
Hiányával gyakran találom 
szembe magam

Povedák István: Színvak 
könyv (A cigány identitás 
mintázatai)

„Az emberi agy, a megismerés 
úgy működik, hogy 

kategóriákban gondolkodunk. 
A körülöttünk lévő világot 

rendszerezzük, értelmezzük, 
próbálunk mindent besorolni 

valahova, és ha azt tapasztaljuk, 
hogy valami valamihez hasonló, 

akkor azokat egy kategóriába 
helyezzük.”

(Rostás Árpád, fafaragó)

A Színvak könyv már csak témájá-
ból adódóan is hiánypótló tanul-
mánygyűjtemény, amely a roma 
integráció kérdéskörével foglal-
kozik  A sztereotípiák létezése, az 
ebből fakadó elutasítás, valamint 
az információ hiánya a cigány kö-
zösségekkel kapcsolatban a ma-
gyar társadalom egyik kardinális 
társadalmi kihívása  A könyv fel-
hívja a figyelmet a többségi társa-
dalom által a cigányokról alkotott 
leegyszerűsített képek lebontásá-
nak és a mélyebb megismerésnek 
a fontosságára, ezzel lehetőséget 
biztosítva diskurzusok létrejötté-
re az adott témában  Fontos ele-
me a kötetnek, hogy a megjelenő 
tanulmányok írói (Povedák Ist-
ván szerző/szerkesztő kivételé-
vel) mind roma származásúak  
A közös munka és gondolkodás 
tudományos platformok kialakí-
tásának lehetőségét teremthetik 
meg, így rámutatva arra, hogy a 
probléma megoldása összefogást 

igényel  Az összefogás politikai és 
kulturális átalakulásokat eredmé-
nyezhet, ezzel az annyira hiány-
zó, így annyira szükséges kultu-
rális, társadalmi, szociális egyen-
lőség, az egymás akceptálásának 
hatásmechanizmusát idézheti elő  

A könyvben megjelenő tanul-
mányok a kulturális antropoló-
gia módszereinek alkalmazásával 
(strukturált interjúkészítés, részt 
vevő megfigyelés) mutatják be 
az asszimilálódás folyamatában 
a cigány identitás megtartásának 
lehetséges modelljeit, az önmeg-
valósítás különböző útjait, és a ki-
rekesztettség nehézségeivel való 
lehetséges megbirkózás stratégiá-
it  A mindennapokban jelen lévő 
narratívákból, valamint a popu-
láris médiából ismert roma rep-
rezentáción túlmutatva betekint-
hetünk személyes történetekbe, 
amelyekben a munka, a megér-
demelt siker, a szeretet, adakozás, 
tudásátadás és a hit élményei sze-
repelnek 

A kötet fejezeteit egységesen 
átöleli, áthatja a hit, valamint an-
nak témakörei, mint egyfajta ka-
paszkodó, iránymutató, melynek 
szimbolikus jelentősége van, úgy a 
szerzők, mint az olvasók, valamint 
az esettanulmányokban megjelenő 
személyek számára  A közösségbe, 
az összefogásba, a megértésbe és 
az elfogadásba vetett hit ez  

A szerzők a Szegedi Keresz-
tény Roma Szakkollégium hall-
gatói, egyikük sem kulturális 
antropológus, a könyv borítóján 
szereplő fotókat pedig a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem egyik 
fiatal diákja készítette  
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Povedák István előszavá-
ban felütésként meghatározza a 
könyv hangvételét, s az általa te-
remtett hangulat és érzet átível az 
egész könyvön  A színek szimbo-
likája által mutat rá a mű kulcs-
fontosságú üzenetére, a magyar 
társadalomban a cigány közössé-
geket érintő szociológiai, gazda-
sági, politikai feszültségekre  Az 
információ feltárásával, megis-
mertetésével, és az ebből adódó 
lehetséges következtetésekkel el-
érhető a beilleszkedési folyamat, 
amely az egész társadalmat át-
ölelő szükséges változást igényel  
A munka irodalmi igényessége, 
költői képei azonnal témába he-
lyezik az olvasót 

