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EISEMANN GYÖRGY

A	ZENEI	ÖRÖMRŐL	
Az	a	platóni	felvetés,	hogy	a	művészetek	keltette	élvezet,	az	emberi	tudatot	érzelmes-szen-

vedélyes	állapotba	hozó	esztétikai	gyönyörűség	társadalmi-kulturális	 tekintetben	kerülendő,	
sőt	a	józan	és	felelős	ítélőképességet	veszélyeztető	mivolta	okán	egyenesen	„károsnak”	tartha-
tó,	a	leglátványosabban	a	zene	területén	kíséri	végig	a	művészetek	történetét.	Évszázadokkal	
a	platóni	kifogások	után,	a	művelődéstörténet	keresztény	korszakának	hajnalán	Szent	Ágoston	
fogalmazott	meg	ugyancsak	közismert	dilemmákat	az	énekszó	varázsát	illetően,	megengedve	
a	dallamok	nyomán	támadó	„leírhatatlan	és	titkos”	együttérzés	„helyes”	ujjongását,	megkü-
lönböztetve	annak	transzcendens	irányú	nyitottságát	a	„helytelen”	érzéki	révülettől,	az	isteni	
szeretettől	távolodó,	merőben	e	világi	mámortól.	A	muzsikának	a	továbbiakban	is	kulcsszerepe	
lett	a	hitéletben,	a	későbbi	vallási	küzdelmek	velejárójaként	is.	Úgy	tűnik,	a	zene	–	mint	nem	
sajátlag	nyelvi	jelenség	–	viszonylagos	ideológia-	vagy	politikamentességének	a	tézise	egy-
általán	nem	érvényesült	ezekben	az	évszázadokban.	Az	érzéki	hatásokkal	támogatott	vallási-
szellemi	erőfeszítések	tipikus	hangszere,	a	templomok	tömegében	később	megépített	orgona	
pedig,	mintha	létében	és	hangzásában	összefoglalná,	vagy	legalábbis	kidomborítaná	a	fentebbi	
problémát.	Az	ikonosztázról	értekező	Florenszkij	e	tekintetben	fölöttébb	érdekes	összevetést	
tett	az	orgonaszó	és	az	olajfestészet	között.	Eszerint	az	utóbbi	„zsíros”	ecsetvonásai	és	telt	szí-
nei	éppúgy	földi,	hús-vér	benyomást	keltenek,	mint	az	„olajsűrűségű”,	dús	hangú	orgonazene.	
Vagyis	mindkettő	eltérít	a	hangzó	tapasztalás	metafizikai	távlatától,	s	az	érzékiségben	marad.	
A	zeneélvezet	így	merő	kicsapongássá	válhat,	kaotikus,	önnön	anyagába	merülő	szellemi	or-
giává,	rosszra	csábító	individuális	 tobzódássá,	melynek	első	pillantásra	vonzó	kötetlensége,	
parttalan	szabadsága	illúzió,	veszélyes	tévelygés.	

Aligha	 vitás,	 a	 reneszánsztól	 kezdve	 a	 művészet	 „emancipálódása”,	 szekularizálódása,		
egyáltalán	fokozatos	kiemelkedése	„szolgálólány”	szerepköréből	alapvetően	változtatta	meg	
az	esztétikai	formák	társadalmi	funkcióját	és	hatásmechanizmusát.	S	ha	az	alkotás	egyre	fél-
tékenyebben	őrzi	autonómiáját,	hogy	egyedül	az	általa	kimunkált	kifejezőerőből	merítsen,	s	
ezáltal	ihletettségének	önállóságát	egyre	inkább	leválasztja	például	az	„isteni	sugallat”	kegyel-
mi	állapotáról,	akkor	természetesen	a	befogadás,	maga	a	művészi	–	zenei	–	élvezet	is	éppoly	
autonómmá,	azaz	egyéb	szellemi	tartalomtól,	annak	szakralitásától	vagy	egyéb	kulturális	be-
ágyazottságától	függetlenné	válik.	Modernizáció,	szekularizáció,	individualizáció	természete-
sen	együtt	járnak:	az	újkori	ember	története	a	„végtelen	terek”	pascali	döbbenetében	magára	
hagyott	ember	sorsa,	ahol	„eltávolodtak	az	istenek”,	s	az	elidegenedés	anyagi	erői,	a	közvetítés	
üzleties	mechanizmusai	nyernek	teret	az	egymásra	hagyatkozás	közvetlen	lelkisége	helyett.	
Így	az	elidegenedés	állapota,	ha	nem	is	okvetlenül	az	esztétikai	tevékenység	immanens	része,	
de	velejárója,	kísérőjelensége	lett.	Ez	azt	jelenti,	hogy	radikálisan	szétválhat	az	esztétikai	öröm	
immár	„emancipált”,	„független”	szellemi	tartományokban	történő	tapasztalata	attól	a	katar-
tikus	átváltozástól,	mely	teljes	egzisztencialitásában	–	kulturális-társadalmi	praxisában	–	éri	
el	az	embert.	Ahogy	Adorno	jellemezte	a	modern	esztétikai	élvezet	önféltő,	a	„szolgáltatásra”	
koncentráló	óvatosságát:	a	modernitás	zenehallgatója	ahhoz	az	Odüsszeuszhoz	hasonlítható,	
aki	nem	tömte	be	viasszal	a	fülét,	hogy	társaival	ellentétben	élvezni	tudja	a	szirének	„veszé-
lyesen”	gyönyörűséges,	a	korábbi	alanyi	kondíciókat	 felborító	énekét,	ellenben	a	biztonság	
kedvéért	odakötözte	magát	az	árbochoz,	nehogy	baja	essék,	nehogy	vállalnia	kelljen	a	zenei	
gyönyör	 egzisztenciális	 velejáróit,	 akár	 a	 halált	 is,	 alávetvén	magát	 a	 katartikus	 átváltozás	
mindent	felforgató	erejének.	A	modern	hangversenytermek	látogatói	vörösre	tapsolják	a	tenye-
rüket	az	„elidegenített	főmű”	(Adorno),	a	beethoveni	IX.	szimfónia	pátosza	és	fenséges	zárlata	
után,	beleélve	magukat	a	„seid	umschlungen	Millionen”	közösségi	élményébe,	de	tán	már	a	
ruhatárban	kicsinyesen	összevesznek,	ki	következik	soron,	vagy	a	munkahelyen	intrikálnak	
majd	egymás	ellen,	feledve	a	testvériség	magasztos	eszméjét.	

