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rontás -  úgy érzem -  nem e kritika, hanem 
a kiadó terhére rovandó: egy fontos könyvet 
gondatlanul gondoztak.

Mert fontos könyv a Budapesttől Pári
zsig. Jó, hogy megjelent, értékes mai tanul
ságokat is kínál. Magam, sokakkal együtt, a 
marxizmust -  a Szovjetunió és utódállamai
nak fennmaradásától vagy Kína jövőjétől 
függetlenül (e szörnyállamok politikájának 
Marx eszméihez eddig is csak kisrészt volt kö
ze) -  feltámaszthatatlan halottnak vélem. 
Nem úgy a populizmust, nacionalizmust, 
jobboldali utópiákat. Fejtő könyvének élő, 
mondhatnám, .jövőre tanulságos” rétege 
mindenképpen ez lesz inkább: a nacionalista 
megszállottság átvilágítása. Hiszen a „marxiz- 
mus-leninizmus” elleni baloldali szellem har
ca talán utoljára a magam nemzedékének je
lentett átélhető élményt. Fiatalabbaknak in
kább a félreértett hagyományőrzések, az ér
zelem fűtötte irracionalizmusok, a szűk szem
határú nemzetfelfogás, a kirekesztő szemléle
tek elutasítása válhat élővé. Van ez olyan ne
héz sorsú program ma is, mint ötven vagy 
hatvan éve.

Bikácsy Gergely

ZENETÖRTÉNETI MŰVEK 
-  ASZTALFIÓKBAN

Kroó György: Szabolcsi Bence. 1600 oldal 
Böjti János-Papp Márta: Modeszt Muszorgszkij. 
Levelek, dokumentumok, emlékezések. 900 oldal

A könyvkiadás problémái előbb vagy utóbb, 
kisebb vagy nagyobb mértékben mindenkire 
rákényszerítik magukat, aki ma Magyaror
szágon a kultúra valamelyik területén műkö
dik. Tudjuk, hogy állami rendszere rossz volt, 
egyszerre túlellenőrzött, ideologikusán sze
lektív és irracionális, s tudjuk, hogy a piacgaz
daság alapján kell átalakulnia és újraszerve
ződnie. TUdjuk, hogy ez az átállás -  mint min
den valamilyen fokon mégiscsak működő 
rendszer összeomlása-szétrombolása -  nagy 
veszteségekkel és negatívumokkal is jár, de 
azt is tudhatjuk, hogy azokon a területeken.

ahol elementáris szükségletek érvényesül
nek, ezek keresztültörnek a romokon, az 
anarchián, a dilettantizmuson és a szűklátó
körűségen, s megteremtik azokat a rugalmas, 
vitális formákat, amelyek -  versenyben -  új 
rendszerré fognak szerveződni. Jogosak az 
aggodalmak a szépirodalomért, a szépiro
dalmi könyvkiadás sorsáért, de irodalmár
pánikunk közepette is tudhatjuk azért titok
ban, hogy az irodalom minden társadalom
ban alapvető szükséglet, s nagyobb -  és főleg 
más típusú -  nehézségek árán, konfliktuso- 
sabb formában ugyan, olvasók, alkotók, ki
adók és terjesztők bonyodalmasabb, de aktí
vabb egymást keresése során a felszínre fogja 
küzdeni magát. Kevesebb könyv fog megje
lenni, s nehezebben, de a magyar irodalom 
nem fog megszűnni. Azokon a területeken 
pedig, amelyek leginkább megsínylették a 
kultúrpolitikai-ideológiai ellenőrzést, szelek
ciót és kontraszelekciót, máris érezhető a fel- 
szabadulás, megélénkülés. A politikai, filozó
fiai, történelmi, kultúrtörténeti, vallási könyv
kiadás a nyomás alól felszabadulva a koráb
bi állami könyvkiadás ellenében működik, a 
kompenzálás és pótlás lendületével ömleszt 
elénk elavult ócskaságtól és mai dilettantiz
mustól, sőt szélhámosságtól klasszikus érté
kekig, félmúlt impulzusokig és up to date iz
galmakig változatos anyagot.

De a könyvkiadásnak nemcsak olyan terü
letei vannak, ahol elementáris szükségletek 
érvényesülnek, s amelyeken ezért a piaci me
chanizmusok és a kulturális igények előbb- 
utóbb közvetlenül meg fognak felelni egy
másnak, hanem olyanok is, ahol az ország, a 
nyelvterület kicsinysége, a magyar értelmiség 
körének és az iskolázottságnak Európához 
képest korlátozott volta következtében a ke
reslet mennyiségileg messze elmarad (és el is 
fog maradni) a minőségtől, tehát egyszerűen 
szólva: ahol a könyvkiadás közvetlenül soha
sem lesz rentábilis. Teljes súlyosságában kell 
hogy megjelenjen előttünk a tény: olyan 
könyvkiadás, amely a magyar társadalom mi
nőség igényeinek finoman tagolt rendszerét 
lefedné, csak nagyon magasan fejlett és kifi
nomult piacgazdaságban jöhet létre, amely a 
maga kompenzatórikus mechanizmusaival 
közvetve rentábilissá tehet közvetlenül nem 
rentábilis befektetéseket és támogatásokat, s 
így lehetővé teszi, hogy a könyvkiadás érzé-
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kénnyé váljon a differenciált minőségi igé
nyekre. Ilyen piacgazdaságról ma nálunk leg
feljebb csak álmodozni lehet. Minden okunk 
megvan feltételezni, hogy azokon a területe
ken, ahol nincs politikai vagy világnézeti pi
kantéria, csak kultúra, a piac „cenzúrája” 
minden korábbi politikainál erősebb lesz, s 
ezek a területek egyszerűen ki fognak esni a 
könyvkiadás új rendszeréből. Ilyen az 
esztétika-művészetelmélet, az irodalomtudo
mány-irodalomtörténet, a zenetudomány-ze
netörténet s a reprezentatív képzőművészeti 
albumoktól eltekintve a művészettörténet és 
annak elmélete. Olyan diszciplínák tehát, 
amelyekben a hatvanas évek közepe-vége óta 
végre folyamatosan közeledni látszottunk 
Európához. Szemben az irodalmi könyvki
adással, Magyarországon nem volna prece
dens nélkül való ezeknek a területeknek a 
szinte teljes negligálása -  a negyvenes évekig 
mindezeken egyáltalán nem volt rendszeres 
könyvkiadás, és a külföldi irodalomból egyet
len fontos munka sem jelent meg magyarul. 
A rendszerváltás kezdetén a kultúrában is 
mindenki osztozhatott még az Európához va
ló felzárkózás reményében -  ezeken a terü
leteken ma már a katasztrofális leszakadás, a 
nyilvánosság számára a teljes elhalás veszé
lyével kell szembenéznünk.

Ha majd a magyar zenetudomány eljut egy
szer az önreflexió szükségességének felisme
réséig, alighanem megkísérel magyarázatot 
adni arra, hogy miért a Szabolcsi- és Bartha- 
tanítványok első generációja volt egyszer
smind az utolsó zenetudós-nemzedék is, 
amelyik olyan egyéni teljesítményeket, mű
veket -  némelyek esetében életműveket -  
produkált, melyek a zenéről írást a nemzet
közi standardokhoz közelítő szakszerűség 
szintjére emelték, s mégis a zenéről való tár
sadalmi-értelmiségi diskurzus, az ezoterikus 
tudományfejlődésen túli nemzed kultúra té
nyezői tudtak lenni. Természetesen nem le
het figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar 
zenetudomány az utolsó évtizedekben mind
addig ismeretlen mértékben, módszeresség
gel és rendszerességgel koncentrálta-kon- 
centrálja erőit alapkutatásokra és reprezen
tatív vállalkozásokra (pl. kézikönyv, Bartók- 
összkiadás), mégis feltűnő, hogy egyrészt túl
nyomóan a mai hatvanasok jelentkeztek és