A későbbiekben Povedák két 
másik írását is olvashatjuk a kö-
tetben: Roma példaképek, valamint 
Megtérés és integráció? (A szendrődi 
példa) címen  A Roma példaképek 
bemutatja a hivatalos, valamint 
az informális kultúra cigány pél-
daképeit  Jogosan teszi fel a szer-
ző a kérdést, hogy vajon a médi-
ában megjelenő, a populáris kul-
túra által teremtett sztárok lehet-
nek-e példaképei a cigányságnak? 
Emellett rámutat a hétköznapi 
hősök kiemelkedően fontos szere-
pére, akik cselekedeteikkel, maga-
tartásukkal példát mutathatnak, 
és életútjuk követésre méltó le-
het a cigány közösségek számára, 
ugyanis a hagyományok megőr-
zése, ezzel a cigány identitás meg-
erősödése ötvöződik a szereplők 
életútjában 

Rostás Szandra A cigány a ma-
gyar irodalomban című tanulmá-
nya a magyar irodalmi kánonban 
megjelenő cigány-képeket, karak-
tertípusokat mutatja be és elemzi  
Az írás az adott lehetőségekhez 
képest – a teljesség igénye nélkül – 
átfogó képet rajzol a 17  századtól 
egészen a 20  századig, külön fe-
jezetet szentelve a cigány nő ma-
gyar irodalomban megjelenő rep-
rezentációjának  Összegzésként a 

szerző kiemeli, hogy az évszáza-
dok során bár feltűnnek különbö-
ző cigány karaktertípusok, mint 
például a komikus cigány, a csíny-
tevő kópé (aki a társadalmi perifé-
rikus helyzetéből fakadóan bűnö-
ző), az egzotizált, vándorló szabad 
cigány képe, valamint a kirekesztett 
áldozat képe, mindegyikről el-
mondható, hogy az individuum 
bemutatása, mélyebb megértése 
hiányzik belőlük  A többségi tár-
sadalom számára ismerős sztere-
otip megjelenés és forma jellem-
zi a karaktereket  Elmondhatjuk, 
hogy sajnálatos módon egyelőre 
még hiányzik az „intellektuálisan, 
humánumban elismert jó cigány” 
képe a magyar irodalomból  

Ivanovici Afrodita két tanul-
mánnyal is megjelenik a könyv-
ben: A megtérés és a cigány integ-
ráció, valamint „Érezni lehetett kö-
zöttük a Szeretetet!” (Cigány fiatalok 
megtérése mint integrációs lehető-
ség)  Az utóbbi írásában kísérletet 
tesz a vallásos roma fiatalok meg-
térésének mélyebb megértésére  
Apró felvillanó történetek, inter-
júk formájában személyes életuta-
kat ismerünk meg, kiemelve ezek 
lélektani aspektusait  Ivanovici 
megfogalmazza kutatásának és 
tanulmányának egyik legfonto-
sabb elemét, miszerint: „A kuta-
tás külön értékét alkalmazott ant-
ropológiai vetülete adhatja, azaz 
eredményeinek visszajuttatása a 
lokális kultúrába ” Olvasóként 
számomra ebben a mondatban 
fogalmazódik meg a könyv lé-
nyegi felvetése: mindaz a tudás, 
információ és benyomás, mely 
megjelenik a tanulmányokban, 
fontos, hogy visszajuthasson, va-
lamint kommunikálhatóvá váljék 
adott közösségek – legyen ez akár 
cigány, akár magyar – irányába, 
ezzel is elősegítve a cigány integ-
rációs folyamatok sikerét 