A	 zenei	 öröm	deszakralizációjával	 párhuzamosan	 zajlik	 a	 zenei	 tevékenység	 széttagoló-
dásának	–	elemei	(alkotás,	előadás,	meghallgatás)	izolációjának	–	egyre	erősödő	folyamata.	
A	zenélés	nemcsak	egyházi	közegeitől	és	a	gyülekezeti	hitélettől	szakadt	el	nagymértékben,	
de	hétköznapokba-ágyazódása	 is	 lazult:	mind	a	 részvétel	vallási	kötődése,	mind	közösségi-
népi-polgári	hétköznapokba	és	rituálékba	oldódó	jellege	meggyengült.	Amennyiben	a	zenei	
öröm	aktivitást	feltételez,	a	muzsika	előállításában	és	felhangzásában	részvételt,	akkor	az	elő-
adásnak	a	cselekvő-performatív	jelenlétet	feltételező	–	tehát	a	népi	kultúra	közösségi	produk-
cióitól	a	polgári	otthonok	kamarazenéléséig	húzódó	–	formáinak	fokozatos	eltünedezésével	
a	zenei	 tevékenység	egyre	inkább	a	nézői-hallgatói	passzivitásába	sodródott.	A	nagypolgári	
lakások	szalonjaiból	éppúgy	eltünedeztek	az	„amatőr”	vonósnégyesek,	mint	a	kávéházakból	
és	kiskocsmákból	a	cimborák	oktettjei,	a	szüreti	mulatságok	és	egyéb	ünnepélyek	rezesban-
dái,	helyi	kórusai,	hogy	mindezt	fölváltsa	a	koncerttermek	látogatásának	csaknem	kizárólagos,	
legalábbis	uralkodó	praxisa.	A	részvétel	korábbi	formáiból	legfeljebb	egyes	szubkultúrákban	
maradt	valami	kevés,	 igaz,	nagy	 lelkesedéssel	övezve,	a	dzsesszkluboktól	a	 táncházakig.	A	
kultusz	kötöttségeitől	„fölszabadult”	kultúra	nagy	átlagban	a	passzivitás,	a	hallgatag	és	cse-
lekvésképtelen	fogyasztó	státusába	sodorta	a	zenei	élet	nem-professzionális	közreműködőit	és	
fenntartóit.	A	technikai	fejlődés	ugyancsak	e	tendenciát	erősítette.	A	rádióközvetítéstől	kezdve	
a	lemezek	archívumáig	a	zenei	produkció	keletkezésétől,	helyétől	és	idejétől	is	eltávolodhatott	
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a	hallgató,	 az	 eleven	 előadás	mint	 „performansz”	közvetlensége	 és	 így	 érvényesülő	 hatása	
úgyszintén	elveszett.	Egy	ideig	még	Bartók	Béla	is	bírálta	a	rádióközvetítések	inautenticitását,	
igaz,	később	megváltoztatta	véleményét,	elfogadva	a	tömegkommunikáció	informatív	előnye-
it.	A	neoavantgárd	zene	jórészt	éppen	a	közvetítés	csatornáira	kérdez,	információ	és	medialitás	
összefüggésére.	