jelentkeznek művekkel, másrészt szinte csak 
nekik van mondanivalójuk a zenéről és a ze
ne kapcsán a szűk szakmán túli nyilvánosság 
számára. Ami e folyamat jegyében különösen 
ritkává vált: az olyan tudományos vállalko
zás, amely nem egy intézmény programjá
nak, munkatervének részfeladataként, ha
nem a tudósnak, a kutatónak a tárgyhoz fű
ződő mélyen személyes viszonyából és érdek
lődéséből, a tudományos tevékenységnek is e 
legnagyobb energiaforrásából jött létre. De 
az utóbbi években, amikor a zenetudomány- 
nyal-zenetörténettel való foglalkozás már 
végképp elveszteni látszott a személyes moti
váltság felhajtóerejét, s úgy tűnt, a zenetu
dós-társadalom szcientista öntudatossággal 
vállalja, hogy az eleven kultúra perifériájára 
szoruljon, két elkötelezettség is vállalkozássá 
érett, két monumentális munka is született a 
tárgy iránti személyes odaadás eredménye
képpen: Kroó György monográfiája Szabol
csi Bencéről s Böjti János és Papp Márta Mu- 
szorgszkij-dokumentumgyűjteménye. A ma
gyar zenei könyvkiadás összeomlásának, egy
értelmű megszűnésének idején mindkét 
munka kiadatlanul áll, plasztikussá téve egy
felől, hogy a könyvkiadást a piaci mechaniz
musok nyers érvényesülésének prédául vető 
kultúrpolitika a kultúra bizonyos területein 
az Európáról való minden eddiginél na
gyobb leszakadáshoz vezet, másfelől, hogy a 
szakmai szolidaritás és érdekérvényesítés hi
ánya, amikor a nagy programokon kívül lét
rejött egyéni teljesítményeket kimondatlanul 
ugyan, de gyakorlatilag mégis anakroniszti
kus személyes hobbinak minősíti, voltakép
pen az egész tudományterület védtelenségét 
növeli. Igaz, a maga módján egyik könyv sem 
kellemes. Kroóé megkerülhetetlenül nyilván
valóvá teszi, hogy Szabolcsi Bencében, akinek 
művével és személyével kapcsolatban mind 
leplezetlenebbül mutatkozik meg szellemi 
életünk egyik legellenszenvesebb vonása: a 
nyilvánosság előtt a legendaképző hódolat, 
szóbeszéd formájában pedig az ellenlegenda- 
gyártó kritika, tehát hogy Szabolcsiban kivé
telesen magas fokon koncentrálódott mind
az, ami a mai magyar zenetudományból hi
ányzik, s hogy e hiány történeti elemzése, 
egyrészt a tudományfejlődés tényleges szük
ségszerűségeinek és hozamának, másrészt ze
netudományunk felelősségének feltárása fö
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löttébb időszerű, ama fent említett önreflexió 
feladata volna. A Muszorgszkij-kötet pedig a 
történelmi és az egyéni folyamatok aszinkro- 
nitása következtében elköveti azt a tapintat
lanságot, hogy a magyar kultúrát, amely a 
szovjet megszállás alóli felszabadulás érzelmi 
dinamikáját hajlamos volna az orosz kultúrára 
is eszkalálni, szembesíti a ténnyel, hogy az 
1989 óta nem lett kevésbé jelentős.

Nálunk a művészetek legnagyobb alkotóiról 
sem szokás megírni a nagy, alapvető, repre
zentatív monográfiákat, nemhogy a művé
szetek történészeiről. A zenénél maradva: 
nincs Erkel-monográfia, standard magyar 
munka a magyarnak követelt Lisztről, isme- 
retteijesztő szintet meghaladó pályakép Bar
tókról és Kodályról. Ebből a perspektívából 
nézve nem az tűnik fel a legsürgetőbb fel
adatnak, hogy zenetörténészről készüljön 
monumentális, valamennyi magyar zeneszer
ző életének és művének feldolgozását meg
haladó dimenziójú monográfia. Mégis na
gyon jó, hogy így történt. Nemcsak azért, 
mert annak az értéknek kell örülni, amellyel 
valaki megajándékoz bennünket, s nem azt 
hiányolni, amelyet mi szeretnénk helyette -  
persze ugyancsak ajándékként, anélkül hogy 
bármit is tennénk érte. S nem is csak azért, 
mert Szabolcsi életének és művének feldolgo
zásához sohasem fog pillanat és személy, kö
zelség és rálátás, tanítványi kötődés és törté
nészi objektivitás, szinte fiúi szeretet által táp
lált empátia, tökéletes belső megértés, illetve 
történeti distancia és bölcsesség oly szeren
csésen, egymást inspirálóan találkozni, mint 
Kroó Györgynek mestere halálát másfél évti
zeddel követő hatalmas vállalkozásában. Ha
nem elsősorban azért, mert Kroó Szabolcsi 
Bence életét, szellemi arcát, munkásságát 
meggyőzően olyan történeti és szellemtörténeti 
jelenségként tudja bemutatni, amely messze 
túlnő a „zenetörténész” kategóriáján, és egy 
egész magyar évszázad egyik reprezentatív 
tényeként jelenik meg. Monográfiája azáltal, 
hogy nyilvánvalóvá teszi: Szabolcsi életútja, 
gondolati fejlődése, műve tele van a törté
nettudomány, a művelődéstörténet, a művé
szetkutatás, a közgondolkodás számára 
lényeges és aktuális problémákkal, maga is re
levánssá és aktuálissá válik mindezek szá
mára.

A munka tizenöt fejezetben mutatja be 
Szabolcsi Bence pályaképét a családi előtör
ténettől kezdve elvileg 1950-51-ig, valójában 
azonban, elsősorban a problématörténeti vé- 
gigvezetés, kitekintés szintjén, a „tanár úr” 
munkásságának lezárultáig. Az élet és az élet
mű -  a publikációkén túl a ma ismerhető kéz
iratos hagyaték, életrajzi dokumentumok és 
levelezés teljes körű feldolgozása jóvoltából -  
a maga egészében, történelmi, szellem- és 
(internacionális) tudománytörténeti kontex
tusában, kereken és belső összefüggéseiben 
átvilágítva áll előttünk.

A Család, vallás, haza című I. fejezet a 
nagyapáig, a ’48-as szabolcsi őrsereg katoná
jáig követi vissza az időben a századvég, a szá
zadforduló magyar zsidó értelmiségének ket
tős gyökerét, a magyar öntudat és a zsidó hit 
szerves egységét. Az 1886-tól 1915-ig az apa, 
majd később a báty által szerkesztett Egyenlő
ség című hetilap szellemiségének részletes, 
gazdagon dokumentált bemutatása nemcsak 
Szabolcsi Bence szellemi arcának kialakulása 
szempontjából, fejlődésének viszonyítási 
pontjaként és háttereként lényeges, hanem 
értékes hozzájárulás a magyar sajtótörténet
hez és a liberális-asszimiláns magyar zsidó ér
telmiség mentalitástörténetéhez. Az I. fejezet 
nem egyszerűen egy egyéni pálya történelmi 
hátterét vázolja fel, hanem egy kivételesen je
lentős egyéniség és élet történelmi dimenzi
óját előlegezi, adja meg.

A II. fejezet a diákköri noteszok elemzé
sével, majd az Egyenlőségben megjelent első -  
zsidó témájú -  zenetörténeti írások bemuta
tásával azt demonstrálja, miként mutatkozott 
meg „a zseniálisan tehetséges ifjú autodidakta mu- 
zikológus”. Kroó plasztikussá teszi a későbbi 
pálya felől nézve fontosnak bizonyuló kiindu
lópontokat: a zenetörténeti preferenciáknak 
már a kezdet kezdetén meglepően kész alap
irányait, majd 1916-tól a család liberális ha
gyományához képest lázadónak minősülő ra
dikális gondolkodásmód kialakulását, végül 
1919 őszétől Kodály mindent meghatározó 
hatását.

AIII. fejezet Szabolcsi Bence első könyvét, 
az 1920-ban írt Mozart-esszét elemzi. Amel
lett, hogy körültekintően helyezi el szellemi 
kontextusában (Dilthey, fiatal Lukács, Mann- 
heim) és a Mozart-irodalomban, hogy kimu
tatja személyes jelentőségét („írója, mielőtt be
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ülne a lipcsei egyetem és konzervatórium iskolapad
jába, azért ragad tollat Mozart nevében, hogy ki
írja magából, hogy tisztázza magában 1917-1919 
csalódástömegét”), hogy exponálja Szabolcsi fa
natikus, antiliberális, egységes etikai és eszté
tikai értékválasztást követelő zenetörténet
írását, igazi zenetörténészi trouvaille, hogy a 
Mozart-esszé „Erlebnisphilosophie als Ideenleh- 
re”-je mögött voltaképpen a Kodály-élményt 
kell keresnünk: „Szabolcsi Bence Mozart-esszé- 
jének célja egy olyan Werk felmutatása volt, az 
»esztétikai kultúrák korában«, amely »eredeti 
küldetését* vállalva »az önmagáért teljesíteni 
akaró léleknek a megnyilvánulása volt«. A 
Mozart-műhelyre mutatva »a matéria kezelésé
nek* olyan fokára hivatkozhatott teljes meggyőző
déssel, amely »képessé tette a Werket, hogy el
érje a lélek végül benne önmagát". De mi vagy 
ki tette ezt a 20 éves fiatalembert egy olyan korban, 
amikor »a formák és mondanivalók diszkre- 
táns volta mind világosabbá lett«, ily érzé
kennyé, mondjuk Mannheimmel, ily intencionálttá 
a belső kényszerből fakadó formálási princípiumok 
iránt? A válasz egyértelmű: Kodály Zoltán. Az élő 
mester, aki nemcsak a tanítvány minőség iránti ve
leszületett érzékét, igényét fejlesztette ki, nemcsak 
mint ember, mint tudós szolgált morális ideálként 
és intellektuális mérceként, hanem alkotóként, a 
műveivel reprezentálta a fiatal Szabolcsi számára 
egy új »kultúrkiindulás vagy megújhodás* té
nyét. A zenetörténész lipcsei leveleiből majd kiderül 
számunkra, hogy az a nagybetűs »Trió«, amelyet 
a művek műveként aposztrofál, nemegyszer, volta
képpen két kompozíció egyesített ideálképe. Megtes
tesíti a K. 563-as Esz-dúr divertimento tökéletes
ségét, amelyről Kodály oly szívszorító költészettel be
szélt óráin növendékeivel, de megtestesíti a »tanár 
úr« triószerenádját is. Szabolcsi számára a Kodály- 
kompozíciók »őstényként« hatottak.”

