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Esztergom gazdag zeneéletét az oktatás szemszögéből  
– de a teljességre törekedve – vizsgálja Stipkovits Fülöp 
ének, szolfézs és zeneelmélettanár, karvezető,  
a Zsolt Nándor Zeneiskola igazgatóhelyettesének 
monográfiája. Azért is helyénvaló az alcím  
(Fejezetek a királyváros zenei életéből), mert az oktatási 
intézményeken kívül Esztergom hangversenyéletéről, 
s ezáltal polgári társadalmának fejlődéséről is plasztikus 
képet rajzol. A történet a Szalai Béla könyvében (ld. alsó 
recenziókat) elemzett Dalárdától, a Dal és Zenekedvelők 
Egyesületétől indul, s jut el a különböző magán és állami 
zeneiskolákig. Külön és részletesen foglalkozik a városban 
működő remek kórusokkal, a szimfonikus zenekarral  
és a Strigonium Consort régzenei együttessel. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a kötet nem elsősorban muzsikusoknak 
vagy helytörténeti kutatóknak szól (bár természetesen  
ők is haszonnal forgathatják), hanem sokkal szélesebb 
célcsoportnak: a szülőknek, akik közül Magyarországon 
sajnos mind kevesebben ismerik fel az intézményes  
zenetanulás jelentőségét. 
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A Libri veteres Strigonii kiadványsorozat 6. kötetében 
 a szerző a rövid bevezetést követően  
(Zenevilág Esztergomban a Bazilika felszenteléséig)  
mintegy 70 oldalon tárgyalja a Dalárda korát. Mint a könyv 
végén közölt műjegyzéke is tanúsítja, elhivatott kutató,  
aki energiát nem kímélve hozza felszínre múltbeli adatok 
mozaikjait. Most arra is vállalkozott, hogy – a kötet  
2. mellékleteként – feltárja mindazt, amit tudni lehet 
a Dalárdának a debreceni, pesti és nagyváradi országos 
dalártalálkozókon résztvett tagjairól. Stílusán letagadhatatlan 
nyomot hagyott a sok 19. századi iromány nyelvezete,  
ám a tényadatok közti összefüggések értelmezésére 
irányuló szándéka ébren tartja az olvasó érdeklődését. 
Megérdemelt volna szerkesztői együttgondolkodást  
az olvasnivaló végleges formába öntése, így csökkenthetőek 
lettek volna a néha egyébként is kétes írásmódú nevek 
esetében a betűhibák, és elkerülhető lett volna 
a figyelmes olvasást zavaró megannyi ismétlés.  
Kiváltképp az, hogy a 2. mellékletnek jó 20 százaléka 
jegyzetként is szerepel.
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Christopher H. Gibbs: Schubert

Franz Schubert életéről – a többi nagy zeneszerzőével 
ellentétben – kevés magyar nyelvű szakirodalmat találunk. 
Sok évtizedes lemaradást pótol tehát a legújabb kötet, 
Christopher H. Gibbs munkája, amelynek címe lényegre 
törően egyszerű. Schubert nagyon rövid élete során szinte 
minden műfajban alkotott, a dal koncertpódiumra kerülése 
döntően az ő nevéhez kapcsolódik. A zeneszerző életével 
kapcsolatban számos olyan hiedelem él, amely igen 
tetszetős, mert megfelel a szegény sorsú, szerelem nélküli, 
meg nem értett zseni fogalmának. Gibbs azonban finomítja 
a hiányosan dokumentált Schubertképet: választ kapunk 
arra, hogy valóban szifiliszes volte a zeneszerző, vagy más 
betegség miatt romlotte meg az egészségi állapota.  
De a köztudatban élő alkoholista vagy legyünk  
elfogadóbbak; az alkalmankénti nagyivó vagy rohamivó 
zeneszerzőkép is árnyalásra várt. Az utókor kíváncsisága 
Schubert nemi identitására, szerelmi életére is kiterjed, 
hiszen tudjuk, hogy a szerző nőkkel és/vagy nőkhöz való 
kapcsolata bátortalan volt. A zeneszerző „kettős természete” 
több alkalommal is említésre kerül a kötetben, tudjuk, hogy 
Schubert időszakonként egyegy barátjával bérelt lakást. 
Gibbs a szerzőhöz írt és egyéb levelek, beszámolók alap
ján próbál választ adni erre a kérdésre is. Az amerikai 
zenetörténész kötete nyolc fejezetből áll, mindegyik 
egyegy idézetet visel alcímként. Két fejezet címadása 
– Schubert sötét oldala; Szegény Schubert – figyelem felhívó, 
az amerikai gyakorlatnak megfelelően. A fejezeteken belüli 
tagolást megkönnyíthette volna néhány alfejezet, különös 
tekintettel a műelemzésekre. Egyegy lábjegyzetben 
érdemes lett volna fogalmi magyarázatot fűzni, ilyen 
 például „a könnyed átsiklás a leszállított III. fok  
hangnemébe” (magyarul az Eszdúrba), „ahol a megható 
melléktéma szólal meg”. Szintén pontosítani kellett volna 
a „többszólamú énekek” kifejezést, többszólamú vokális 
műre, illetve kórusműre vagy más (a műfajtól függő) 
megnevezésre. A műfajok szerinti műjegyzék, név  
és tárgymutató ebben a kötetben sem maradhatott ki. 
A Gibbs szavával „antiéletrajzként” aposztrofált, de inkább 
Schubert személyiségét bemutató, elfogulatlan írást 
érdemes áttanulmányozni. Valóban hiányt pótló a számos 
forrásra támaszkodó kötet, amely nem száraz – mi több, 
olvasmányos. A fordítás Balázs István munkája.
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