Váczi Barbara „…év elejétől 
csúfolnak azzal, hogy cigány vagyok.” 
(Gyermeksorsok az Átmeneti Ottho-
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nokban) című tanulmányának ele-
jén felhívja a figyelmet, hogy az 
írása nem maradhat a leírás szint-
jén  A bemutatott CSÁÓ-s (Csalá-
dok Átmeneti Otthona) gyerekek 
olyan traumákkal, abúzusokkal 
kellett hogy találkozzanak rövid 
életük alatt, amelyeket megismer-
ve „sokkolódik” az olvasó. Ezzel a 
szerző célja is világossá válik szá-
munkra, fel szeretné hívni a fi-
gyelmet, figyelmeztet és szembe-
sít a CSÁÓ-s cigány gyerekek ke-
gyetlen valóságával, kirekesztett-
ségük kilátástalanságával, ami a 
megfelelő szintű cselekvésre ösz-
tönözheti a szakembereket  Rideg 
realitásból fakadóan az írás érzel-
mileg beszippantja az olvasót  

A könyvben megjelenő tanul-
mányokat egy-egy mélyinterjú 
követi  A megszólalók kiemelke-
dő, példaértékű munkássággal, 
életúttal rendelkező roma sze-
mélyiségek, akik között szerepel 
Bangó Margit, Mező Misi (Magna 
Cum Laude) zenészek, Pisont Ist-
ván futballista, Farkas Tibor pap, 
valamint Rostás Árpád fafaragó-
restaurátor  A személyes inter-
júknak köszönhetően átélhetőbbé 
válnak a tudományos írások  

Az utolsó interjút olvasva Ros-
tás Árpád restaurátorral, szembe-
jött velem a saját, személyes tör-
ténetem, állandó dilemmám a ki-
vándorlással, az ország elhagyá-
sával kapcsolatban  Miután nyolc 
évet éltem és dolgoztam Európa 
különböző országaiban, valamint 
a Közel-Keleten, meghatározó ta-
nult értékek lettek számomra a 
sokszínűség, a kíváncsiság, az el-
fogadás és a befogadás  Magyar-
országra hazatérve ennek hiányá-
val gyakran találom szembe magam, 
de természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy mindezek ne léteznének 
itthon  Meggyőződésem, hogy a 
tanulás folyamata, a fiatal generá-
ciók előtt megjelenő példaképek, 
a művészek és a társadalomtudo-
mány területén dolgozók, a hét-

köznapi hősök közös felelőssége a 
világ sokszínűbbé tétele  A sokszí-
nűség elfogadása, megszeretteté-
se, pozitív oldalainak felismerése 
érdekében pedig – ahogy a könyv 
egyik fő tanulsága is mutatja – a 
hitnek kiemelkedő szerepe lehet  
(SZOKERESZ, Szeged, 2019)

Levko Esztella

Miért vegyünk levegőt?

Niklaus Brantschen: 
Csendforrás – Egy jezsuita 
szerzetes és zen mester 
tapasztalatai

Segíthet-e hitünk újrafelfedezé-
sében, ha megismerjük egy má-
sik vallás spirituális gyakorlatát, 
vagy éppen még jobban elbizony-
talanít? Hogyan teremthetünk 
magunkban csendminimumot? 
És egyáltalán: a posztkeresztény-
ség tetszőlegesség korában mi, 
hívők hol verjünk tanyát? Csend-
forrás című könyvében a svájci 
jezsuita és zen mester, Niklaus 
Brantschen a nyugalom meglelé-
sének leírására tesz kísérletet  Je-
len lenni tanít  Gondolatébresztő 
gondolatai mindezeken felül a 
vallásközi párbeszéd, valamint a 
felelősség és az elengedés kultú-
ráját is előmozdíthatják 