A IV. fejezet a másfél éves lipcsei tanul
mányokat követi nyomon. Hogy mit jelent 
egy magyar tudósjelöltnek, tudósnak egy 
olyan világgal találkozni, amelyben a kultúrát 
nemcsak verbálisán támogatják, valójában 
azonban művelőinek esedeges megszállottsá
gára hagyva, hanem magas fokon ellátott in
tézményrendszerrel biztosítják, azt jól illuszt
rálja Szabolcsi egy 1921-es levele: „XVII. szá
zadbeli zenék roppant és intenzív kultusza -  nem 
történeti kuriózum, havam élő és lélegző probléma, 
viták tárgya, könyvtárak anyaga és élete gyanánt. 
Ez a szó: Monteverdi, nem jelent többé gúnyos

Weiner Leó-i arcfintorítást (»ki az, kérem? maga 
mindig ilyen extravaganciákat kutat?*), ha
nem 400 könyvet, ötven fóliánsot, egy dolgozószo
bát, tizennyolc íróasztalt, szakadatlan, száraz, ko
moly filológusmunkát; Gesualdo di Venosa ? 42.-ik 
polc, 67.-rk állvány b./ csoport: irodalom, e j ki
adott és kiadatlan munkák: operairodalom 1658- 
ban? kérem, kérem, 74. polc, 16.-ik...” Kroó do
kumentációjából szédületes szellemi intenzi
tás válik számunkra érzékletessé; Szabolcsi 
rövid másfél év alatt elképesztő szélességben 
és mélységben sajátította el, dolgozta fel a ze
netörténetet, és hiheteüen gyorsasággal há
gott fel a kor zenetudományának magaslatá
ra. De ez mégsem csupán adaptáció volt, ha
nem a zenetudósi szuverenitás kidolgozódá- 
sa is. Szabolcsi kezdettől fogva idegenül állt 
szemben a német zenetudomány spekulativi- 
tásával, a pozitivista kutatás által felhalmozott 
tényanyagot absztrakt elméletekkel uralni 
igyekvő hajlamával, s részint életfilozófiai-eti- 
kai indíttatásból, részint „a Kodály-féle huma
nista embertípus” példája által ösztönözve a ze
nét életjelentősége felől próbálta megérteni. 
Kroó vezetésével az egyetemi tanulmányok 
valamennyi vonatkozásában intenzíven ta
pasztaljuk, hogy „a történelem tényei Szabolcsi 
számára saját kora megértéséhez adnak magyará
zatot. A műalkotások és stílusok, irányzatok mögött 
mindig az eleven ember, a kor véleménye, a szán
dék, az irányultság érdekli: számára a művészet egy 
darab életsűrítmény, a múlt: egy darabka jelen”.

Az V. fejezet Szabolcsi húszas évekbeli pá
lyáját mutatja be. „Az akkori Magyarországon az 
egyetlen zenetudományi diploma volt az övé. Jel
lemző a kor viszonyaira, akár a magyar egyetemi 
bölcsészkarokon nem létező zenetudományi fakul
tásra, akár a numerus clausus miatt külföldön 
szerzett végzettséggel hazatérő és elhelyezkedni nem 
tudó zsidó diplomások helyzetére utalunk, hogy 
Szabolcsi -  mint egy 1949-ben, már zeneakadémiai 
tanárként kitöltött Nyilvántartási lap »foglalkozá- 
sa a felszabadulás előtt* rovata tanúsítja -  ha
zatérése után több mint két évtizeden át »hírlapíró 
és szerkesztődként kereste meg a kenyerét. A doku
mentum két további, a foglalkozásra vonatkozó ér
demleges adata (1926-tól 1942-ig »lektor Győző 
Andor könyvkiadó* alkalmazásában, 1927-ben 
»zenekritikus a Pesti Naplódnál) semmit sem 
mond a Szabolcsi Bence tudományos életpályája 
iránt érdeklődőnek." Pedig ez a tudományos 
életpálya nem kevesebbet jelent, mint a ma
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gyár zene történetének tudom ányos diszcip
línaként való megalapozását és m egterem té
sét. Hasonlóan fontos, ám  problematikusabb 
Szabolcsi zenekritikusi tevékenysége. Kroó 
nagy belső megértéssel ábrázolja Szabolcsi fa
natikus Kodály-kultuszát s a  m odern  zene 
más útjainak intoleráns elutasítását, de  a bel
ső m egértés nem  helyezi gátlás alá a  történé
szi objektivitást: „m ajd észre kell vennünk, hogy 
ez a  népköltőideál, amely így, ennyire bibliai hevü
lettel és ilyen  m ély progresszív közösség- és zsenitu
da tta l átitatódva m ár 1 9 2 3 -2 5 -ben m egszületett 
Szabolcsiban Kodály PSALMUS-a nyom án, a  törté
nelem  és a  ku ltúrpolitika  útvesztőibe kerülve, m i
lyen fu rcsa  m ódon torzulhat el, fo rd u lh a t a ká r ön
m aga ellentétébe, és vezethet -  hivatalos, állam i 
m űvészeti ideológiaként -  konzervativizm ushoz, 
narodnyikizm ushoz és zsdanovizm ushoz is”.

A VI. fejezet tárgya az 1930 táján Tóth 
Aladárral együtt szerkesztett s részben írt Ze
nei Lexikon. Kroó nem  azt elemzi extenzí- 
ven, am i közhelyként nyilvánvaló, hogy tu d 
niillik ez a  lexikon milyen óriási minőségi ug
rást je len te tt a hasonló hazai kiadványok tö r
ténetében, hanem  -  korabeli vádakkal és mo
d e rn  lekezeléssel szemben -  azt bizonyítja be 
meggyőzően, hogy a  lexikon éppen  a  legvi
tatottabb pontokon, a m odern  zene alkotói
nak  értékelésében kevésbé elfogult, inform á
ciókban viszont gazdagabb, m int a gyakran 
pozitív ellenpéldaként kijátszott, hasonló 
profilú külföldi lexikonok. Finom  és pontos 
történészi megfigyelés továbbá, hogy a  ZENEI 
LEXIKON Szabolcsi pályáján híd a m agyar ze
netörténettől az általános zenetörténet felé.

A V II. fejezet Szabolcsi munkásságának 
azt a  területét fedezi fel és rehabilitálja, 
amelyről a  m últban a legkevesebb szó esett: 
a  zsidó zenetörténetet. Ez természetesen tu 
dom ányos önértéke szem pontjából is fontos 
te tt, de  nem  kevésbé fontos a szellemi arc ala
kulása, a  szellemi pályakép szempontjából. A 
zsidó tem atika súlyának megnövekedése a 
zsidó öntudatnak  azzal az elmélyülésével és 
erősödésével van kapcsolatban, amely az 
1919 u tán  bekövetkezett csalódások, a  fellán
goló antiszemitizmus, a num erus clausus 
eredm ényeképpen, tehát a  liberális-asszimi- 
láns m agyar zsidó értelm iség negatív tö rté
nelm i tapasztalataiból, frusztrációjából, elbi
zonytalanodásából fakadt. Mivel ezek a  prob
lém ák Szabolcsi munkásságában nemcsak ze

netörténetté  transzponálva je len tek  m eg, ha
nem  explicit form ában is, e  dokum entum ok 
részletes és szellemi kontextusukban való fel
dolgozása ismét tú lm utat Szabolcsi egyéni 
pályáján, és értékes adalék a század első felé
nek m agyar történelm éhez, eszm etörténeté
hez, társadalomlélektanához.

