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dományos probléma megoldhatóságáról van 
szó, hanem általános nyelvelméleti, sőt isme
retfilozófiai megfontolásokról. így ha (a szer
ző fejtegetéseit ezúttal kissé továbbgondolva) 
harminc évvel ezelőtt Kuhnt azért ünnepel
hettük, mert a természettudományok jelen- 
téskonstituáló tevékenységét felismerve el
tüntette a korábban refrénszerűleg emlege
tett szakadékot szellem- és természettudo
mányok között, úgy az új kutatások megint 
a különbségekre hívják fel a figyelmünket. 
(Még akkor is, ha például Rosch eredménye
inek egy részéről a színekre vonatkozó emlé
kezetet illetően -  Lucy és Shweder 1984-es 
közleményükben kimutatták: a kísérleti felté
telek nem kellően gondos megválasztásán 
alapultak.)

A mesterséges intelligenciakutatásokat ál
talánosítva mégsem árt korlátokat is szab
nunk magunknak. A szimbólummanipuláci
ós modell Darab leírása szerint a nominalista, 
a neuronhálózatos pedig a realista nyelvel
méleti hagyományhoz köthető. Egy más fel
osztásban azonban legalább annyira kézen
fekvő lenne az elsőt a T ractatus, a másodi
kat pedig a F ilozófiai vizsgálódások kép
viselte felfogáshoz kapcsolnunk. A nyelvjá
ték-koncepció paradigmatikus esetek körül 
kiépülő analógiás modellje önként kínálja az 
összehasonlítást a mintafelismeréses model
lel. (Az pusztán interpretációs kérdésnek lát
szik, hogy egy, az analógiás kapcsolódáson 
alapuló programot a neuronhálózatok vagy 
inkább a nyelvjátékok egyes eseteinek mo
delljeként fogunk fel.) A késői Wittgenstein 
viszont -  szemben a neuronhálózatos modell 
képviselőivel -  aligha tekinthető realistának. 
Sokkal inkább -  mint a szimbólummanipulá
ciós modell hívei -  a szabálykövetés szószóló
ja, ám nála a szabálykövetés az előbb említett 
(„neuronhálózatos”) értelemben megválto
zik. Privátnyelv-kritikájának egyik újdonsága 
éppenséggel az, hogy arra tesz kísérletet: a 
nyelv-gondolkodás egységének tézisét az ér
zetekre is kiterjessze, s ezáltal a nyelvvel és a 
kultúrával mindent befedjen.

Ennek a kiterjesztésnek azonban, mond
hatni, ára is van. Épp a neuronhálózatos 
program tanulságai inthetnek arra, nem kel- 
lene-e fontolóra vennünk: mennyire képes a 
nyelvjáték-koncepció a logikus gondolkodás 
leírására. (S mennyire képes erre a tudo

mányfejlődés kuhni elmélete, vethetjük fel 
szintén, bizonyos, a két elmélet között meg
lévő párhuzamok alapján). Többek közt a 
neuronhálózatos modell fényében ötlik a sze
münkbe: a késői Wittgensteinnel haladva las
sú lépéseket teszünk afelé, hogy nyelvjátéka
ink logikája -  amely mögött pedig a filozófus 
szerint nincs már semmi -  kimondhatatlanná 
váljék; lassú lépéseket a felé a paradox állítás 
felé, hogy a mindent lefedő kimondott szó, 
illetve kultúra olyan szótlan tudásként jelen
jék meg, amelyről már semmi sem mond
ható.

A kérdés újra nem adott, hanem feladott.

Neumer Katalin

TETTEN ÉRT IRODALOM?
Kálmán C. György: Az irodaim, mint beszédaktus. 
Fejezet az irodalomelmélet történetéből 
Akadémiai Kiadó. Opus. Irodalomelméleti 
tanulmányok, 1990. 173 oldal

A beszédaktus-elmélet mint nyelvészeti
nyelvfilozófiai irányzat kialakulásától kezdve 
nem ismeretlen Magyarországon. Mind ez 
ideig azonban a nemzetközi szakirodalom 
sem rendelkezett egy, a beszédaktus-elmélet 
irodalomtudományi érintkezéseit bemutató 
és értékelő összegzéssel. J. L. Austin neve -  
mint egy megkerülhetetlen elméleti közelítés 
kimunkálójáé -  mégis egyre-másra felbuk
kan a különböző filozófiai, kommunikáció- és 
cselekvéselméleti, nyelvészeti és, bár ritkáb
ban, irodalomtudományi dolgozatokban. 
1979-ben a Tömegkommunikációs Kutató- 
központ gondozásában jelent meg egy tanul
mánygyűjtemény (Beszédaktus-Kommuni- 
KÁCIÓ-INTERAKCIÓ. Szerk. Pléh Csaba és Te
restyéni Tamás), amelynek első fejezete a be
szédaktus-elmélet kommunikációs vonatko
zásainak érzékeltetésével mintegy bevezette 
Austin, Searle, Grice és Strawson nevét. 
1983-ban már Kálmán C. György szerkeszti 
és látja el bevezetővel azt a Helikon-számot, 
amely a beszédaktus-elmélet irodalmi fel- 
használásának lehetőségeit veszi számba.
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Szükséges azonnal leszögezni, hogy jobbára 
csakugyan lehetőségekről, pragmatikai és 
kommunikatív (interaktív) szempontok el
képzelhető érvényesítésének tudományelmé
leti módjairól, tehát ön- és célmegjelölésről 
van szó. A magyar tudományos könyvkiadás 
elmúlt három évtizedét ismerve voltaképpen 
nem is meglepő, hogy csak 1990-ben, első ki
adása után csaknem harminc évvel kerül a 
hazai olvasó elé J. L. Austin alapműve, a 
How t o  Do T hings w ith  Words?, Pléh 
Csaba szakszerű és a terminológia nehézsé
geit mintaszerűen áthidaló fordításában 
(Tetten  ért szavak. Fordította, bevezette 
Pléh Csaba. Budapest, 1990. Akadémiai Ki
adó, Hermész Könyvek.) Arról, hogy volta
képpen mi is az a beszédaktus-elmélet: filozó
fiai, kommunikációelméleti, nyelvi-pragmati
kai irányzat, az érdeklődő kitűnő összefogla
lást talál a T etten  ért  szavak bevezetőjében. 
Elégedjünk meg most egy vázlatos ismerte
téssel.