Stille bewegt  A parkoló fái 
alatt olvasható ez a felirat, a sváj-
ci Lasalle Ház udvarán  Stille 
bewegt, vagyis a csend megin-
dít  A csend megindít, tartják a 
Zug kantonban található lelkisé-
gi ház fenntartói, mi pedig úgy 
mondjuk, hallgatni arany  Ha a 
csend megindít is, kevés dolog 
van tőlünk, 21  századi emberek-
től a csendnél távolabb  És mert 
messzire kerültünk a csendtől, 
másoktól és magunktól is messze 
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vagyunk  Niklaus Brantschen sze-
rint márpedig a csend jelenti a kö-
zös gyökerét Földünk nagy kul-
túráinak  Elsőre furcsának tűnhet 
bár, hogy azt állítja: a közeledés, a 
párbeszéd forrása éppen a csend  
Pedig, ha jobban belegondolunk, 
a szavak mi mást tudnának, ha 
nem éppen a nincset kitölteni 

Az idén 82 esztendős 
Brantschen annak a Hugo Makibi 
Enomiya Lasalle-nak a tanítvá-
nya, barátja és örököse, akiről 
az említett Lasalle Ház kapta a 
nevét, és aki egykor a japán je-
zsuita misszió tagja volt  Hirosi-
mát túlélő mesteréhez hasonlóan 
Brantschen is a távol-keleti csá-
szárság spiritualitása és kultúrá-
ja megismerésének szentelte éle-
te jelentős szeletét  A Csendforrás 
szerzője 1959-ben lett jezsuita, 
1988-ban – közel másfél évtized-
nyi stúdiumok után – zen tanítói 
tevékenységre kapott felhatalma-
zást, 1999-ben pedig zen mesterré 
avatták  Egyesek szerint túlságo-
san buddhista, másoknak túlon-
túl katolikus  Neki azonban más 
léptékű a fókusza  „Mindenek-
előtt Niklaus Brantschen vagyok – 
és egyre inkább az szeretnék len-
ni” – (12) írja, és Lasalle-lal hozzá-
teszi, hogy az önmagunkká válás 
nem jelent mást, mint az arra való 
rátalálást, akik eleve vagyunk 

De hogyan fogjunk hozzá? A 
kötet címe útba igazít: Brantschen 
receptje a néma csend  Hogy meg-
halljuk, ahhoz a szerző szerint az 
első lecke a kívülről befelé fordu-
lás  A Biblia megtérésnek nevezi 
ezt, a spanyol misztika sötét éj-
szakának hívja, a zen hagyomány 
pedig nagy halálként hivatkozik 
rá  Az ignáci imádságokban és 
zen gyakorlatokban is otthonos 
Brantschen azt tanácsolja, kezd-
jük a lélegzéssel a befelé fordu-
lást  A lélegzés – írja – tiszta ügy: 
előre levegőt venni nem lehet, és 
míg élelmet, pénzt vagy ruhákat 
gyűjtögethetünk, az oxigén nem 

tartalékolható  A lélegzés ezért 
– magyarázza Brantschen – jelen 
lét, a jelenlét pedig odaadás és 
-fordulás  Egyszersmind a zajok 
kizárása is  Elvégre a csend kiesz-
közlését tanítja a tapasztalt, idős 
jezsuita  És nem könnyű lecke ez  
Számomra nehezen tud legalább-
is fohásszá válni a csend, nekem 
a mozgás inkább az ima  Kifor-
dult, ég felé kúszó száraz vízinö-
vényeknek látom a csupasz fákat, 
miközben futok  Friss oxigén lük-
tet a forró tüdőmben, a szél szá-
razra fújja az arcomat, a jobb ke-
zemben kulcs zörög, és ebben az 
ütemes ütemtelenségben üres va-
gyok  A légzésemre kell figyelni 
csak  És ezzel Brantschen gondo-
lataihoz is visszakanyarodhatok 