A  V III. fejezet annak  a  hatalm as felhalmo- 
zódási folyamatnak a kiteljesedését érzékelte
ti, am elynek m indinkább a m agyar zenetör
téneti, az egyetemes zenetörténeti és a  dal
lam történeti kutatóprogram  válik m eghatá
rozójává, s a  történeti zenefolklór és az ösz- 
szehasonlító zenetudom ány összekapcsolása 
a m ódszertani alapjává, s am elyen belül a 
harmincas évek közepétől fordulat megy vég
be az egyetemes zenetörténet felé.

Ennek a fordulatnak nagyszabású e red
m ényét m utatja be a IX. fejezet. A  korszak 
két nagy műve közül, Szabolcsi legismertebb 
könyvének, A ZENE TÖRTÉNETÉ-nek átvilágí
tása előtt Kroó végre m éltó helyére állítja 
egyik legizgalmasabb m unkáját, az 1936-os 
Bevezetés a zene történetébe címűt. Eb
ben  jelenik m eg először Szabolcsi „legsajáto
sabb módszere”, amely az ötvenes évektől mind 
uralkodóbbá válik, s amelyet Kroó m ajd csak 
a  XIV. fejezetben azonosít határozottan: a 
kérdés. M agyarországon a  kultúratudom á
nyokban aligha tu d o tt m ég valaki úgy, oly 
lankadatlanul, érzékenyen, megvilágítóan, 
nyitottan, szilárd tudásnak véltet leleplezve 
és inspirálóan kérdezni, m in t Szabolcsi Ben
ce. Kroó e könyv elemzésével szuggesztívan 
m utatja m eg a legigazibb, a kérdező, a  prob
lémafelvető Szabolcsit, s attól sem riad  vissza, 
hogy felmutassa az életm ű, a  legnagyobb Sza
bolcsi-művek e könyvtől kezdve nyilvánvaló, 
gondolatilag soha fel nem  oldott, gyakorlati
lag azonban m indig term ékennyé változta
tott paradoxiáját: Szabolcsi egyfelől kim utat
ta a rom antikus zenetörténet-írás nagy, szer
ves egységet terem tő paradigm ájának szét
hullását a m odern  korban, másfelől saját 
munkásságában mégis fenntarto tta  azt. A  ZE
NE története nemcsak legismertebb könyve 
Szabolcsinak, hanem  a  legvitatottabb is -  a 
laikusok szívesen olvassák, d e  a félművelt 
szakemberek és a szcientisták szóvirággyűjte
m énynek tartják. Ám m inél jobban  ismeri va
laki a zenetörténetet, annál inkább ráébred
het, hogy Szabolcsi „irodalmias” stílusának,
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stflusfogásainak fedezete van, minden jelzője 
valóságos tényállást világít meg. Kroó ezt 
végre demonstrálja is: „Dufay-ről, a XV. század 
kiemelkedő flamand komponistájáról így kezdi az 
értékelést Szabolcsi: »Az ő kezében a zene im
már visszavonhatatlanul személyes jellegű 
művészet, még egyénibb sors, mint Machaut- 
nál volt; az ember, akinek belső világát ez a 
muzsika eldalolja, szükségszerűen, szakadat
lanul változtatja a zene szövetét, mert ő is 
folytonosan változik. Dufay szuverén fölény- 
nyél nyúl ehhez a szövethez: kibontja és új
raszövi. A Magnificatok hangcsoportjaiban 
olyan kombinációkhoz jut el, mint előtte sen
ki. Legtöbb kartétele a világos hangok meny- 
nyei-kék, fehér és arany fényében lebeg, 
mindig a magasban, mindig közel az éghez. 
Alighanem ő az első zenész-miszdkus, a han
gokban megjelenő élet- és halálmisztérium 
első tudatos felidézője, varázsló, akinek kezé
ben még a felfedezés részegségétől és rémü
letétől reszket a varázsvessző.« »A zene válto
zó szövete« olvassuk; ez csak a változó szólam
számra és a szólamok összeszövésének más-más 
módjára vonatkozhat. Azt, hogy interpretációnkkal 
jó úton járunk, a »hangcsoportjaiban olyan 
kombinációkhoz jut el« kifejezés teszi kétségte
lenné. Itt jutottunk legközelebb a szaknyelv bal
lasztjához: a kombináció szónak nincs aurája, csak 
jelentése. És most következik az a mondat, amely 
Szabolcsi zeneírói műhelyének belsejébe kínál bepil
lantást. »Legtöbb kartétele a világos hangok 
mennyei-kék, fehér és arany fényében lebeg, 
mindig a magasban, mindig közel az éghez. 
Alighanem ő az első zenész-miszdkus.« A 
kombináció szó tompaságát, lélektelenségét felold
ja, színt, fényt sugároz maga körül, sőt gondolata
inkat a Magnijicat és Mise szövegek megzenésíté
sének transzcendenciájára irányítja ez a kép. A 
képzőművészetre utaló hasonlat konkrétan láttató: 
»a mennyei-kék, fehér és arany« valódiságát, 
konkrétságát a quattrocento, a Dufay-periódus száz 
meg száz festménye igazolja. A zenei elemzés azon
ban napfényre hozhatja az irodalmias mondat még 
ennél konkrétabb-szakmai gyökerét is. Dufay kar
stílusának jellemzője ugyanis a század közepe táján 
írott cantus-firmus misékben, hogy gyakran énekel
teti duettként a két felső szólamot. Ilyenkor az alsó 
két szólam elhallgat. Nos, ezt a konkrét kottaképet, 
ezt a jellegzetes hangzást, hangszínféleséget »fordí
totta le« Szabolcsi -  az olvasó képzőművészeti él
ményeire hivatkozva -  egy »irodalmias« hangulatú

mondattá." A könyv részletes bemutatása, idé
zése Kroó munkájában végső soron annak a 
képnek a „kompozícióját” hivatott átvilágíta
ni, amelyet Szabolcsi a zene történetéről ad. 
Ez a kompozíció nem más, mint értékrend. 
Kroó nem leplezi el, hogy ez a zenetörténet 
erősen normatív, benne -  mint Szabolcsinál 
kezdettől fogva töredenül -  Bach és Mozart 
a mérték. Ez a normatívitás -  amely ráadásul 
maximalista is -  természetesen a modern ze
ne megítélésénél válik kridkussá. Kroó egyik 
legfinomabb elemzése a könyv ereded és 
1958-as befejezésének az összehasonlítása s 
Szabolcsi rezignációjának bemutatása.

A X-XI. fejezet élettörténeti szempontból 
a mű legtorokszorítóbb része: három munka- 
szolgálat, az életért, a család megmentéséért 
folytatott küzdelem története, s Szabolcsi ti
zennégy éves kisfiának tragédiájáé, melyet 
Keszi Imre regénnyé formált az ELYSIUM- 
ban. És mindezenközben a zenetörténészi 
pálya a szerves továbbépülés és a döntő for
dulatokká érő latens átalakulások példás 
egyensúlyát mutatja. A szervességet a Szabol
csi egyik legmélyebb érdeklődését kiteljesítő 
melódiatörténeti tanulmányok demonstrál
ják, a fordulatokat az első Bartókról szóló 
önálló írás, A hatvanéves Bartók Béla 
(1941) és a Beethoven-monográfia. Kroó 
munkájának a roppant részletes dokumentá
ción keresztül is érvényesülő nagyvonalú 
kompozíciója pontosan érzékelteti annak a 
folyamatnak a megélt drámáját, belső feszült
ségeit és ezek feloldódásait, nyitott és egyre 
választ követelőbb kérdéseit, majd megszüle
tő feleleteit, melynek során Szabolcsi gondo
latilag mind teljesebben hódítja meg a zene 
történetét. Kodály abszolút szerepének meg
törése és Bartók jelentőségének teljes dimen
ziójában való felismerése a legnagyobb hord
erejű fordulatok közé tartozik Szabolcsi pá
lyáján. Hasonlóképpen fontos a bachi és mo
zarti zenemodell mellett mindig problemati
kusnak látott beethoveni művészet „rehabili
tálása” -  két munkaszolgálat között. De bár
milyen torokszorító is önmagában e fejezetek 
élettörténeti vonala, s bármilyen fontos is a 
tudományos, a legmegrendítőbb éppen a 
kettő kontrasztja s mégis benső összetartozá
sa. A mai kor elkényeztetett s kevéssé pro
duktív szakembere szégyenkezve nézhet 
szembe azzal, hogy e fizikailag nem éppen
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robusztusnak mondható emberben micsoda 
szellemi-lelki energia összpontosult, s iszo
nyatos történelmi tapasztalatai ellenére is mi
lyen megtörhetetlen volt hite a kultúra értel
mében. E fejezetek olvastán nem a legjobb 
lelkiismerettel érezhetünk csodálatot annak a 
generációnak és annak a kultúrának a teher
bírása iránt.