Mindezek	után	a	zenei	örömre	vonatkozó	kérdés	a	következőképp	pontosítható:	mit	jelent	
az	esztétikai	gyönyörűség	akkor,	amikor	a	muzsikálás	minden	eredendő,	valamilyen	közös-
ségi	tevékenységbe	ágyazódó,	voltaképpeni	létét	meghatározó	együttes	aktivitása	elsorvad,	
azaz	a	korábbi	történeti	formákhoz	képest	féloldalassá	válik.	Amikor	az	előadás	a	pódium	
elzárt	terére	összpontosítja	a	hangzás	egyedüli	forrását,	a	közönségből	a	szó	szoros	értelmé-
ben	is	„hallgató”	–	merőben	a	figyelemre	korlátozódó	résztvevő	–	lesz.	Ebből	természetesen	
nem	következik	a	közönség	naív	és	zavaró	„aktivizálásának”	kényszere,	a	performanszok	
gyakran	kínos	vagy	nevetséges	provokációinak	szükségessége.	Elvégre	a	művek,	legalábbis	
a	többségük	a	barokk	korszaka	után,	eleve	a	térbeli	osztottságot	figyelembe	véve	készültek,	
vagy	megengedték	 az	 előadásnak	 és	 befogadásának	 ilyen	 határolását.	 (Létrejött	 a	 „műél-
vezet”	 tipikusan	„esztétista”	 figurája,	 aki	hangszeren	 játszani	 egyáltalán	nem	 tud,	mélyen	
megveti	az	„élet”	gyakorlati	oldalát,	de	egzaltált	rajongással	övezi	a	művészetet,	mint	Spinell	
úr	ironikusan	fölvezetett	alakja	Thomas	Mann	Tristan című	elbeszélésében.)	Valamint	arról	
sincs	szó,	hogy	a	jól	bevált	koncertformát	vagy	az	olyan	közlési-rögzítési	módokat,	mint	a	
CD	és	a	világháló,	elsietett	kritikával	pusztán	a	merő	üzletiesség	és	az	alkotással-partitúrával	
inautentikus	együttműködés	közegének	tekinthetnénk.	(A	program,	az	előadók	megválogatá-
sa	is	tudatosságot	fel-tételez.)	

Már	csak	azért	sem	mondható	ez	ki,	mert	a	zenei	öröm	modern	feltételeit	kutatva	mindenek-
előtt	a	koncert	és	az	interpretáció	alkalmi	jellege	–	egyszerisége	–	sem	mellékes,	sőt	nagyon	is	
kiemelendő	körülmény.	A	„kultikus”	korszakokban	a	kultuszba	olvadó	hangok	a	metafizikai	
áhitat	augustinusi	összetevői	voltak,	kevéssé	érdekeltek	bárkit	is	az	előadás	egyéni	árnyalatai.	
Még	Bachot	is	megrótták	olykor	munkaadói,	hogy	túlságosan	virtuózan,	„bonyolultan”	játszik	
az	orgonán,	a	derék	hívek	nem	mindig	tudják	követni	fugatóinak	szövevényét.	A	lényeg	az	
istentisztelet	bár	szintén	eseményszerű,	de	a	kompozíció	és	az	előadás	eszközszerű	hangjain	
mégis	túlvezető	szakralitása	volt.	S	noha	„sztárok”	mindig	is	voltak,	produkcióik	a	romantikát	
előzően	nem	valamilyen	adott	alkotáshoz	való	kreatív	viszonyban,	a	mű	értelmezésének	sajá-
tos-újszerű	érdekességében	számítottak	igazán	értékesnek,	hanem	főleg	a	bravúros	rögtönzés,	
a	variatív	ötletesség,	a	konkrét,	jelenbéli	előadás	szempontjából.	A	csembalisták	versenyeiben	
például	ilyen	alapon	döntött	a	publikum.	Hogy	manapság	az	interpretáció	eltérő	finomságaira	
is	fokozottan	odafigyelünk,	vagyis	az	adott	produkciót	egy	egész	előadói	praxissal,	vagyis	a	
korábbi	teljesítmények	sorával	vetjük	össze,	az	történetileg	kialakult	készség.	Ehhez	szükség	
van	a	mű	alapos	ismeretére	is,	a	memóriában	tárolására,	mint	az	élő,	előttünk	zajló	előadás	
megoldásaival	való	összevetés	lehetőségére.	De	mit	is	vetünk	össze	az	élő	előadással?	A	művet	
magát?	A	partitúrát?	A	korábbi	élményeket?	Nyilvánvaló,	a	„mű”	a	kottapapíron	rögzíthető	
„tiszta”	elvontságában,	a	maga	„önvalóságából”	felidézhető	alakjában	nem	létezik.	(Csak	zá-
rójelben:	ha	a	mű	az	alkotó	fantázia	sohasem	lezárható,	mert	mindig	újjáteremtődő	produk-
tuma,	akkor	elvileg	a	rögzítése-véglegesítése	sem	lehetséges,	mint	ahogy	arról	főleg	a	német	
romantikusok	közöltek	tanulságos	sorokat,	főleg	az	író-zeneszerző	E.	T.	A.	Hoffmann.)	Amit	
felidézhetünk	magunkban,	az	a	korábbi	tapasztalatok	(esetleg	a	kottakép)	alapján	kialakított	
saját	változat	–	vagyis	szintén	egy	interpretáció.	A	koncerttermek	hallgatósága	tehát	–	persze	
ideális,	de	távolról	sem	ritka	esetben	–		mégsem	pusztán	a	hallható	zenei	koncepciók	passzív	
befogadója,	aki	tájékozatlanul,	legfeljebb	a	primér	hatások	nyomán	alkot	véleményt.	Hanem	
tudatos	értékelő	és	együttműködő	fél	lehet	az	esztétikai	„hatásfunkciók”	(ezúttal	az	alkotás,	
az	előadás	és	a	recepció)	kölcsönösségének	létesítésében-kimunkálásában.	A	zenekultúra	nem	
mellőzhető,	sőt	egyre	fontosabbá	váló	része	e	hallgatói	mentalitás	kiművelése,	már	csak	azért	
is,	mert	–	jó	esetben	–	a	koncertező	művész	sikere	(karrierje)	függhet	e	hozzáállás	minőségé-
től,	 tartalmától.	S	ennek	kiművelésében,	mondani	se	kell,	óriási	szerepe	van	a	zeneoktatás-
nak.	Amit	tehát	a	műélvezet	részt	vevő	aktivitása	elveszített	a	réven,	azt	–	természetesen	más	
dimenziókban	–	visszanyerheti	 a	vámon:	 a	kultusz	közvetlen	elevensége	helyébe	a	kultúra	
különböző	médiumokkal	közvetítő	elevensége	lépett,	a	performáció	és	a	képzelőerő	szövetsé-
gének	újabb	történeti	alakzata	szerint.	Így	a	rádiózás,	a	CD-hallgatás	vagy	a	világháló-hasz-
nálat	 sem	nélkülözi	 a	 tudatos	odafordulás,	 a	válogatás,	 az	összehasonlítás	mozzanatait,	 sőt	
fölerősítheti	a	sokirányú	tájékozódás	esélyeit.