Brantschen persze nem csak a 
levegővételről ír  Fontos tudniva-
ló, hogy a Csendforrás eredetileg 
nem önálló kötet, szerkesztője a 
szerző korábbi írásaiból válogat  
A könnyed stílusban magyarított 
szövegektől ezért igazi elmélyü-
lés helyett inkább a lassulást se-
gítő gyors, szikrázó esszéfutamo-
kat kaphatunk  A remek szelekció 
azonban lehetőséget kínál megis-
merni Brantschen számos aktuális 
kérdés kapcsán kifejtett gondola-
tait is  Az egyik szöveg a kizáróla-
gosság helyett a befogadás kultú-
rájának kontúrjait vázolja fel, egy 
másik a globális tudatosság fon-
tosságát hangsúlyozza  Új, egyen-
jogú párkapcsolatot szorgalmaz 
egy harmadik, amelyben nő és 
férfi közösen tervezheti az erő-
szak és kíméletlenség utáni kor 
fundamentumát  Szóval kurrens 
témákat jár körül a Posticum és 
az Új Forrás Kiadó gondozásában 
megjelent kötet 

Persze Brantschen nem a le-
vegőbe beszél  Javaslatai mögül 
hivalkodás híján is kirajzolódik a 
fedezet  A Csendforrás nagy erénye, 
hogy szerzője bár nemritkán iro-
dalmi példákkal és lelkiségi iroda-
lomból vett idézetekkel támasztja 



alá szavait (a zen követőit ugyan-
úgy idézi, ahogy Marxot, Szent 
Pált, Bertold Brechtet, C  S  Lewist 
vagy Rudolf Steinert), mégis gör-
dülékeny, jól olvasható, sőt, oly-
kor-olykor kifejezetten humoros 

Brantschen kíváncsi és nyitott, 
és meggyőződésem szerint kíván-
csisága az olvasójára is könnyen 
átragad  Nem ígérget, ehelyett 
konkrét tapasztalatait osztja meg 
velünk  Azt írja, ha kellően szilárd 
a hitünk, keresztény meggyő-
ződésünk erősebbé, gazdagab-
bá válhat a párbeszéd során  De 
nem hallgat arról sem, hogy ezzel 
munka lesz  A közeledés szüksé-
gessége márpedig – világít rá – az 
intra- és interperszonális szinten 
jócskán túlmutat  Elkerülhetetlen 
társadalmak, kultúrák és civilizá-
ciók között is  „A vallásközi dia-
lógus nem spirituális luxuscikk, 
amelyről könnyedén lemondha-
tunk – írja egy helyütt  – Elen-
gedhetetlenül szükséges, mivel 
az emberiség túlélése és egyálta-
lában, a földi élet fennmaradása 
forog itt kockán ” (74)

Aggódó, de korántsem ag-
godalmas szavak  Hiszen ahe-
lyett, hogy sopánkodna csupán, 
Brantschen megoldást is kínál: 
tenni kell, hidat építeni az egy-
mástól eltérő hagyományok kö-
zött  A köszönetadás és a kölcsö-
nös tisztelet kultúráját építeni fel  
Ha ez sikerül, a mindnyájunkat 
érintő globális problémák kö-
zül számos meg fog oszlani, és 
akkor lehetőségünk kínálkozik 
majd őket együtt megoldani  Mert 
az egymásba oldódás az, amire 
Brantschen vissza-visszatér  Ezt 
terjeszti ki egy-egy szöveghelyen 
a kint és a bent, a világ és az én, a 
föld és az ég összefolyására is  És 
a zenből vett példákon keresztül 
vezet rá, hogy Krisztusban mind-
ez eleve összeér  Ezt olvasni: jól-
eső rádöbbenés 

A Csendforrás ízelítőt kínál a 
Brantschen-életműből  Az egy-

szerűség és az ismétlődés a kulcs-
szavai  Az egyik legfontosabb ta-
nítása viszont: másra várni nincs 
időnk, a változást magunkon kell 
kezdeni  Az első feladat pedig – 
emlékszünk, ugye –, venni egy 
nagy levegőt  (Posticum Books – Új 
Forrás Kiadó, Nagyvárad – Gerecse, 
2019)

Vass Norbert

Beethoven „a világ körül”?