A XI. fejezet utolsó része, majd a XII-XIII. 
fejezet a felszabadulás utáni évek jelentős 
élettörténeti változásait, a hivatalos elismerés 
folyamatát és a sokirányúvá váló tudományos 
tevékenységet mutatja be. Külön fejezet 
(XII.) foglalkozik Szabolcsi háború utáni zsi
dó tematikájú munkásságával. Kroó nem ke
rüli meg a korszak neuralgikus kérdéseit, így 
például Szabolcsi és generációja viszonyát: „A 
két háború közti évtizedben magyar muzikológusok 
egy kis csapata (Major Ervin, Molnár Antal, majd 
Bartha Dénes, Gárdonyi Zoltán) vállvetve küzdött 
Szabolcsival a magyar zenei -és a zenei élettel kap
csolatos -  emlékek feltárásának, értékelésének 
frontján, a magyar zene történetébe vágó életrajzok 
megírásán, jelentősebb személyiségekről száló mo
nográfiák létrehozásán fáradozva. Akarva-akarat- 
lanul Szabolcsi nőtte ki magát e kiváló team vezető 
alakjává. Ennek több oka volt. Szerepet játszott e 
természetes kiválasztódásban Szabolcsi Bence 
mindegyiküknél nagyobb, szélesebb körű, erudíciója, 
zenetörténész személyiségének és zeneirodalmi tevé
kenységének áthatóbb kisugárzása, tehetségének a 
filológiát meghaladó koncepcionális jellege és nem 
utolsósorban Kodály belé vetett bizalma. Amíg Sza
bolcsi e vezető szerepe -  társadalmi-politikai hely
zete következtében -  kizárólag a tudományos pub
likáció területén és a zenéről szóló irodalom vonat
kozásában nyilvánulhatott meg, és semmit sem vál
toztatott hivatalos mellőzésén, mindenki elfogadni 
látszott ezt a helyzetet. A háború után azonban, 
amikor mind Kodály, mind Szabolcsi közéleti figu
rává kezdte magát kinőni, és fokozatosan »beépült« 
a hivatalos kulturális-tudományos életbe, mindenki 
érzékenyebb lett eprobléma iránt.” Ez a feszültség 
máig hat abban a kettősségben, amelyet fen
tebb jeleztem: a nyilvános legendaképzés és 
a leleplező, ellenlegenda-gyártó szóbeszéd 
együttélésében. Kroó részletesen dokumen
tálja Szabolcsi következetes, de persze a lehe
tőségek keretei között folytatott harcát a 
zsdanovizmus ellen és Bartókért.

A XIV. fejezet az utolsó nagy hangsúlyel
tolódást ábrázolja Szabolcsi zenetörténeti ori

entációjában, hiszen azóta, hogy Lipcséből 
hazatért, és belemerült a magyar zenetörté
net és az aktuális hazai zenekultúra kérdése
ibe, mindig is foglalkoztatta az a probléma
kör, amely most dominánssá vált: „az európai 
zene történetének szociológiai és recepciótörténeti 
áttekintése”. Kroó bemutatásaiból megvilágo
sodik az utolsó két évtized tanulmányainak 
egyszerre összefoglaló és nyitó jellege. Ez 
utóbbi mélyen összefügg Szabolcsi már emlí
tett s éppen ebben az időszakban mind egye
temesebbé váló „legsajátosabb módszeré"-vei, a 
kérdéssel, a kérdezéssel. E „recenzió” írója is 
tanúsíthatja, Szabolcsi Bence utolsó éveiben 
gyakran mondta: „újra kell írni a zenetörté
netet”. De Szabolcsi nyitottsága nemcsak a 
zenetörténeti „információrobbanás” jelentő
ségének és az új rendezőelvek szükségességé
nek a megértését jelentette, hanem érték- 
rendszerét is módosította -  Kroó megvilágít
ja, hogy miként vált megértővé korábban el
utasított irányok és teljesítmények iránt, Kaf
kától Schoenbergig.

A XV. fejezetben fontos felismerése Kroó- 
nak, és rávilágít a szellemi hatások nem me
chanikusjellegére, hanem szinte alkímiájára, 
hogy a Taine-hatás, amely Szabolcsit még 
egyetemista korában Riedl Frigyes révén ér
te, csak a negyvenes évek végére, Az EURÓPAI 
virradat írásakor ért be. Ez az utolsó fejezet 
nemcsak a pályaképet zárja le, de egy zene- 
tudományi korszaktól is búcsúzik. Kroó A 
MELÓDIA TÖRTÉNETE külföldi fogadtatásának 
bemutatásával „konkretizálja számunkra a 60- 
70 éves Szabolcsi és a zenetudományi világtrend 
egyre erőteljesebb divergenciáját". A zenetudo
mány (sőt a „kultúratudományok”) e nagy 
belső meghasadását ma két világtrend, a szci- 
entizmus és a hermeneutika divergenciája
ként jellemezhetjük. Kroó leírja Szabolcsi el
magányosodását a háború utáni Magyaror
szágon: „Elöl ment, közvetlenül Kodály után vagy 
Kodály mellett, a magyar zenetudományi élet veze
tőjeként, szervezőjeként; mint tudós mégis mindig 
egyedül maradt. Magányossá vált, mert soktémá
jú zenetörténészi tevékenységétől minden specialista 
»idegenkedett«, mert enciklopédikus tudásra, tájé
kozottságra, érdeklődésre támaszkodó és meghatá- 
rozhatatlanul, kiszámíthatatlanul személyes hajla
mokból táplálkozó munkássága sem intézményesít
hető, sem -  ideológiai okokból -  államosítható nem 
volt. Magányos maradt voltaképpen a világban is.
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egy pozitivista, a struktúrára, az analízisra kon
centráló nemzetközi muzikológiai környezetben: a 
maga zenetudományi műhelyének egyik alapvető 
törvénye maradt, hogy az analízis az épülő ház áll
ványzata; olvasóira csak az tartozik, ami az elem
zésből következik. Magányos maradt egyre inkább, 
mint a vonatkozások, a kapcsolódások, a nagy 
összefüggések keresője, »meglátója«, magányos mint 
»nagy zenetörténész«, hogy saját szavait kérjük Tő
le kölcsön, az általa mindig sokra becsüli »kis ze
netörténészek• áradatában. S magányos maradt 
művészalkatával, interpretátori személyiségével egy 
olyan korban, amely muzikológus ideálját egyre in
kább a természettudós közelében láttatta. ” Kroó ér
zékenyen fejti meg az 1955-ös akadémiai 
székfoglaló, a Liszt Ferenc estéje személyes 
jelentését, példázatjellegét, s ábrázolja „Sza
bolcsi estéjét”. Ez utolsó korszak írásaiban ki
teljesedik Szabolcsi Bence intenciója: „Szabol
csi tanár úr többször is mondta e sorok írójának, 
hogy minden művét palackba zárt üzenetnek tekin
ti, amelyet a tengerbe dob. Ha akad akár csak 
egyetlen ember, akihez eljut, akit megszólít, akiben 
visszhangra lel, a munka nem volt hiábavaló.” 
Aligha van ezeknek az üzeneteknek értőbb 
felfedezője és őrzője, mint Kroó György.

Ez az írás nem könyvkiritika, mert Kroó ha
talmas Szabolcsi-monográfiája ma nem könyv, 
és éppen ennek a ténynek képtelen, sőt bot
rányos voltára akarom felhívni a figyelmet. 
Szabolcsi Bence olyan jelentős alkotója a ma
gyar kultúrának, hogy szégyenletesnek tarta
nám, ha érvelni kellene egy róla szóló -  és 
ilyen színvonalú -  monográfia megjelenése 
mellett, mégis szeretném kiemelni a munka 
néhány olyan vonatkozását, amely különös 
érdeklődésre tarthat számot éppen napjaink 
szellemi mozgásai szempontjából. Bizonnyal 
ilyen a zsidóproblematika. Kroó filológiailag 
és eszmeileg egyaránt teljes jelentőségében 
ábrázolja Szabolcsi életének és életművének 
ezt a területét és dimenzióját, amelyről per
sze lehetett volna tudni egyet s mást, de be
szélni nem illett róla. E monográfiából olyan 
összefüggő munkásság bontakozik ki, amely 
Szabolcsi művének szerves része, s ha nem 
annak mértékével mérünk, önmagában is 
teljes életmű értékű. Ez a munkásság nem
csak zenetörténeti, hanem ideológiai is -  rep
rezentatív példája a magyar zsidóság egyik 
útjának: az asszimilációtól a csalódáson ke

resztül egy új, magas fokon szublimált, spiri
tuális zsidó öntudatig.