Ilyen	alapon	szerveződhet	újjá	 tehát	az	előadás	egyszeriségének,	„auratikus”	mivoltának	
tapasztalata.	Walter	Benjamin	fogalmai	nem	csak	a	képzőművészeti	alkotások,	de	a	zenemű-
vek	aurájára,	illetve	„reprodukálására”	is	vonatkozhatnak.	A	koncerttermek	varázsa	(akár	mint	
a	korábbi	élmények	színtere),	 az	alkalmilag	összejött,	bár	 társakkal	érkező,	olykor	egymás	
ismerőseit	felfedező	tagjai	a	közönségnek	távolról	sem	pusztán	egy	elidegenedett	téridő	vek-
torainak	magányos	 individuumai.	Erre	 a	 sajátos	 jelenlétre	 figyelmeztetnek	 az	 olyan	 avant-
gárd	ötletek,	mint	 John	Cage	„akciói”,	 a	környezet	zörejeire	és	az	együttlét	konkrétumaira	
utalásssal.	A	szabadtéri	hangversenyek	–	a	tágas	természeti	környezetben	elhelyezkedéssel,	a	
megközelítés	évről	évre	ismétlődő	rituáléjával,	az	oda	egyébként	nem	illő	zörejek	esetlegessé-
geitől	sem	nagyon	zavartatva	vagy	éppen	azokat	„hozzáértve”	–	különösen	alkalmasak	a	sze-
mélyes	kötődések	kiépítésére,	ápolására.	A	martonvásári	Beethoven-hangversenyek	például,	a	
Brunswick-kastélyt	övező	parkban,	a	tó	közepén	levő	szigeten,	s	az	óriási,	még	a	zeneszerzőt	
is	látó	vén	fák	alatt,	évről	évre	zarándokokat	vonzanak,	s	éppen	e	tulajdonságaival	teszik	egé-
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szen	különlegesen	 ismételhetetlen	–	azaz	variációszerűen	 ismételhető	–	élménnyé	az	egyes	
koncerteket.	A	szabadtéri	hangversenyek	a	mindennapokba	épülő	–	s	ezzel	együtt	a	zeneterem	
sematizmusát	lebontó	–	környezet	kultikus	befolyásának	a	példái	lehetnek.	

A	fentiek	tehát	az	esztétikai	(zenei)	örömnek	arra	a	mellőzhetetlenül	aktív,	cselekvő	rész-
vételt	kívánó	aspektusára	igyekeztek	rávilágítani,	mely	a	modern	zenehallgatás	–	a	koncert-
látogatás,	sőt	a	műsorválogató	rádiózás,	tévézés	vagy	a	lemezhallgatás	–	mentén	teremtődött	
újjá,	a	változó	történeti-technikai	feltételek	mellett.	Ez	az	öröm	tehát	alapvetően	a	képzelő-
erő	 tevékenységét	 feltételezi,	 a	művek	 és	 az	 előadói	 praxis	 legalább	 részleges	 ismeretét,	 a	
vonatkozó	személyes	emlékek	játékba	hozását,	mely	a	zenehallgatás	–	az	előadás	–	konkrét	
körülményeinek	terében	és	idejében	zajlik.	E	fantáziát	nem	helyettesítheti	a	happening-	vagy	
a	performanszszerű	színre	vitel	öncélú	és	egyszerű	alkalmazása,	egy	mesterséges	és	agresz-
szív	„aktivizálásnak”	a	nézőt-hallgatót	a	szabadságában	korlátozó	probálkozása.	S	bár	Szent	
Ágoston	valószínűleg	nem	helyeselné	napjaink	zenehallgatási	szokásainak	sem	„esztétista”,	
sem	„avantgárdista”	állapotát,	de	tán	megbékélne	vele,	tudomásul	véve,	hogy	a	modern	művé-
szet,	a	zenész	és	„zenekedvelő”	létmódja	többnyire	nem	egy	transzcendenciához	érkezésben,	
hanem	az	áthidalhatatlannak	érzett	távolság	tapasztalatában	–	ílymódon	a	magára	hagyatott-
ságában	–	születik	és	bontakozik.	Lelkesült	pátosza,	szorongó	fájdalma	és	szellemes	iróniája	
egyaránt	e	távolság	kifejeződése.

