


Ismeretlen Mozart- autográf az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtárában

A Zenemûtár fennállásának 90. évfordulójáról megemlékezô számunk semmi-

képp sem lehetne teljes egy, az elmúlt hónapokban világszerte nagy figyelmet kel-

tett felfedezés híre nélkül: a zenei gyûjtemény azonosítatlan töredékei között

Wolfgang Amadeus Mozart A- dúr szonátájának (K. 331) egy részletére bukkant a

tár vezetôje. Az autográf bifóliót 2014. szeptember 26- án, a nemzeti könyvtár

dísztermében tartott „Kutatók Éjszakája” rendezvény keretében mutatta be a kéz-

iratot azonosító Mikusi Balázs, Ulrich Leisinger, a salzburgi Mozarteum kutatási

igazgatója, valamint Kocsis Zoltán, aki nem csupán a töredék zenei újdonságairól

számolt be a nagyszámú hallgatóságnak, hanem egy korabeli fortepiano kópiáján

elô is adta a teljes szonátát.

Az újonnan felfedezett forrás összesen négy oldalt tartalmaz Mozart eredeti

formájában kilencoldalnyi autográfjából. Az 1r oldalon a nyitótétel teljes 3. variáció-

ja, valamint a 4. variáció zöme szerepel; ez utóbbi utolsó négy üteme nyúlik át az

1v oldalra, amelyre az 5. variáció java része is került; majd a 2r oldalon ennek utolsó

három ütemét a teljes 6. variáció követi, s a tétel éppen a lap alján zárul. Az utol-

só, 2v oldalon a teljes Menuetto szerepel, amely alatt a lap utolsó sorában a trió

elsô tíz üteme olvasható (lásd a fakszimilét a szemközti oldalon). Mindennek fényé-

ben egyértelmû, hogy a most felbukkant töredék eredetileg egy másik bifólióba

volt belecsúsztatva, amelynek 1r és 1v oldala a nyitótétel témáját és elsô két variá-

cióját, 2r és 2v (a teljes kéziratot tekintve 4r és 4v) oldala pedig a trió folytatását

valamint a közismert alla turca finálé kezdetét tartalmazta. Minthogy a teljes szo-

náta végül nem fért el a Mozart által kezdetben elôkészített két bifólión, a záróté-

tel végét a zeneszerzô egy külön lapra jegyezte le – ezt a hosszú ideje ismert töre-

déket 1991 óta a salzburgi Mozarteumban ôrzik. A most felfedezett bifólió, a salz-

burgi töredék, valamint a továbbra is lappangó „külsô” bifólió feltehetôleg már

Mozart életében elszakadt egymástól, s minthogy a Zenemûtárban elôkerült forrá-

son – az OSZK saját bélyegzôjén kívül – nincs semmilyen, a provenienciára utaló

jelzés, a kéziratnak a nemzeti könyvtárba vezetô útja még tisztázásra vár.

Zenei tartalmát tekintve a most azonosított négy kéziratoldal viszonylag kevés

eltérést mutat az Artaria által 1784- ben Bécsben megjelentetett elsô kiadáshoz ké-

pest, de éppen emiatt szolgálhat fontos tanulságokkal a szonáta elemzôi és elô-

adói számára. Az autográf ugyanis megerôsíti az elsô kiadás néhány olyan részle-

tét, amelyeket a mértékadó Urtext- közreadások rendszeresen „korrigálnak”: a me-

nüett harmadik ütemének utolsó hangja például cisz helyett egyértelmûen a, a 26.

ütemben pedig Mozart egy figyelmeztetô # utólagos beszúrásával is egyértelmûsí-

ti, hogy a 24–26. ütemek még A- dúrban olvasandók, nem pedig a tudós közreadók

által javasolt a- mollban. Az autográfról készült digitális felvételek hamarosan sza-

badon hozzáférhetôvé válnak az interneten, s a kézirat – a Salzburgban ôrzött utol-

só lappal és az Artaria- féle elsô kiadással együtt – az Országos Széchényi Könyvtár

és a Stiftung Mozarteum Salzburg közös fakszimile kiadásában is megjelenik, a

kutatók és az elôadók tehát a leghitelesebb források ismeretében immár maguk

dönthetik majd el, egy- egy vitatott esetben melyik megoldást választják.
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