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Idôutazásra invitál az a magyar
nyelven kiadott könyv, amely L.
Mozartnak elsô ízben 1756-ban
megjelent, röviden Hegedûisko-
laként  emlegetett munkáját kí-
nálja az Olvasónak.

A 18. Század közepén nem
ez volt az elsô hegedûiskola –
szorgos kutatók utánajárásá-
nak eredményeképp úgy tart-
hatjuk számon, mint a saját
korában megjelent kiadványok
egyikét, ám ha nem feledke-
zünk meg arról az immár tör-
ténelmi kategóriáról, miszerint
nem mindegy, hogy valami
hagyományozódik-e az utó-
korra vagy sem;  nos, annyi-
ban egyértelmûen korszakos
jelentôségûként könyvelhetjük
el L. Mozart könyvét.

A mû, amely épp fia születé-
sének évében látott napvilágot,
úgy a közeljövôben számottevô
sikert könyvelhetett el, mint
ahogy a késôi utókor számára is
„etalon”-ként funkcionált. Nem
kevesebbrôl van szó, mint hogy
kora egyik legjelentôsebb hegedûtanára
(akinek érték-meghatározását akkoriban
még sok más egyéb körülmény is módo-
sította) olyasmiket vetett papírra, amik
úgy saját jelenének, mint jövôjének –
utód-generációinak – hasznára váltak.

A kiadvány mûfaja, típusa: iskola.
Ezt azonban nem a mai értelemben kell
vennünk; annakidején a hangszertanu-
lás elválaszthatatlan  volt a stílus-is-
merettôl és az elôadómûvész másodla-
gos (rekonstruáló) szerepe is közelebb
esett az alkotóéhoz, mint manapság.
Vagyis, egyfajta ZENE-TAN-
KÖNYV-et tart kezében az Olvasó.

Változnak az idôk, változnak az em-
berek. Indokolt ez a már-már szlogen-
né vált megjegyzés, de ugyanígy kije-
lenthetô az is, hogy a változó stílusok

ellenére nem feltétlenül fontos a ko-
rábbi stílusjegyek (a jegyek értelmezé-
sének gyakorlata) nivellálása, figyel-
men kívül hagyása.

Amióta feltámadt az igény a „kor-
hû”, a „historikus” elôadás iránt, azóta
mindinkább elôtérbe tolakodik a kér-
dés: mitôl lesz valami „hiteles”. Nem
jelentett számottevô problémát, hogy a
gyakorlati célra berendezett kotta-ki-
adványokat számûzzék a mindennapi
gyakorlatból – ám annál nagyobb fel-
adat az, hogy a szinte elôadási jelek
nélküli (URTEXT) kiadványok szöve-
gét ténylegesen jelentéssel, értelem-
mel lássa el valaki (sôt, minél többen
tegyék ezt!).

A múlt zenélési módjai iránt érdek-
lôdô muzsikus már régóta ismer címe-
ket, olyan kiadványok címeit, amelyek

annakidején akár korszak-
meghatározó jelleggel-súllyal
is bírhattak. Mindenképp ezek
közé tartozik az a Hegedûisko-
la, amelyet most elsô ízben
tarthat kezében a kizárólag
magyarul olvasó.  Sajátságos
fintora a sorsnak, hogy amed-
dig – monarchikus légkörben –
a német nyelvet  szinte min-
denki anyanyelvi szinten bírta,
nem volt érdeklôdés a régebbi
korok ilyetén mûvészete, mû-
vészetelmélete iránt. Amióta
mindinkább kikopik a német
nyelvtudás (függetlenül a sta-
tisztikailag kimutatott magas
nye lvv izsga -a rányok tó l ! ) ,
mind jobban érezzük a Hege-
dûiskola értésének hiányát.

Korábban csak a németül ala-
posan tudók vállalkozhattak a
VEB-kiadványok jóvoltából
fillérekért megszerezhetô
könyv megértésére – s mind-
máig kínálkozik a lehetôség,
más nyelvekre fordított verzi-
óból megismerni L. Mozart
korszakos jelentôségû mûvét. 

Ami a tömegbázist illeti: felbecsül-
hetetlen jelentôségû a magyar fordítás
(annál is inkább, mivel a könyv egy
teljes fejezetét az „Örök muzsika” an-
tológiából már megismerhette az olva-
só, ráadásul Pernye András „Elôadó-
mûvészet és zenei köznyelv” címû,
hosszú idôn át alapvetô jelentôségûnek
értékelhetô könyve alapján, szellemé-
ben nyitottan fogadja a régi idôk már
elfelejtett – tehát számunkra új – taní-
tását  a téma iránt érdeklôdô). 