A	zenei	öröm	egyik	legfontosabb	összetevője	tehát	a	hagyománynak	a	kortárs	törekvések	felől	
történő,	mediális	közvetítőeszközökkel	 is	elősegített	újraértelmezése	–	a	mindenkori	moderni-
tás	által	így	hallható	újrateremtődése	az	örökség	értékeinek.	Ez	a	„feladata”	mind	az	alkotónak	
(szerzőnek),	mind	a	hangszeres	előadónak,	mind	a	közönségnek.	Az	utóbbi	félszázad	hazai	zene-
kultúrájában	az	egész	zenei	hangzásvilág,	a	hangokkal	játék,	az	alkotás	és	az	előadás	összefüg-
gésrendje,	a	zenei	történések	kreatív	és	„avantgárd”	újragondolása	terén	roppant	ösztönző	sze-
repet	töltöttek	be	az	Új	Zenei	Stúdió	hetvenes-nyolcvanas	években	feltűnő	koncertjei.	E	társulat	
egyik	egykori	tagjáról	mondható	el,	hogy	az	európai	zenei	hagyománynak	a	zongoraművészettől	
a	nagyzenekari	gyakorlatig,	Mozart,	Beethoven,	Liszt,	Chopin,	Debussy,	Rahmaninov,	Bartók,	
Kurtág	és	még	sok	más	szerző	alkotásaitól,	Cage	csendzenéjének	hazai	bemutatásától	vagy	a	
Jeney-,	Sáry-	és	Vidovszky-zongoradaraboktól	kezdve	a	sokat	játszott	szimfonikus	alkotások	ve-
zényléséig,	a	Schoenberg-opera	befejezéséig,	a	Richard	Strauss-operák	színre	viteléig,	számos	
átiratig,	televíziós	műsorok	vezetéséig,	folyóiratok	szakrovatának	szerkesztéséig,	zenekritikák	és	
tanulmányok	közléséig	valósította	meg	a	zenei	aktivitás	lenyűgözően	sokféle	módozatait.	Köny-
nyű	kitalálni,	Kocsis	Zoltánról	van	szó	természetesen.	A	zenei	örömről	szólva	hadd	folytatódjon	
és	záruljon	ez	a	cikk	egy	rövid,	rá	való	emlékezéssel!	Senkitől	sem	kaptunk	többet	e	téren	az	
ezredfordulón	nála,	ezért	is	megkerülhetetlen	kitérni	tevékenységének	arra	a	sajátosságára,	mely	
modern	körülmények	között	teremti	újjá	az	ágostoni	maximát:	az	„örökkévalóság”	igézetében	tö-
rekedni	a	történetileg	–	tehát	nem	időtlen,	nem	időn	kívül	elképzelt	–	kiteljesedésre.	Kocsis	mester	
nyilatkozta:	nem	a	„véglegességre”,	hanem	az	örökérvényűségre	kell	törekedni.	A	„leírhatatlan	és	
titkos”	együttérzés,	a	zenei	teljesítmény	művészileg	eredeti,	ha	úgy	tetszik,	utánozhatatlan	alko-
tói-előadói	kreativitása	–	a	rendelkezésre	álló	keretből	kilépő,	transzcendáló	képessége	–	így	köt-
hető	össze	a	megszólítás	aktusával,	a	párbeszédbe	lépés	képességével,	az	interszubjektivitással,	
a	művészeti	 találkozások	esztétikai	erejével.	Ezúttal	hadd	essék	pár	szó	arról:	az	ezredforduló	
legjelentősebb	zenésze	hogyan,	milyen	megfontolások	mentén	teremtette	újjá	a	közönségét,	a	leg-
magasabb	elvárásokkal	megtisztelő	igényességet,	a	közös	zenei	öröm	szolgálatát,	mint	a	felületes	
„szolgáltatástól”,	 a	 „helytelen”	érzéki	kommercialitástól	 tartózkodó,	 sőt	 azzal	–	 akár	 ágostoni	
módon	–	nagy	nyomatékkal	szembenálló	magatartást.	Csak	néhány	vonás	kiemelésére	van	mód,	
összpontosítva	ezúttal	Kocsis	Zoltán	munkásságának	kevésbé	idézett-emlegetett	területére:	zenei	
írói,	kritikai	tevékenységére,	annak	is	csak	két	mozzanatára,	a	Holmiban	közölt	recenziói	alapján.	
Két	zongoraművész	CD-jéről	írt	sorokra	hivatkozunk	elsősorban.	