Ez előtt a háttér előtt teljesen új módon 
jelenik meg Szabolcsi magyar zenetörténeti 
értékválasztásainak legneuralgikusabb kér
dése: a Kodály-Bartók-probléma. Anélkül, 
hogy az egyenlősítő összekapcsolás reális ér
telmével és ideologikusságával a magyar ze
netudomány valaha is becsületesen szembe
nézett volna, ma szeretnénk egyértelműen 
Bartókot normatív alaknak látni. Ebből a 
szempontból zavarbaejtő -  kinek számára ké
nyelmeden, kinek számára „jellemző” -  Sza
bolcsi egyértelmű Kodály-kultusza, majd las
sú és viszonylag kései Bartók felé fordulása. 
Kroó a probléma komplexitásához méltó 
sokoldalúsággal mutatja be Szabolcsi Kodály- 
kultuszát, s hogy a húszas években miért nem 
lehetett Bartók Szabolcsi vezércsillaga. A sok
féle összefüggés között van egy, amely Sza
bolcsi egész szellemi arcának egyik legmé
lyebb, legalapvetőbb motívuma, és így egész 
életművének kulcsa, s amelynek felmutatása 
Kroó egyik legnagyobb érdeme: „A Psalmus 
nemcsak az Istenhez fordulásnak adott új, drámai 
hangsúlyt, nemcsak a Fold és az Isten bibliai értel
mű elválaszthatatlanságára emlékeztetett; hanem a 
Földet a hazával -  s nem a hazai tájjal -  azono
sította, a költő, a zsoltáros sorsát a népével, a bibliát 
a nemzet történelmével. Szabolcsi Bence, aki azzal 
tért vissza a »bujdosásból«, hogy hazajön, hogy ott
honra lel, úgy érezhette, hogy Kodály a Psalmus- 
szal neki személyesen is üzent. A választott apa 
üzent a fiúnak, akinek édesapja az emancipáció be
teljesülésének pillanatában, az Egyenlőség 1894- 
es évfolyamának június 29-i számában az Úr föld
jévé szentelte a magyar hazát: »Kiválasztott népe 
vagy ím’ a szabadság örökkévaló istenének, 
imádott magyar nemzetem.« Ez az érintés, ez 
az üzenet kente fel magyar zenetörténésszé Szabol
csit. Őseinek könyve itt, ekkor, a Kodály-zene su
gallatára változott át magyar bibliává.”

Kroó Szabolcsi életművét aktuális példa
ként tudja felmutatni a mai művészetelméleti 
vitákban. Mert noha nyilvánvaló, hogy az a 
zenetörténet-írás, amelynek jegyében egyet
len személy képes volt birtokba venni a ze
netörténet egészét, amelynek megvolt az ere
je ahhoz, hogy egységes nézőpontból szem
lélje azokat a műveket és stílusokat, amelye
kig horizontja terjedt, amelynek egységes ké
pe volt a zenei univerzumról -  ma folytatha-
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tatlan; viszont Szabolcsi alapvető attitűdje, 
miszerint a zenei hagyomány, a múlt minden 
zenei alkotása a jelen értelmes kérdései által 
szólaltatható csak meg, nagyon is eleven és 
aktuális. Szabolcsi számára evidencia volt és 
kifogyhatatlan produktivitás, a tényleges ze
neértelmezés folytonosan tápláló erőforrása, 
amit a modern hermeneutika mérhetetlen 
elméleti fontoskodássá fejlesztett. Szabolcsi 
kérdezni tudásában hatalmas szellemi-tudo
mányos potenciál rejlik a mai zeneértelmezés 
számára.

Nem kevésbé élő probléma, évtizedek át- 
ideologizált, sőt kultúrpolitikává deformált 
művészetszemlélete után különösen itt és 
most: az elfogultság. A művészetkritika, a 
művészetelmélet boldogan ünnepli, hogy 
megszabadult az „ügyektől”, s azt tartja min
denekelőtt kívánatosnak, hogy mindenki 
csak saját véleményét képviselje, s csak arról 
kelljen beszélnie, hogy egy adott teljesítmény 
-  szerinte -  jó-e vagy sem. Eltekintve attól, 
hogy vagy naivitás vagy álszentség azt vélni, 
mintha a kritikus esztétikai értékválasztásai 
nem mutatnának túl személyén, s nem kap
csolnák irányokhoz, tendenciákhoz, körök
höz és -  kimondva-kimondadanul -  „ügyek
hez”, figyelemre méltó az a szempont, ame
lyet Kroó idéz a fiatal Szabolcsi Bence egy le
veléből: „»Lehet, hogy valamibe mélyebben 
behatolni tényleg csak elfogultsággal lehet.* 
Ezt Kodálytól idézem.’’ Az elmélet- és kritikatör
téneti tapasztalat csakugyan azt mutatja, 
hogy legalábbis pszichológiailag genetikus 
összefüggés van a választott értékek iránti 
szenvedélyes elkötelezettség, ha úgy tetszik: 
elfogultság, és a felismerések mélysége, az el
méleti és kritikai teljesítmények lényegessége 
között. Nem biztos, hogy a tudósok és kriti
kusok ügyek iránti elkötelezettségének meg
szüntetése a kívánatos, nem pedig azé a lehe
tőségé, hogy művészeti ügyek hatalmi meg
erősítést kapjanak.

Kroó György Szabolcsi Bence-monográfi- 
ája egy nagy pályát és életművet szinte olyan 
zárt, teljes és szerves egészként mutat be, 
mint egy klasszikus műalkotást. De a pálya
kép, mint minden valamirevaló műalkotás, 
az értőn kérdező előtt minden ponton fel
nyílik, és eleven, aktuális problémákkal 
szembesít.

Ismeretes, hogy Muszorgszkij zseniális és 
korszakalkotó művészetét a nyugati zenei ro
mantika-késő romantika kompozíciós nor
máihoz igazítva, mondhatni szalonképessé 
téve és polírozva fogadta be közvetlen utóko
ra, hazájában és világszerte egyaránt. Auten
tikus formájában a húszas évek orosz avant- 
gárdja próbálta meg rehabilitálni, amíg el 
nem fojtották s meg nem rendszabályozták. 
Az igazi Muszorgszkij megismerése szinte bú
vópatakként Nyugaton folytatódott, míg a 
hetvenes évektől elementáris erővel nem tört 
át újrafelfedezése. Muszorgszkij a moderniz
mus közelmúlt végjátékáig, a posztmodem 
divatjáig szinte avantgardista zeneszerzőnek 
számított. A budapesti Operaház történelmi 
érdeme volt, hogy 1976-ban bemutatta a Bo
risz Godunov autentikus formáját -  más 
kérdés, hogy nem volt meg a felkészültsége 
és a művészi kapacitása ahhoz, hogy meggyő
zővé is tegye. E sikertelen próbálkozáson túl 
a magyar zenekultúra nem reagált azokra a 
változásokra, amelyek a hazai szellemi élet
ben a hetvenes és nyolcvanas években az 
orosz történelem és kultúra megértési kísér
lete terén végbementek, főként Fehér Fe
renc, Köves Erzsébet, Kun Miklós, Szvák 
Gyula, Tallár Ferenc és Szilágyi Ákos köny
veiben és tanulmányaiban. Pedig e proble
matika iránt érdeklődést tanúsítani egyszerre 
jelentette volna a magyar -  ha úgy tetszik -  
„sorskérdések” mélyebb megértését és az 
európai problémaérzékenységhez való köze
ledést. A magyar zenekultúra e közömbössé
gének, „a nap követelményét” fel nem isme
rő problémaérzéketlenségének közegében 
egyedülálló vállalkozás Böjti János és Papp 
Márta szívós, példásan alapos és koncepció
zus munkálkodása Muszorgszkij élete és mű
ve, köre, sőt kora feltárása érdekében. (Csak 
zárójelben: ma Magyarországon Muszorgsz- 
kij egyeden operáját sem játsszák, az utóbbi 
időben mind a Borisz Godunov, mind a 
HOVANSCSINA előadásáért legalábbis Bécsbe 
kellett menni.) Tudni való, hogy e tárgyat ku
tatni nem „természetes” zenetörténészi fel
adat, „normál” kutatói intuíciót, szorgalmat 
és kitartást igénylő vállalkozás. Az egykori 
Szovjetunióban olyan zene- és kultúrtörténe- 
tí dokumentumokhoz hozzájutni, amelyek 
nem triviális könyvtári anyagok, majdnem



912 •  Figyelő

olyan vállalkozás és teljesítmény volt, mint a 
KGB-tői valamilyen titkos politikai doku
mentumot megszerezni. A hatalmas anyag, 
amelyet összegyűjtöttek, a taktika, a lele
mény, a furfang diadala is.

