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Theodor W. Adorno:  
Az új zene filozófiája

Hetven év telt el, mire magyarul is megjelenhetett Adorno 
életművének egyik prominens kötete. Az új zene filozófiája 
című könyv két, hétévnyi különbséggel megírt tanulmányt 
tartalmaz, két zeneszerző életműve alapján keresi  
Adorno a választ a XX. századi zene szerteágazó útjai  
kapcsán. Schönberg és Sztravinszkij művészetére  
koncentrálva bontja ki Adorno az esztétikai, szociológiai, 
a társadalom zenefelfogásáról vallott meglátásait,  
nem egyszer sokkoló véleményét. A kötet alcímei alapján 
az olvasóban felébred a kíváncsiság, hogy miről is akart írni 
Adorno például a hebefrénia kapcsán, hogyan tartozik  
a zenéhez e pszichológiai fogalom, vagy mit jelenthet 
a Zene a zenében szakasz. A szórakoztató (könnyű)zene 
és művészi zene különbsége, a zenei funkcióváltás 
a legtöbb zenehallgatót foglalkoztathatja, talán Adorno 
mutatott rá elsőként arra, hogy a szórakoztató zene 
(melyről lesújtó véleménye van) iparosult, a reklám pedig 
irányítja a közönséget bizonyos stílusok, előadók felé.  
Akkor még nem tudhatta, hogy a mai technikai eszközökkel 
a zenét bárhol, bármikor el tudja érni szinte mindenki. Az ol-
vasónak folyamatos visszacsatolásra és a leírt mondatok 
átgondolására is időt kell szánnia, annál is inkább, mert 
a könyv megírása óta eltelt idő is sokat változtatott egy-egy 
szerző megítélésén, és az új zene már nem azt jelenti, mint 
70 éve. Adorno nem takarékoskodik a szarkasztikus, sőt 
gyakran gúnyos jelzőkkel egy mű bemutatása („Webern 
legtökéletesebb dala is elmarad a Téli utazás legegyszerűbb 
darabja mögött”), egy műfaj kapcsán (a dalok alacsonyabb 
rendűek a nagyformához képest), de egy zeneszerző 
„hencegő szegényessége” kifejezés, és a „hangverseny üres 
ceremóniája” kitétel is szerepel a kötetben. A kötetet Csobó 
Péter György fordította, aki jártas a zenefilozófiai munkák-
ban: korábban Hanslick A zenei szép című könyvét is 
ő ültette át magyar nyelvre. Remek cím a Holdittasult Pierrot 
a Pierrot Lunaire helyett, viszont nem az újklasszicizmus, 
hanem a neoklasszicizmus az ismertebb megnevezése 
a zenei stílusnak. A kötet, ahogy általában a művészet-
filozófiai írások, nem adja magát könnyen. Remélhetőleg 
a hiánypótló könyvet többen elolvassák, és akik megtették 
ezt, másként fogják a 20. század zenéjét hallgatni. 