„Ingolf	Wunder	pillanatnyilag	vesztésre	áll	az	örökkévalóság	eléréséért	 folytatott	küzde-
lemben.	Frissen	elkészült	CD-je,	amely	egyben	a	művész	debütálása	a	Deutsche	Grammophon	
patinás	kiadóvállalatánál,	biztosan	beváltja	majd	a	hozzá	fűzött	 reményeket,	csinos	profitot	
termel,	jó	ugródeszka	lehet	további	CD-k	elkészítése	–	és	további	profit	termelése	–	felé.	Ha	
minden	elfogultság	nélkül	hallgatjuk	meg,	be	kell	 ismernünk,	hogy	–	 finoman	 fogalmazva	
–	nem	világszenzáció,	nem	konzervál	maradandó	értéket,	s	promóciós	célokra	is	nagy-nagy	
jóindulattal	felel	csak	meg.	Azt	is	mondhatnók,	sok	ilyen	és	ehhez	hasonló	kiadvány	létezik,	
ahol	az	alapkövetelmény	–	már-már	nyíltan	kimondva	–	a	tehetségnek	az	átlagosnak	nevezett	
középszerbe	való	észrevétlen	belesimulása,	a	‚szürkék	hegedőse’	szerepkörének	néha	nagyon	
is	tudatos	vállalása,	a	szélsőségeket	messze	elkerülő,	a	képzeletbeli	éleket	gondosan	legöm-
bölyítő	hozzáállása.	Legyen	felül	egy	szinten,	de	ne	keltsen	zavart	–	e	jelszó	alatt	folytatódik	
a	tömegtermelés,	az	arany	középút	ideáljával	köszönő	viszonyban	sem	lévő	produkciók	sza-
porítása.	A	komolyzenei	CD-ipar	világméretű	bedőlését	korántsem	az	 internetes	 letölthető-
ség,	illetve	a	silány	minőségű	hanghordozók	okozzák.	Ennek	sokkal	inkább	oka	az	elképesztő	
mennyiségű	kiérleletlen,	átgondolatlan,	izzadságszagú,	kényszer	szülte	felvétel,	ami	már	szin-
te	fogyasztóvédelmi	kategóriának	tekinthető.	Sokan	írtak	már	arról,	mint	e	sorok	szerzője	is,	
hogy	a	világméretűvé	duzzadt,	profitorientált	sztárteremtő	gépezet	milyen	mértékben	felelős	
a	középszer	elburjánzásáért.	De	hogy	maguk	a	művészek	mennyiben	okolhatók	a	 tradíciók	
eltorzulásáért,	a	szerzői	szándékok	negligálásáért,	a	‚művészi	szabadság’	hamis	piedesztálra	
emeléséért	–	nos,	erről	kevés	szó	esik.”		 								

Látnivaló,	 az	 egyébként	 sikeres	 Ingolf	Wunder	 nagyon	 rosszul	 jár	 ebben	 a	 recenzióban	
(Holmi,	2012.	július),	mely	a	továbbiakban,	a	produkció	roppant	szakszerű	tárgyalása	mellett,	
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vitriolos	gúnnyal	marasztalja	el	azt	a	teljesítményt,	mely	megítélése	szerint	a	középszer,	a	tö-
megtermelés,	a	sztárcsináló	üzletiesség,	a	nemes	tradíciók	eltorzulásának	egyik	példája.	E	kri-
tika	elkötelezett,	igényes	elveiben	megingathatatlan,	s	manapság	sajnos	szokatlan	elvárásokkal 
különbözteti	meg	a	zenei	kommunikáció	olykor	tán	kevéssé	díjazott,	de	katartikus	esélyű	érvé-
nyesülését	és	az	adott	egzisztenciális	állapoton	túllendítő	–	transzcendáló	–	nyitottságát	a	„hely-
telen”	 és	 felületes	 érzéki	 csapongástól,	 a	 rögzült	 készségekkel	 ismétlő,	 a	 beidegződésekhez	
túlzottan	alkalmazkodó,	a	klisékre	és	az	olcsóbb	megoldásokra	támaszkodó	előadástól.	Sze-
mére	veti	a	zongoristának	az	„örömforrás”	hiányát,	a	kockázatkerülő	óvatosságot,	„mely	épp	
csúcspontjára	érve	visszakozik	a	célba	érés	mámorától”.	A	korszerű	és	színvonalas	teljesítmény	
ugyanis	a	recenzens	szemében	az	előadói	praxis	ismerete	és	az	arra	építkező	bátor	egyéni	inno-
váció	mellett	nem	nélkülözheti	a	filológiai	tájékozottságot	sem,	azaz	a	kottakép	hitelességének	
megállapítását,	a	 lejegyzéséből	fölhangzó	anyagra	vonatkozó	tudatos	döntéseket.	A	„szerzői	
szándék”	erre	alapító	figyelembe	vétele	ekkor	nem	egy	ellenőrizhetetlen	alkotói	elképzelés	ki-
vitelezését	jelenti,	hanem	a	létrejött-archivált	művel	folytatott	intenzív	párbeszédet.	A	rögzített	
formák	„üzenetének”	olyan	meghallását,	mely	ugyanakkor	kreatív	olvasás	is,	tehát	nem	egy	
előzetesen	adott,	végleges	és	abszolút	intenció	tolmácsolása,	hanem	a	zongorista	bizonyos	mó-
don	társalkotói	–	de	távolról	sem	önkényes	„koncepciót”	kimunkáló	–	közreműködése.	Kocsis	
Zoltán	recenziója	(számos	egyéb	tanulmányértékű	írásával	együtt)	az	iskolapéldája	lehet	annak	
a	hermeneutikai	művészetfilozófiának	–	kritikusi	gyakorlatra	kiterjesztett	művelésének	–,	mely	
a	maga	területén,	a	zenei	interpretáció	művésztanári	figyelmétől	övezve	képezi	újjá	az	előadás-
nak	performatív	–	s	ezáltal	sajátosan	örömszerző	–	karakterét,	az	esztétikai	 tapasztalatnak	a	
poézis-esztézis-katarzis	hármasságában	leírható,	megismerő	élvezetét.	