Böjti és Papp dokumentumgyűjteménye 
létrehozói terve szerint egy Muszorgszkij- 
monográfia megalapozása, de rögzítendő: 
önmagában is egyszerre példádan és példás 
teljesítmény. Példádan, mert teljesebb és kor
rektebb, mint az eddig legteljesebb és legkor
rektebb amerikai (és magyar könyvtárban 
persze egyáltalán nem található) Muszorgsz- 
kij-dokumentumkötet, Jay Leyda és Sergei 
Bertensson The Musorgsky Reader című 
könyve — s ugyanezért példás is. A gyűjte
mény kronologikus rendben, hét fejezetben 
közli Muszorgszkij teljes fellelhető levelezését 
(oda-vissza), a belső kör, az ún. „hatalmas kis 
csapat" és a külső kör tagjainak minden rele
váns írásos megnyilatkozását s a Muszorgsz- 
kij-művekkel kapcsolatos kortársi kritikákat. 
A kézenfekvő megállapítás, hogy e dokumen
tumgyűjtemény Muszorgszkij megértése 
szempontjából nélkülözheteden, nagyon ke
veset mond valóságos szellemi tartalmához 
képest. A gyűjtemény sok szempontból olvas
ható, s valamennyiből lenyűgöző.

Olvasható mint egyfajta „levélregény”, 
mégpedig „dialogikus levélregény”. Egy és 
ugyanazon tény állandó perspektívaváltás 
eredményeképpen jelenik meg, más szem
szögből, beállításban, megvilágításban, érté
kelésben. Az olvasó ide-oda hányódik a né
zőpontok között, hideg zuhany alól meleg 
zuhany alá, s úgy kell olvasni a dokumentu
mokat, e különböző emberi megnyilatkozásokat, 
ahogy egy dráma dialógusát, replikáit, pon
tosabban: ahogy az életben „olvassuk” az em
berek viselkedését.

Olvasható szociálpszichológiai esettanul
mányként. A „hatalmas kis csapat" történetén 
jól tanulmányozható a csoportképződés, a 
csoportdinamika és a csoport felbomlása, s 
mindennek sokféle megélése és reflektálása.

Olvasható a művészeti fejlődés és a kriti
katörténet szembesítésének paradigmadkus 
eseteként, mint pompás demonstrációja Ti- 
nyanov tételének: „a kortársak hallása érzéke
nyebb, és bár dicséreteik nem mindig tesznek éles
látásról tanúbizonyságot, vádjaik csaknem mindig

a lényegre tapintanak, azt ragadják meg, ami az 
adott művészetben új, s ami más, későbbi áramlatok 
prizmáján át nézve már nem olyan szembeszökő”. 
Nagy hiba volna a sok-sok „megbukott ze- 
nekritíkát” fölényes lenézéssel olvasni. Elte
kintve attól, hogy csodálattal kell adóznunk 
annak a kultúrának, amelyben egy-egy zene
mű bemutatójáról vagy kottakiadványról ter
jedelmes tanulmányok jelentek meg a napi
lapokban, s még a konzervatív, sőt korlátolt 
kridkák is analitikusak voltak, és a szakszerű
ség ma e műfajban ismeredenül magas fokát 
reprezentálták, a Muszorgszkij műveit illető 
kridkákból rendkívül árnyaltan lehet re
konstruálni a XIX. század második felének 
konszenzuális zenei s különösen operadra
maturgiai normarendszerét, ízlését. Manap
ság, amikor a befogadásesztétíka divatja ná
lunk kimerül az „elvárási horizont”-féle sza
vak mágikus ismételgetésében, anélkül hogy 
történeti-tárgyi kutatásokban hasznosulná
nak, a Böjti és Papp által felhalmozott anyag 
különös figyelmet érdemel.

Olvasható a dokumentumgyűjtemény az 
egyik póluson egy tragikus művészsors, egy 
személyes pszichológiai dráma bemutatása
ként, ahol is tökéletesen összefonódik és tel
jesen szétválaszthatatlan a levezethetetlenül 
egyéni és a tipikusan kelet-európai. És olvas
ható a másik póluson az orosz történelem 
alapproblémájának, a Nyugathoz való vi
szonynak, az elzárkózás vagy felzárkózás di
lemmájának hol közvetlen, hol zenei kérdé
sekké transzponált manifesztációjaként, sőt 
az elfojtott múlt jelent és jövőt fenyegető fel
támadásának víziójaként is, csupa olyan 
probléma gyűjteményeként tehát, amely ma 
elevenebb, aktuálisabb, sorsunkat közvetle
nebbül érintő, mint a dokumentumgyűjte
mény elkészülésének idején volt.

Szeretjük kijelenteni a magyar irodalom 
bizonyos műveiről, sőt életműveiről, hogy vi
lágirodalmi rangúak, csak hát a nyelvi korlá
tok... A szépirodalomban az efFéle értékítéle
tek mindig kétségesek. A tudományban azon
ban van mód egzakt viszonyításra, s bízvást 
mondhatjuk, hogy Böjti János és Papp Márta 
Muszorgszkij-dokumentumgyűjteménye va
lamelyik világnyelven a nemzetközi zenetudo
mány és kultúrtörténet egyik alapműve lenne 
tárgykörében. Nálunk asztalfiókban marad.
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Magyarországon megszűnt a zenei könyvki
adás -  s mint kiindulásként szó volt róla, nem
csak a zenei. A művészetekről való értelmisé
gi diskurzus, a művészeti közgondolkodás te
rületén katasztrofális regresszió indult el. Ha 
az előállt helyzetet szubjektív oldalról közelí
tem meg, Szabolcsi Bence jut eszembe, aki 
gyakran hivatkozott Berlioz példájára: „Egy 
szimfónia zsong a fülében valamelyik éjszaka, de 
meg kell fojtania magában, mielőtt leírná, hiszen 
»ha leírom, könnyen kísértésbe jövök, hogy 
végigkomponáljam«. De akkor a mű nagyra nő, 
több hónapját veszi igénybe, azalatt pedig nem ke
reshet egyébbel: "jövedelmem meg fog csap
panni*. S ha a mű elkészül, bizonyosan enged a 
kísértésnek, lemásoltatja; »ezzel mindjárt a nya
kamon lesz egy-kétezer franknyi adósság*. 
Akkor meg talán elő is akarja adatni; talán hang
versenyt rendez, annak bevétele pedig bizonyosan 
nem fedezi a költségeket, következnek újabb anyagi 
gondok... Nem, nem, jobb, ha a mű meg sem szü
letik! S van rá elég ereje, hogy a kísértő szimfóniát 
megölje magában. »Hidd el, ifjú olvasóm, hogy 
nem gyávaságból határoztam így, hanem épp 
abból a meggyőződésből, hogy férfi módra 
kell cselekednem...* Iszonyúbb pillanatfelvétel 
bizonyára nem készült a XIX. század zeneéletéről.” 
Ha pedig objektív oldalról közelítem meg az 
előállt helyzetet, Habermas új keletű figyel
meztetését tartom fontosnak hangoztatni: 
„Amit kifogásolunk, az az imponderábiliák, a meg
óvásra és védelemre szoruló erkölcsi és szellemi for
rások kíméletlen kezelése, mivel ezek csak spontán 
módon és nem pedig rendeleti úton regenerálhatók. 
A közmegegyezés, egy állampolgárokból képződött 
nemzet politikai öntudata csak a médiumok közle
ményeinek nyilvánosságában alakulhat ki. Ez pe
dig csak olyan kulturális infrastruktúrára támasz
kodhat, amely ma az új szövetségi államokban ebek 
harmincadjára jut. Akadérkiák, főiskolák, múzeu
mok adminisztratív »lebontása«, a színház, a film, 
az irodalom Nyugaton már begyakorolt piaci mo
dellekre és szubvenciókra való átállítása rosszabb 
eredményre vezet, mint a gazdasági szektorban a 
termelőkapacitások szétrombolása. Az intellektuális 
kapacitásokat, ha kettő, három vagy öt évre meg
szakítjuk működésüket, nem lehet többé már rege
nerálni. A kettétört biográfiák minden esetben 
egy-egy katasztrófát jelentenek. Ipari kapacitásokat 
más feltételek közt pótolni lehet. Szétesett kulturális 
miliőt nem lehet hasonlóképpen újra felépíteni. Ha 
lerombolják őket, véglegesen rommá lesznek."

Ebben a  helyzetben különös érzés fogja el 
az em bert, am ikor Sztaszovot olvassa Flau
bert SZALAMBÓ-járól, „melyet 1862-ben adtak ki, 
de Péterváron csak az év végén vagy 1863 elején 
jelent meg”. C s a k .  H át így tekintsünk vissza 
a m últ századi, elm aradott Oroszország kul
túrájára 1992 Magyarországáról, amely vissz
hangzik az Európához való felzárkózás szlo
genjétől!