Lehotka Ildikó

Claude Debussy:  
Összegyűjtött írások és beszélgetések

A Debussy összegyűjtött írásait és beszélgetéseit tartalmazó 
kötetet olvasva óhatatlanul az jut az olvasó eszébe, vajh 
vannak-e még manapság ennyire szókimondó zenekritiku-
sok, mint a 20. század elejéről a „musicien français”. 
1901-ben, egyik első recenziójában például így ír: „Az utóbbi 
hetekben nagyszerű volt a felhozatal német karmesterek-
ből. A jelenség nem olyan súlyos, mint egy járvány, viszont 
sokkal nagyobb zajjal jár…” A továbbiakban nem rejti véka 
alá ellenszenvét: kifejti, hogy e dirigens urak túl hangosak, 
bevett manírokkal dolgoznak és Párizst puszta próbaterem-
nek használják. Az olaszokról is olvashatunk kaján utalást. 
1903-ban Picciniről szólva szúrósan jegyzi meg, hogy őt 
már „olyan mértékben elfelejtették, hogy manapság csak 
Puccini néven képes az Opera-Comique műsorába bekerül-
ni”. Persze, saját honfitársait sem kímélte: például, az ifjú 
francia zeneszerzők legáhítottabb elismeréséről, a Ró-
mai-díjról megállapítja annak feleslegességét – méghozzá a 
bennfentes magabiztosságával, hiszen Debussy maga is 
elnyerte az ösztöndíjat. A zeneszerző-kritikus kétségkívül 
vitriolos tollú, ám stílusa rendkívül szórakoztató és 
szellemes, elsősorban az írásokra jellemző sajátságos 
humornak köszönhetően. Fazekas Gergelynek – a kötet 
összeállítójának és fordítójának – köszönhetően megismer-
hetjük a századforduló Párizsának kiemelkedő zenei 
eseményeit és szereplőit, a kötet gazdag jegyzetanyaga 
pedig sok hasznos információt közöl a kritikák ismert, vagy 
éppen mára már teljesen elfeledett szereplőiről. Bár Fábián 
László már – több mint fél évszázada – közreadott egy 
csokrot Debussy írásaiból (Croche úr, a műkedvelők réme, 
Zeneműkiadó, 1959), jelen kötet nemcsak az írások számát 
tekintve bőségesebb a korábbi kiadványnál, hanem teljes 
terjedelmükben közli a francia zeneszerző valamennyi 
írását. Érdekes filológiai feladat összehasonlítani a mindkét 
kötetben fellelhető recenziókat. Tartalmukban nem térnek 
el lényegesen, ám szóhasználatában kétségkívül moder-
nebbnek hat az új fordítás. A kötet utószóval zárul. Talán 
azért is, mert a tervek szerint Kocsis Zoltán – Debussy 
világviszonylatban is egyik legelhivatottabb előadója – írta 
volna az előszót. Ezt ugyan váratlan halála meghiúsította, de 
a minden tekintetben kiváló Debussy-könyv ajánlása az ő 
emlékét idézi.

Kovács Ilona
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Alan Walker: 
Hans von Bülow

Hans von Bülow kora meghatározó zenész egyénisége volt, 
az utókor Liszt legtehetségesebb tanítványaként, majd 
barátjaként, és lányának férjeként ismeri. Alan Walker, 
a könyv írója Liszt-kutatásai során döbbent rá, hogy Bülow 
szerepe a romantika zenei életének taglalásakor megkerül-
hetetlen. Bülow, a karmester, zongoraművész, zeneszerző 
épp olyan fáradhatatlan volt a munkában, mint Liszt, számos 
ősbemutató karmestere volt, nem mellesleg élete bővelke-
dett fordulatokban. A prológusra és három könyvre osztott 
kötet aprólékosan, de nem unalmasan követi végig Bülow 
életét, rengeteg tényre fény derül, így a kisfiú gyermekkori 
„agylázáról” is olvashatunk (a betegség később visszatért, 
ahogy a depresszió is végigkísérte életét). Pontosan meg-
tudjuk azt, hogyan esett szerelembe Cosima (felesége, 
két gyermekük anyja) Wagnerrel, és hogyan fogadta a hírt 
Bülow. Ő volt az, aki olyannyira fontosnak tartotta  
a minőséget, hogy zenekarának kívülről kellett játszania 
a Beethoven-szimfóniákat. A mindössze 6000 lakosú 
kisváros (Bülow fészeknek és falunak is nevezte) zenekarát 
így az élvonalba emelte, még György herceg is ellátogatott 
koncertjeikre. Karmesteri kinevezései közt tarthatta számon 
többek között a Berlini Filharmonikusokét. Talán kevesen 
tudják, de Bülow az elsők közt tartott mesterkurzusokat, 
hogy tőle származik a nevezetes aforizma, miszerint  
„a partitúra legyen a karmester fejében, nem pedig a feje a 
partitúrában”. Hihetetlen zenei memóriával bírt, partitúrákat 
volt képes első látásra játszani, erről a kortársak számolnak 
be. Az érdekességek közt említhető, hogy fonográffelvéte-
lek készültek vele. A kötet felépítése világos, egyik érdeme, 
hogy a Bülow-krónikák fejezet röviden összefoglalja a kötet 
tartalmát, bemutatja a művész életének állomásait röviden, 
így az olvasó rákereshet az őt legjobban érdeklő esemé-
nyekre. Fényképek, plakátok színesítik a könyvet, megtalál-
ható Bülow műveinek katalógusa, valamint kitüntetéseinek, 
címeinek felsorolása, és még a boncolási jegyzőkönyv 
(melyet a neurológusok bizonyára örömmel tanulmányoz-
nak) is. A brit-kanadai zenetörténész vaskos kötete – ahogy 
a korábbi háromkötetes Liszt-monográfia – rendkívül 
olvasmányos, olyan életrajzi mű, zenei kalandregény, 
kordokumentum, és élvezetes tudományos munka, mely 
mindenkihez szól. 