A	másik	írásában	(Holmi,	2014.	november)	méltatott	CD	Fischer	Annie	játékát	rögzíti.	A	
kritika	itt	éppen	azzal	a	koncepcióval	és	interpretációs	helyzettel	néz	szembe,	mely	lényegé-
ben	elutasítja	a	hangrögzítés	 fontos	szerepét	a	performatív	gyönyörűség	ellenében,	s	 szinte	
kizárólag	az	élő	koncertezésben	látja	a	pillanat	szülte,	ismételhetetlen	zenei	csoda	létesülésé-
nek	esélyét.	Fischer	Annie-ról	köztudott	(más	emlékezések	is	kiemelik),	hogy	ódzkodott	mű-
vészetének	bármilyen	„tartósításától”,	fölvételétől.	Kocsis	Zoltán	recenziója	találó	szavakkal	
ecseteli,	hogy	„aki	csak	egyszer	is	hallotta	Fischer	Annie	zongorajátékát,	akár	kevésbé	ihletett	
pillanataiban	is,	bizonyára	nem	felejti	el.	Mindenki	őrizhet	erről	a	játékról	olyan	emléket,	ami	
csakis	és	egyedül	az	övé	és	gyakorlatilag	megoszthatatlan.	Az	ő	számukra	a	mégoly	tökéletes	
hangfelvétel	is	csak	emlékeztető,	sohasem	fogja	betölteni	az	egyszeri,	megismételhetetlen	él-
mény	szerepét.	Még	akkor	is	így	lenne	ez,	ha	Fischer	Annie	művészetének	kvintesszenciáját	a	
hangrögzítés	képes	lenne	maradéktalanul	visszaadni.	De	ez	a	művészet	ab	ovo	antagonisztikus	
ellentétben	áll	a	megörökítés	bármiféle	szándékával.	Fizikai	léte	illékony,	maradandó	nyomot	
olyan	szférában	hagy,	ami	a	természeti	törvények	birodalmának	határain	kívül	esik.”	Roppant	
lényeglátó,	a	befogadói	aktivitás	különös	esetére	kitérő-rávilágító	mondatok	ezek.	A	lejegyzést	
ugyanis	nem	önmaga	hangzásvilágára	vonatkoztatja,	hanem	az	élő	koncertek	tapasztalatára,	
egyedi	emlékezetére.	Sőt,	a	technikai	archiválást	a	memóriában	raktározott	tapasztalatokkal	
ellentétesnek	mondja,	vagyis	a	visszagondolás	 (a	képzelőerő	 teljesítménye)	ezúttal	éppen	a	
felhangzó	anyaggal	szembesülve	valósulhatna	meg.	A	művésznő	játéka	–	annak	csak	rá	jellem-
ző	varázsa	–	az	őt	hallgató,	jelenlévő	közönség	nélkül,	a	felhangzás	aurájától	elszakítva,	egy	
inadekvát	közeg	megnyilvánulásának	tűnhet.	„Fischer	Annie	legalább	annyira	idegenkedik	a	
mikrofontól,	mint	ahogy	a	mikrofon	is	tőle.	Valódi	közönség	–	ha	úgy	tetszik,	igazi	tét	–	híján	a	
felvételi	körülmények	nem	kínálnak	felvillanyozó	inspirációt,	annál	több	a	zavaró	körülmény	
(ingerszegény	környezet,	süket	csend,	váratlan	zajok,	műszaki	hibák	stb.),	ami	jócskán	le	tudja	
lohasztani	a	kivételes	előadás	optimumának	létrehozására	irányuló	szándékot.	A	mikrofonnal	
való	harcra	–	amit	némi	malíciával	együttműködésnek	is	nevezhetnénk	–	nagyon	is	‚szakosod-
ni’	kell,	az	erre	szolgáló	eredményes	módszerek	sok	esetben	állnak	szemben	a	spontaneitás-
sal;	mondjuk	ki	kereken:	magával	a	zenei	szubsztanciával.”	Amennyiben	a	spontaneitás	zenei	
szubsztanciaként	értődik,	akkor	a	rögzítés	–	és	egyáltalán	minden	technikai	közvetítés	–	eleve	
alkalmatlan	lenne	az	igazi	esztétikai	élvezet	keltésére.	S	hogy	ez	mégsem	így	van	okvetlenül,	
arra	az	a	Fischer	Annie-felvétel	is	figyelmeztet	Kocsis	Zoltán	észrevételei	nyomán,	mely	ép-
pen	hogy	határozottan	ütközteti	a	spontaneitás	és	a	technicitás	feltételeit.	Ebből	az	is	követke-
zik,	hogy	voltaképpen	bármely	CD	hallgatása	a	befogadónak	egészen	sajátos	hozzáállását,	a	
műnek	(előadásának)	többé-kevésbé	az	emlékezetben-képzelőerőben	őrzött	formájának	meg-
elevenítését	kívánja	meg.	Legalábbis	akkor,	ha	a	sokszorosítás	eljárásának,	a	„technikai	rep-
rodukció”	korának	termékét	kezelve	sem	kívánjuk	nélkülözni	az	„auratikus”	tapasztalatot.	A	
spontaneitás	némely	konkrétumáról	a	szerzőnek	más	lemezekről	írt	kritikáiban	is	olvashatunk.	