Beethoven Around the 
World – The Complete String 
Quartets (Quatuor Ébène)

Miért indokolt a 250 éve szü-
letett Ludwig van Beethovent 
megkerülhetetlen mesternek ne-
veznünk? Mert munkásságához 
köthető a zenetörténet egyik ha-
talmas váltása, az átmenet a klasz-
szikából a romantikába  Mert 
nevéhez kapcsolódik egy másik, 
az európai zenetörténetben egye-
dülálló változás is: a megszóla-
lásmód nála minden korábbinál 
személyesebb tónusú  Olyan köz-
vetlenül, ahogyan Beethoven szó-
lítja meg a zenehallgatót, előtte 
senki nem fogalmazott  Éppen ez 
a személyes hang az, amely miatt 
a múlt századforduló olyan újító 
(s a hagyomány német irányával 
szakító) nagyjai, mint a távolság-
tartó Debussy és a flegmatikus 
Stravinsky, olykor idegenkedve 
nyilatkoztak Beethovenről  

Fischer Ádám, a klasz-
szika kiemelkedő jelentőségű 
interpretátora újabb szempont 
alapján érzi Beethovent egye-
dülállónak  Mint egy interjú-
ban fogalmazott: „a felszabadu-
lás, a megszabadulás pillanata a 
Pathétique-szonátától az Egmont-
nyitányon és az Eroica-szimfóni-
án át a Fidelióig és a Kilencedikig 
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olyan élmény, amelyben minden-
ki saját életének nagy pillanataira 
ismerhet rá  (…) …ezek az élet-
helyzetek minden korban aktuáli-
sak, és ezeket a nagy pillanatokat 
Beethovennél intenzívebben soha 
senki nem fejezte ki ”

Beethoven tehát korszak- és 
hangváltó szerző, s emellett sza-
badság- és szabadulásvágyunk 
legnagyobb szószólója  Forradal-
már  Mindezekkel szoros össze-
függésben a zenetörténet egyik 
legnagyobb modernje, akinek 
sok műve ma is annak hat – pél-
dául a Nagy fúga (ahogy Stravins-
ky fogalmaz: „abszolút kortárs 
zene, amely mindörökre kortárs 
zene is marad”)  Egyetlen általa 
művelt műfajt sem hagyott meg 
olyannak, amilyennek az örökség 
polcain találta: a zongoraszonáta, 
a szimfónia, a dal, a versenymű 
munkája eredményeképpen mind 
alapvető változásokon esett át 

A vonósnégyest is döntő vál-
tozások érték műhelyében  Ha 
nem is olyan folyamatosan, mint a 
zongoraszonáta, ez a műfaj is vé-
gigkíséri alkotói útját, a tizenhét 
mű arányosan képviseli a korai, a 
középső és a kései alkotókorsza-
kot  Az op  18-as hat vonósnégyes 
jellegzetesen a korai korszak kép-
viselője, még erősen érezteti ben-
ne hatását Haydn és Mozart  Az 
op  59-es Razumovszkij-kvartettek 
hármasa, az op  74-es Esz-dúr 
Hárfakvartett és az op  95-ös f-moll 
Quartetto serioso: ez az öt mű a kö-
zépső korszak reprezentánsa  Az 
op  127-es Esz-dúr vonósnégyessel 
pedig belépünk a kései kvartettek 
ötösének (az op  133-as Nagy fú-
gával együtt: hatosának) komplex 
világába  A tizenhét mű egymás-
utánja: fejlődésfolyamat, akárcsak 
a harminckét zongoraszonátáé 
vagy a kilenc szimfóniáé – hosszú 
út, amelynek megtétele során a 
beethoveni formai-műfaji gondol-
kodásmód és a kifejezés eszköz-
tára átalakul  A legutolsó kvar-

