Anton Walter 

fortepianón abban a szobában játszani, ahol Mozart szüle-

tett, nos, ez olyan nagy élmény, hogy még most is libabőrös 

lesz a hátam, ha rágondolok. Ezután több gyönyörű hang-

szerrel ismerkedhettem meg, amelyek mind valami egyedit 

és rendkívülit tudtak nyújtani. Nagyon megszerettem a 

clavichordot, kettő is van belőlük az otthonomban. Ez volt 

ugyebár Bach kedvenc billentyűs hangszere – nem pedig 

a csembaló. De ha koncerten játszunk régi hangszereken, 

nagyon meg kell gondolnunk milyen teremben, milyen 

akusztikai viszonyok között tesszük ezt.

Hogyan illeszkedett ebbe a folyamatba – illeszkedett-e? – 

az a felvétel, amit 1976-ban, 23 évesen készített  

Beethoven restaurált és Liszt hagyatékából megörökölt 

Broadwood-zongoráján?  

Ez nagy esemény és megtiszteltetés volt az életemben, de 

még nem tartottam ott, hogy megfeleljek a kihívásnak, és a 

hangszer sem volt olyan állapotban, mint ma. 

A legutóbbi, 2010-es budapesti hangversenyén is c-moll 

művek szerepeltek, bár egy kivételével (Mozart K. 491) 

mások, mint a február 1-i bécsi hangversenyen. Van szerepe 

a műsorválasztásban a c-moll hangnem barokk-kori 

affektusának, vagy tisztán zenei szempontok, tematikus 

összefüggések alapján válogatja egymás mellé a darabokat?

Nagy szeretettel és lelkesedéssel szerkesztem meg hangver-

senyeim műsorait. A zeneirodalom olyan mérhetetlenül 

gazdag, dúskálhatunk a kincsekben. A c-moll hangnem 

a barokk kori elméletek szerint patetikus, szenvedélyes. 

Ez későbbi korokra is érvényes, gondoljunk csak Beethoven 

Pathétique szonátájára, az Op. 111-re, vagy a Coriolan- 

nyitányra. Ennek a műsornak a lényege Bach és Mozart 

kapcsolata. A középpontban a Musikalisches Opfer három-, 

illetve hatszólamú ricercarja áll. Utóbbi a világ egyik nagy 

csodája. Mozart bizonyára ismerte ezt a darabot: a K. 491-es 

zongoraverseny főtémája ’c’-’esz’-’asz’ hangokkal indul, ezzel 

utal a ricercarra. Mikor Mozart van Swieten báró könyvtárá-

ban megismerkedett Bach műveivel, saját művészetét is egy 

más, magasabb régióba emelte. Bíznunk kell a közönség 

kulturáltságában, érzékenységében, és hogy ezt megérzi, 

megérti. 

Ön mindig hálával beszél mestereiről, akár a budapesti 

éveiről, akár későbbi, fiatal művészként átélt gyümölcsöző 

szakmai találkozásairól esik szó. Köztudomású, hogy sok 

felkérést elhárít, ami intézményes tanári megbízással járna. 

Esetleg valamikor elérkezettnek látja majd az időt, hogy több 

energiát szánjon a tanításra, tapasztalatainak átadására?

Minél öregebb vagyok, annál jobban szeretek tanítani. Nem 

intézményben, mert az adminisztrációtól, a bürokráciától 

kilel a hideg. Sok átadnivalóm van, és nem szeretem azt, 

ahogyan manapság – mint Weiner Leó mondotta – „olyan 

csúúúnyán muzsikálnak”…
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Bécs csak egy lépés
Programajánló a Bécsi Filharmonikusokkal

A világhírű zenekar tagjai kisebb kamaraegyüttesekké 
alakulva is számos koncertet tartanak. Tavaszi- nyári 
hangversenyeik közül ajánlunk néhányat a magyar 
zenekedvelőknek.  

A hagyománytisztelő: a Bécsi Filharmonikusok 
alapítójáról, Otto Nicolairól elnevezett kvartett április 
21-én, 11 órakor az Operaház Mahler-termében 
három Beethoven-vonósnégyest ad elő.  
(www.staatsoper.at)

A szecessziós: századfordulós kuriózumokból 
összeállított műsort ad elő május 26-án a VioLyssimo 
oktett, Webern, Zemlinsky, Weigl, Weingartner 
műveiből. (11:00, Operaház Mahler-terme,  
www.staatsoper.at)

A „bécsiesch”: igazi bécsi népszerűségek, eredeti 
hangszerelésben a Philharmonia Schrammeln május 
6-i koncertjén a Musikverein Brahms-termében. 
(www.musikverein.at)

A crossover: a Philharmonix a bécsi és a berlini 
filharmonikusok tagjaiból alakult szeptett a klassziku-
soktól kezdve jazzt, latin, népzenét, klezmert, popot 
játszik, legközelebb június 20-án, a bécsi Konzert-
hausban. (www.konzerthaus.at)

+ 1: A Bécsi Filharmonikusok ajándékkoncertje, az in-
gyenes szabadtéri Sommernachtskonzert a schön-
brunni kastély parkjában május 31-én, 21 órakor. 
Vezényel Valery Gergiev.  
(www.wienerphilharmoniker.at)
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