A	hasonló	–	immár	zenetörténeti	távlatra	terjeszkedő	–	befogadói	kreativitáshoz	a	vonat-
kozó	megállapítások	közül	csak	egyet	emelünk	ki,	a	formai	tradícióhoz	ragaszkodó	Dohnányi	
Ernő	és	az	újító	Bartók	Béla	törekvéseinek	összevetését.	A	Bartók-életmű	elkötelezett	hívétől	
és	világszerte	lenyűgöző	hatást	kiváltó	interpretátorától	talán	meglepőnek	hangzik	Dohnányi	
munkásságának	szokatlan,	bizonyos	aspektusban	éppen	Bartókkal	szemben	előnyös	 jellem-
zése,	dicsérete	(Dohnányi Dohnányit játszik,	Holmi,	2004.	október):	„Ha	csupán	a	progresz-
szivitás	 szempontjai	 alapján	 értékelnénk	 a	Dohnányi-életművet,	 bizonyára	 nem	 foglalna	 el	
meghatározó	helyet	még	hazánk	zenetörténetében	sem.	Szerencsére	az	idő	múlásának	tapasz-
talása	előbb-utóbb	kigyógyít	mindenkit	az	efféle	előítéletekből:	 tudomásul	kell	venni,	hogy	
maradandóság,	érték	és	konformizmus	nem	feltétlenül	egymást	kizáró	tényezők.	A	századelőn	
összevetve	Bartók	 és	Dohnányi	 zeneszerzői	 invencióját	 és	 képességeit,	 talán	 nem	 is	 olyan	
meglepő,	hogy	Bartók	nem	csupán	ügyetlenebb,	de	lényegesen	kevésbé	invenciózus	alkotó.	
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Megkockáztathatjuk,	hogy	ugyanebben	a	stílusban	a	helyzet	így	is	maradt	volna.”	A	progresz-
szió	feltétlen	és	kizárólagos	magasztalásának	előítéletességét	állítani,	valamint	a	maradandó-
ság,	érték	és	konformizmus	lehetséges	összefüggéseit	elismerni	különösen	attól	a	muzsikustól	
meggyőző,	akinél	senki	sem	tett	többet	az	eredetiség,	az	akár	meghökkentő	innováció,	a	mo-
dernség	elfogadtatásáért.	

Végezetül	 álljon	 itt	 néhány	mondat	Kocsis	Zoltánnak	 egy	beszélgetéséből,	melyet	 a	 tő-
lünk	úgyszintén	2016-ban	eltávozó	Szegedy-Maszák	Mihállyal	folytatott,	véleményt	alkotván	
lejegyzés	és	előadás	viszonyáról	is	(Művész és műkedvelő párbeszéde. In: Szegedy-Maszák	
Mihály:	A mű átváltozásai,	Kalligram,	Bp.	–	Pozsony,	2013,	358–380).	Liszt	egyik	 idézett	
megjegyzéséhez	hozzáfűzte,	nem	kell	betű	 szerint	érteni	 semmit,	ki	kell	használni	az	 imp-
rovizatív	 lehetőségeket.	„Hogyan	 lehet	egy	bartóki	agogikát	 leírni	egészen	pontosan?	Vagy	
hogy	lehet	visszaadni,	ahogy	például	Gershwin	játssza	a	saját	műveit	zongorán?	Hogy	lehet	
azt	visszaadni,	a	kottaírás	jelenlegi	szintjén?	Sehogy!”	Pedig	„vérbeli	zenefilológusként”	nyi-
latkozott,	 aki	 egyébként	a	notáció	minden	egyes	mozzanatának	mellőzhetetlen	 jelentőséget	
tulajdonít.	Művészetében	 így	 függ	 össze	 a	 partitúra	 tisztelete	 a	 „spontaneitással”,	 vagyis	 a	
rögtönző	 tehetség	érvényesülése	az	archiválással	hagyományozódó,	magasrendű	szakszerű-
séggel,	a	saját	hangképzésnek	a	zenetörténet	legmélyebb	áramából	történő	megszólalásával.	
Ilyen	relációk	nyújtják	azt	a	hallgatóra	átáramló	zenei	örömöt,	mely	az	ő	ragyogó	játékában	
megalkotja	és	színre	viszi	azt,	amit	az	európai	művészet	esztétikai	gyönyörűség	tekintetében	
művészetfilozófiailag	is	képvisel	–	a	mindezt	manapság	egyre	többször	tagadó,	voltaképpen	
alig	ismerő	felfogásokkal	ellentétben.		

Szalkai Károly: A zene ritmusára