tettben Beethoven nem ugyanaz a 
mester, mint a legelsőben 

Az átalakulás lényeges eleme: 
a vonósnégyes Beethoven kezé-
ben intellektuális műfajjá változik 
át  A lehetőség már Haydnnál 
is adott volt: az ő vonósnégye-
sei is nagy utat tettek meg a ko-
raiaktól a késeiekig, s Mozart is 
kifinomult, érzékenyen kidolgo-
zott vonósnégyeseket komponál 
Haydnnak ajánlott hat mester-
darabjában  Beethoven kései vo-
nósnégyesei azonban elvontak. Ez 
más: a bonyolultság olyan foka, 
amely már szinte schönbergi ér-
telemben nem „közönségbarát”  
Beethoven az op  95-ös f-moll 
Quartetto seriosóról azt írta egy le-
velében, hogy a mű „hozzáértők 
szűk körének szól, és nem arra 
való, hogy nyilvánosan előad-
ják”  Pedig ez még nem is kései 
kvartett, csak a középső korszak 
utolsó darabja! Hol vagyunk még 
ekkor a legutolsó vonósnégyesek 
földöntúli hangjától! A kései Bee-
thoven-kvartettek „folytatását” 
keresve nem véletlenül érezzük, 
hogy ezek a művek nem találnak 
követőkre – egészen Bartókig  

A Magyar Vonósnégyestől az 
Amadeus Kvartetten át az Alban 
Berg Quartettig Beethoven összes 
vonósnégyesének felvétele kivé-
teles lehetőség minden együttes 
számára  Egy kvartett pályafutá-
sa során általában egyszer adódik 
ilyen alkalom; ritkán fordul elő, 
hogy egy vonósnégyes kétszer is 
készíthet Beethoven-összest  Az 
ilyen felvételeken a kvartettek 
megpróbálják hosszú távú érvény-
nyel rögzíteni előadói hitvallásuk 
lényeges mozzanatait  Korunk-
ban kevesebb olyan jelentőségű 
vonósnégyes működik, mint hat-
van éve: a mai muzsikusi életmód 
nem kedvez annak az elmélyült-
ségnek, amely egy kvartett össze-
szokásához szükséges  Ma már 
léteznek olyan vonósnégyesek is, 
amelyeknek tagjai „projektszerű-

 figyelő 131



en”, egy koncertsorozat vagy le-
mezfelvétel kedvéért dolgoznak 
együtt néhány napon át, hogy az 
eredménnyel turnéra induljanak 
– olyan türelmes, valóban közös-
séget formáló művészi együttélés-
ről, amely a régi kvartetteket jel-
lemezte, ezek esetében már nem 
beszélhetünk 

A mai kvartettkínálat egyik 
legjelentősebbje kétségkívül 
a franciaországi Boulogne-
Billancourt konzervatóriumának 
növendékei által 1999-ben alapí-
tott Quatuor Ébène, amely 2004-
ben, az ARD müncheni versenyét 
megnyerve került a nemzetközi 
figyelem középpontjába  Fejlődé-
süket huszonegy év alatt kevés 
őrségváltás akadályozta  A jelen-
legi négyesből hárman is alapító 
tagok: az első hegedű posztján 
játszó Pierre Colombet, a második 
hegedűs Gabriel Le Magadure és 
a csellista Raphaël Merlin  Csak a 
brácsaszólamban történtek tagcse-
rék  Itt már a harmadik muzsikus 
játszik: 2017 óta Marie Chilemme 
a szólam gazdája  Az együttes – 
amely Takács-nagy Gábornál és 
Kurtág Györgynél is tanult – nagy 
nemzetközi megbecsülést vívott 
ki magának: olyan partnerekkel 
dolgoztak, mint Matthias Goerne, 
Philippe Jaroussky vagy Gautier 
Capuçon, s az elmúlt fél évszá-
zad kamarazenéjének egyik leg-
nagyobbja, Menahem Pressler is 
őket választotta partnerül, mikor 
2014-ben Párizsban koncerttel ün-
nepelte 90  születésnapját 