A korabeli faksimiléje idôközben
magyarázatokkal látott napvilágot. A
mostani fordítás – okulva a korábbi
többlet-tudásokból – teljességre törek-
szik; amit a korábbi közreadók hozzá-
tettek általában megtartja, legfeljebb
önálló-új kutatási eredményekkel nem

Leopold Mozart:

Hegedûiskola
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gazdagítja a könyv forgatóit. Ez vi-
szont aligha fordítói munka lenne, in-
kább zenetörténészekre váró feladat!

A Hegedûiskola – szükséges jó és bi-
zonyos szempontból szükséges rossz is
egyben! Ezután aligha lehet (szabad!)
ugyanúgy játszani, mint korábban.
Merthogy immár hozzáférhetôvé vált
az a „kódrendszer”, amelynek birtoká-
ban másképp  értelmezzük a korábban
is ismert jelenségeket.

Mindeddig nem esett szó azokról,
akikre a legnagyobb felelôsség hárul, s
ezek a TANÁROK. Mert egy tapaszta-
latlan hangszerjátékos hiába is igye-
kezne megérteni a szabályokat...

A valódi, fontos probléma abban rej-
lik, hogy magukévá tudják-e tenni ezt

az ismeretek gazdagodásával járó lehe-
tôség-komplexumot a tanárok. Mert ha
nem, akkor komoly gond lesz. Ha vala-
kinek a tanára semmit sem tud L. Mo-
zart hegedûtanítási  gyakorlatáról, ak-
kor valószínûleg ez a nem-tudás fog to-
vább öröklôdni...

A különbözô tanítási-tanulási szinte-
ken lévôknek egyaránt sokat mond e
könyv (akkor is, ha ki-ki más tanulsá-
gokat szûr le magának...).

Ugyanakkor, nem rejthetjük véka alá
azt a meggyôzôdést, miszerint a nyel-
vi/irodalmi fordulatok birtokában nem
biztos, hogy születhet valóban értékes for-
dítás. A fordítás – minden szöveg-hûsége
mellett – esetleg semlegessé degradálhatja
a fontos, példázat-értékû mondandókat.
Tehát, nemcsak az a fontos, hogy a leírot-

tak pontosan lefordításra kerüljenek, ha-
nem az is, hogy kiderüljön, mely hangsze-
res jelenségek miért kerültek leírásra-
elemzésre méltóként L. Mozart kötetébe.

Hálátlan a fordító helyzete-feladata,
mégsem hiábavaló: lehetôvé teszi,
hogy mindazok, akik egyébkén nem
kerültek volna kapcsolatba az adott
idegen nyelvû  szakirodalommal,  kéz-
hez kapjanak olyasmit, amelynek segít-
ségével kifejthetik aktivitásukat, meg-
mutathatják kreativitásukat.

A Mágus Kiadó és a fordító Székely
András jóvoltából közkinccsé vált egy
értékes zenetörténeti dokumentum.

Jó lenne, ha minél többen forgatnák. 
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REJTVÉNY
a középszerûségrôl

Horváth Imre, romániai magyar író, költô
(1906–93) aforizmáját fejthetik meg olvasóink a
rejtvény fôsoraiban.

VÍZSZINTES: 1. Az aforizma elsô része – bari-
ton szerep a Parasztbecsületben. 2. Olasz hármas
– ha repülô, UFO. 3. Borogyin operahôs hercege
– messzire – a borjadzást segíti. 4. Pedagógus – a
víz egyik halmazállapota – mesterséges nyelv. 5.
A fordítottjával vágóeszköz – idô elôtt
megöregedô – klasszikus kötôszó. 6. ...-dag;
hegység a türkmén–iráni határon – ügy, dolog la-
tinul. 7. Az aforizma második része. 8. Mi, mi-
csoda, németül – nem kapunk tôle (két szó). 9.
Vércsoport – remeg – kettôzve: Colette regénye.
10. A rénium és a jód vegyjele – angol férfinév –
olvasnivaló. 11. Spanyol férfinév – elektronvolt,
röv. – fiúnév. 12. Cseperészik (az esô) – világta-
lan. 13. Estebéd.

FÜGGÔLEGES: 1. Maradjon köztünk! – Dráva-
parti város Szerbiában. 2. Németh László regénye
– a „kis karmester” (Roberto). 3. Világítógáz –
arcszín – helyeslés. 4. Másra fog – mutatószó. 5. Hiányos ács! –
kutyafajta, egy német város nevébôl. 6. Budapesti sportegyesü-
let volt – tabula ...; tiszta lap. 8. Egy esztendôig tartó – befeje-
zés. 9. Az aforizma harmadik, befejezô része – folyadék.

10. Talál – egy bizonyos bûncselekményt követ el. 11. Óra és
lámpa jelzôje lehet – tagadószó – olasz kilences. 12. ... France;
vidék Franciaországban – en gros. 13. Nemesített – divatban van.

Zábó Gyula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

K B

E SZ