Fodor Géza

A HOLMI POSTÁJÁBÓL
Pór Juditnak

Stockholm, 1992. feb ruár 27.
Asszonyom!
Izgalommal és élvezettel olvastam beszámo
lóját az új magyar ANYEGiN-ről és Tatjána le
vele három  magyarításának összehasonlító 
elemzését. A bemutatott részletekből ítélve 
Galgóczy Árpád fordítása valóban mester
munka, vállalkozásnak pedig óriási. Hogy 
megrendelés nélkül vitte véghez, azon nem 
csodálkozom: kinek is ju to tt volna eszébe 
Bérczy és Áprily fordítása után újat rendelni? 
Ő is nyilván úgy já rt vele, m int jómagam kö
zel tíz éve a  KALEVALÁ-val: előbb csak kóstol
gatta, aztán belészeretett, nem állhatott ellen 
a  kihívásnak. Szolzsenyicin GULÁG-ját a het
venes években megrendelésre fordítottam, a 
KALEVALÁ-t ötödször azonban főleg a magam 
gyönyörűségére, hogy meghódítsam ma
gamnak, hogy olyannak olvashassam anya
nyelvemen, amilyennek szeretem.

Tatjána levele különösen kedvencem: ez 
volt az első orosz memoriter, amit annak ide
jén  bevágtam Honti Rezső kitűnő nyelvköny
véből. Nem állhattam meg, hogy az Ön elem
zésének és a három  változatnak olvasása után 
ne ragadjak ceruzát, és ne próbálkozzam 
meg a  negyedikkel. Az eredményt melléke
lem. Nem hiszem, hogy mint szakembert ne 
érdekelné erényeivel s fogyatékosságaival 
együtt. Mivel az Anyegin egy magyar válto
zata sincs meg nekem, lehet, hogy akaratla
nul is „plagizáltam”. Különben azt hiszem, a 
fordítóknak nem kellene féltékenyen őrizni-
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ük „truvájaikat”, inkább át kéne örökíteni 
őket az újabb kísérletekbe, hogy végül létre
jöjjön a legtökéletesebb fordítás.

Hadd vitatkozzam egy kicsit Önnel -  vagy 
Magával? Nekem tetszik az „ön" Tatjána le
velében; a „maga” olyan bizalmasnak, feszte
lennek tűnik, s mintha nem férne meg a szo
rongással, amellyel a levélíró küzd, míg el 
nem ragadja szenvedélye a tegezésig. Az sem 
baj, ha kicsit régies a hangütés: „Széchényi sza
va” illik a korhoz. S az „én” is indokolt sze
rintem, bár Puskin valóban nem hangsúlyoz
za, hisz a korabeli olvasónak anélkül is vilá
gos lehetett, mekkorát vétett a nő az erkölcs 
és etikett ellen, ha kezdeményezett. Ma azon
ban, hogy immár dühöng az egyenjogúság, 
talán célszerű kiemelni, hogy én, a nő, írok 
önnek, a férfinak. A két első sor csak Áprily- 
nál kifogástalan. Az én megoldásom ezenkí
vül lehetőséget ad a hármas (többet -  büntet -  
csöppet) rímelésre, ha kissé sántít is a közepe. 
A „jog”-ot is sikerült „alkalom”-ra cserélnem, 
ami a „lehetőség, szabadság” szinonimájaként 
jobban ideillik. A „cserbenhagy" is pontosabb
nak tűnik: Tatjána (még) nem merné kérni 
Anyegintől, hogy ne hagyja el, csak azt, hogy 
lelki válságában ne hagyja magára. „Miért is 
jött el, Istenem!” -  az „Istenem” persze nincs az 
eredetiben, de nem üt ki a levélből, s nem 
állhattam ellen az „ismerem”-mel való rímelte- 
tés lehetőségének. Különben ez a két sor (a 
halk magánnyal és az árnyas, néma kerttel) 
még jobban elrugaszkodik az eredetitől Gal- 
góczynál. Ugyancsak a legutolsó sor: „S hi
szem, hogy van miért remélnem...” -  Tatjána 
ugyanis nem reményének ad kifejezést, ha
nem annak, hogy megbízik Anyegin becsü
letességében.

De nem ügyvédkedem tovább a magam 
megoldásai mellett, hisz nincs szándékom ne
kiveselkedni az egész ANYEGIN magyarításá
nak. Ezt a  kísérletet is inkább csak bemutat
kozásul küldöm el; kapcsolatot keresek „ro
kon lelkekhez”.

Tisztelettel (Önnek) és tavaszi köszöntés
sel (Magának)

Szente Imre 
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Tatjána levele Anyéginhoz

Én írok önnek -  kell e többet, 
lehet-e többet mondanom?
Tudom, ha megvetéssel büntet, 
most volna erre alkalom.
De hogyha szánja csak egy csöppet 
én boldogtalan sorsomat, 
hiszem, hogy cserben mégse hagy. 
Hallgattam volna -  úgy akartam, 
s ön soha -  higgye el nekem, 
meg nem tudhatja szégyenem; 
míg abba vethettem bizalmam: 
ha csak hetente egy napon, 
falunkban olykor láthatom; 
hogy hangját hallhatom, szavára 
felelhetek, s gondolhatok 
aztán csak egyre éjt-napot 
az új találkozásra várva.
De mondják, unja kis falunk, 
untatja önt a mi körünk is, 
s mi semmivel se csillogunk, 
ha önnek szívből örülünk is.

Miért is jött el, Istenem!
Itt élve eldugott falumba’ 
önt soha meg nem ismerem, 
e kínkeservről mit se tudva.
Naiv lelkemnek csillapulna 
idővel háborgó zaja, 
tán szívbéli barátra lelnék, 
kinek hűséges társa lennék, 
erényes asszony, jó anya.

Hogy másé? Ó, nem, senki másé 
szívem e földön nem lehet!
E döntés egy magas tanácsé: 
az égé, hogy tiéd legyek.
Hogy egyszer megtalállak, hittem, 
tanúm a teljes életem; 
oltalmamul küldött az Isten, 
hogy mind a sírig légy velem.
Még látadan beléd szerettem: 
átszőtted minden álmomat; 
tekinteted emel s nyomaszt, 
s a hangod visszazeng szivemben. 
De rég nem álom ez, tűnő: 
beléptél s rád ismertem ottan; 
kővé meredtem, föllobogtam, 
s magamban suttogtam: ez ő!
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Nem úgy van? Téged hallak egyre, 
csöndemben társalogsz velem, 
ha gondom van szegényeimre, 
vagy ha az éghez esdekelve 
könnyítek égő lelkemen.
S imént is -  nemde -  drága álmom, 
te lengtél át a félhomályon? 
fölvillantott egy pillanat; 
párnám fölé -  ugye te voltál? 
halkan, szerelmesen hajoltál, 
susogva biztató szavad.

Ki vagy te? Őrzőangyalomnak 
vagy tartsalak rossz ártalomnak? 
Oszlasd el kétkedésemet!
Naiv szívemnek tévedése, 
merő badarság ez, lehet, 
és más a végzet rendelése...
De mindegy már! Átengedem, 
ím, sorsomat a te kezedbe, 
a lábad előtt könnyezem, 
oltalmat tőled esdekelve.
Gondold el: oly magam vagyok, 
itt senki meg nem érthet engem. 
Nem bízhatom ítéletemben, 
s elpusztulok, ha hallgatok.
Jöjj, várlak! Egy szemvillanásod 
szívem reményét gyújtsa fel, 
vagy sűrű álmom hajtsa el.
Ó jaj! Megillet rosszallásod.

Zárom. Átnézni sincs erőm, 
megöl a borzadály s a szégyen...
De bátorságom nékem ön: 
bízom szilárdan jellemében.

*

Réz Pálnak
1992. április 11.

Kedves Barátom!
Nem kis meglepetéssel olvastam a Holmi áp
rilisi számában Vas István Azután-járói írt 
recenzióm egyik mondatát: „Piroska is kettős 
vonzásban forgolódott, bár az ő belső törvényeibe 
nem kapunk betekintést.” (599. o.) Nem tudom, 
a hiba hol csúszott be, a kéziratban még nem 
volt benne; a levonatban lehet, hogy igen, 
csak nem vettem észre. Nem is egyszerűen a 
helyesbítés végett írok most -  hiszen én, mint 
a mondat kezdetéből is látszik, a belső örvé
nyekre gondoltam, célozva egyben Vas István 
köteteimére, a Kettős öRVÉNY-re -, hanem 
mert a szedéshiba arra késztet, hogy kimond
jam: Piroska lényének törvényeit nagyon is 
megmutatja a regény, sőt bizonyos értelem
ben épp erről szól: nem hogy miként örvény
lik, hanem hogy miként törvényük.
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