Most a Quatour Ébène előadá-
sában jelent meg Beethoven szüle-
tésének 250  évfordulójára az ösz-
szes vonósnégyes  A hétlemezes 
doboz címe: Beethoven around the 
world – Beethoven a világ körül  
Az együttes 2019 májusa és 2020 
januárja között világkörüli turnén 
szólaltatta meg Beethoven vonós-
négyeseit, s e sorozat helyszínei 
közül választottak ki hetet: Phi-
ladelphia, Bécs, Tokió, São Paulo, 

Melbourne, Nairobi, Párizs  A hét 
koncertfelvétel öt világrészt rajzol 
ki, sőt még arra is vigyáztak, hogy 
Észak-Amerika mellett Dél-Ame-
rikát is külön helyszín képviselje, 
csak Európa szerepel kétszer Bécs-
csel és Párizzsal – de hát az egyik 
Beethoven városa, a másik meg 
a Quatuor Ébène-é  Az előadói 
karrierdokumentáció előtérbe to-
lakodása nem illik a lemezek tar-
talmához  Miért kell a marketing, 
amikor Beethoven vonósnégyese-
iről van szó? Bizonyítani akarjuk, 
hogy Beethovent az egész világon 
hallgatják? Ha valaki Beethoven 
összes vonósnégyeséből készít fel-
vételt, hajtson fejet minden idők 
egyik legnagyobb műkorpusza 
előtt, és ne saját világkörüli turné-
jának részleteit tolja előtérbe, mint 
teszi a kísérőfüzet naplószerű szö-
vege  Az is zavaró, hogy a lemeze-
ken nem kronológiai sorrendben 
követik egymást a művek, hanem 
esetlegesen: egy korai után egy 
kései kvartett, azután a középső 
korszak művei, azután megint egy 
korai, megint egy a legkésőbbiek 
közül – és így tovább  Így a zene-
hallgató nem követheti a fejlődés 
ívét, nem haladhat együtt Beetho-
vennel  Persze ilyen volt a kon-
certek műsora, ezért csapongó a 
sorrend  De hát ez mégiscsak egy 
gyűjteményes kiadás, azokban ez 
nem szokás… Ezúttal az a máskor 
erényként ható tulajdonság sem 
lelkesítő, hogy koncertfelvételeket 
hallunk  Jobb lett volna, ha nem 
hét különböző teremben hangza-
nak fel a kvartettek, hanem ugyan-
azon a helyen, ugyanolyan akusz-
tikai viszonyok között, és – mivel 
mély gondolatiságú művekről van 
szó – nem a hangversenyszituáció 
felajzottságában, amely óhatatla-
nul egyszeri megoldásokat sugall, 
hanem közönség nélkül  Így élőbb 
az összhatás, úgy azonban kiérlel-
tebb lehetne  

A kedvező tapasztalatok mér-
legserpenyőjében viszont ott az 

132 figyelő 



igényesen gondozott tónus, a 
muzsikusok virtuozitása, az ér-
zékenység, mely a tömbszerű 
hangzást igénylő pillanatokat el-
választja a szólamok plasztikus 
átvilágítását követelő szakaszok-
tól  A Quatuor Ébène tökéletes 
stílusértelmező biztonsággal 
közvetíti a korai kvartettek játé-
kosságát, eleganciáját, könnyed-
ségét és választékosságát, a kö-
zépső korszak erőteljes hangját, 
feltűnő virtuozitásigényét, telivér 
energiá ját, sötét színeit és olykor 
merész modernségét, valamint 

a kései vonósnégyesek kísérle-
tező gesztusait, éteri hangzását, 
töprengő gondolatiságát, nem-
egyszer enigmatikus formálását  
Négy kiváló hangszeres muzsi-
kus, akik magasrendűen csiszolt 
produkcióikban sokat megőriz-
nek és továbbörökítenek abból 
az igényességből, amely egykor 
a nagy, régi vonósnégyesek já-
tékkultúráját és mentalitását jelle-
mezte  (Erato, 7 CD)

Csengery Kristóf
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