Lehotka Ildikó

Papp Márta: Orosz kerékvágás
Tanulmányok az orosz zenéről

Papp Márta, az alig néhány hete elhunyt rádiós zenei 
ismeretterjesztő, pedagógus és tudós kutató emlékét őrzi 
ez a kötet. A három és fél évtized munkájának gyümölcsét 
összefoglaló, Orosz kerékvágás című könyvében elsősorban 
a 19. századi orosz zenével kapcsolatos gondolatait  
publikálta. A cím Mihail Glinka egy önéletrajzi feljegyzé-
sében olvasható utalás szabad parafrazeálása. A második 
tanulmányt nyitó idézet szerint Glinka Ukrán szimfóniájával 
kapcsolatban írja, hogy – mivel a komponálás alatt lévő 
tétel továbbfejlesztésénél nem sikerült kilépnie a német 
kerékvágásból (értsd: nem tudott szabadulni a nyugati 
zenében alapvetésnek számító szonátaformától) – felha-
gyott a mű további munkálataival. A címválasztás azért is 
frappáns, mert az általános „európai” zenékkel szembeni 
nemzeti alternatívák keresése vált a romantikus orosz 
zeneszerzők, leginkább az Ötök legfőbb törekvésévé. 
A szerző többféle tudományos szemszögből világít rá 
az orosz zenetörténet eme izgalmas korszakára, amikor 
jószerivel még csak másodállásban, kedvtelésből alkottak 
a legnagyobbak is. Köztudott, hogy Balakirev főfoglalkozása 
szerint matematikus, Kjui hadmérnök, Muszorgszkij katona-
tiszt, Rimszkij-Korszakov tengerésztiszt, Borogyin pedig 
kémikus volt. Utóbbiról a kötet harmadik tanulmányában 
Papp Márta különösen érzékeny portrét fest, rámutatva arra 
a lelki tusára, melynek során az Igor herceg komponistája 
egész életében két hivatása között őrlődött. Rendkívül  
szimpatikus az a tanári attitűd, melyet a szerző megosztott 
olvasóival. Egyik tanítványát rábeszélte, hogy diploma-
munkája számára végezzen kutatásokat Moszkvában 
a Borogyin-opera közreadásával kapcsolatban, és nem fél 
bevallani, ő is rengeteget tanult növendéke kutatási 
eredményeiből. Tanári munkájának köszönhető a könyv 
Glinka- és a Rimszkij-Korszakov-portréja is. A rádiós Papp 
Márta munkássága is tetten érhető: a Borisz Godunov 
különböző interpretációinak összehasonlításában félreért-
hetetlen az általa életre hívott „Egy zenemű, több előadás” 
koncepciója. A kötet egyetlen 20. századi tematikájú írása 
Miss Marple következetességével és logikájával vezet végig 
abban a kérdésben, vajon mennyire hiteles a Solomon 
Volkov által közreadott Sosztakovics-Testamentum.  
A kiváló kötetnek szomorú aktualitást ad a szerző halála.

Kovács Ilona