Austin 1955-ös, a Harvard Egyetemen tar
tott előadás-sorozatában abból a felismerés
ből indul ki, hogy a nyelv használata közben 
egész sereg olyan (sikeres vagy „sikertelen”) 
megnyilatkozást hajtunk végre, amelyek nem 
értékelhetők releváns módon az igaz/hamis 
logikai kategóriapárral. Amikor valaki azt 
mondja, Esküszöm, voltaképpen nem ítéletet 
alkot, nem tényállást ír le, hanem az esküt 
mint cselekvést végzi el, tehát teszi. Az ilyen 
eskütípusú megnyilatkozásokat nevezi Austin 
performatívoknak, szemben az igaz/hamis 
kategóriáival leírható konstatív megnyilatko
zásokkal. Austin -  Russell és Wittgenstein 
nyelvbölcseletének nyomán haladva -  a 
nyelvhasználat pragmatikai mozzanatát, a 
beszélő és közleménye kapcsolatát, viszonyu
lását állítja vizsgálódása előterébe. Ez az el
mélet a különböző megnyilatkozásokat tett
ként, beszédaktusként tételezi, és három le
hetséges aspektusát különbözteti meg: a ki- 
mondás/kiejtés mozzanatát (lokúció), amely 
szoros kapcsolatban van az „értelemmel” és 
a jelentéssel; a megnyilatkozás szándékoltsá
gával összefüggő illokúciós értéket (illokú- 

, ció), valamint a hallgatóra/befogadóra gyako
rolt hatás kiváltásának aspektusát (perlokú- 
ció). Austin „oxfordion tömör" (Pléh), alapvető
en filozófiai érvelését azután az egyes tudo
mányszakok gondolják és fejlesztik tovább.

Ezek közül alighanem a nyelvész J. R. Searle 
beszédaktus-tipológiája (Speech Acts, 1969) 
váltotta ki a legnagyobb visszhangot. Az el
mélet jelentősége, a legkülönbözőbb tudo
mányterületekre gyakorolt termékenyítő ha
tása elsősorban nyitottságával, mind az em
pirikus, mind pedig az elvont, elméletalkotó 
gondolkodás számára alkalmazható szemlé
let újdonságával magyarázható. Irodalomtu
dományi „bevetésének” elméleti és gyakorlati 
lehetőségeire és korlátáira hívja föl a figyel
met Kálmán C. György monográfiája, Az 
IRODALOM MINT BESZÉDAKTUS.

A mű alcíme világosan kifejezi a munka 
célkitűzését: bemutatni, hogyan és milyen 
hatásfokkal befolyásolta ez a nyelv-, illetve 
kommunikációelmélet az irodalomtudo
mányt. A könyv öt nagy egységre tagolódik. 
Az általános bevezetést az irodalomtudomá
nyi strukturalizmus kritikája, majd a beszéd- 
aktus-elmélettel történő összevetése követi. 
Az első nagy fejezetet ezért Kálmán a struk
turalizmus, a pozitivizmus, Saussure, illetve 
a szláv formalizmus tudománytörténeti kap
csolataival kezdi. Megállapítja, hogy az eg
zaktság igényében, a tények kultuszában va
lóban kimutatható bizonyos szemléleti ro
konság a pozitivizmus és a strukturalizmus 
között. Már a pozitivizmusban megfigyelhe
tő egyfajta érdeklődés a szövegimmanencia 
iránt (ellentétben a romantika túlnyomórészt 
extraliteráris, életrajzi szempontjaival), ám a 
pozitivista filológia az irodalmi tényt annak 
diakrón fejlődésében kívánja megragadni. A 
strukturalizmus igyekszik kiiktatni a szöveg 
keletkezésének és befogadásának történeti 
aspektusait. Kálmán C. György strukturaliz
musfelfogásába -  joggal -  beleillik a N. 
Chomsky nevével fémjelzett generatív-transz
formációs grammatika is. Ezt az is indokolttá 
teszi, hogy nagyjából ugyanabban az időben 
kezd Chomsky az ideális beszélő(közösség) 
ideális nyelvi kompetenciájával foglalkozni, 
amikor Austin érdeklődése a megnyilatkozá
sok pragmatikája, a cselekvésként fölfogott 
nyelvi kommunikáció filozófiai elemzése felé 
fordul.

A második világháború utáni időszakban 
az irodalomtudományi vizsgálat a módszer
tani igényesség jegyében a sajátjánál egzak
tabbnak tekintett nyelvészeti metodikát fede
zi föl a maga számára. Kálmán véleménye
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szerint a strukturalista irodalomtudomány 
túllép a nyelvészeten abban a tekintetben, 
hogy a stilisztikai-grammatikai szerkezetek 
leírása mellett (legalábbis elméletben) „been
gedi” az értelmezés szellemtörténeti (Dil- 
they), illetve szociológiai (Habermas) kategó
riáit is. Megpróbál azonban következetesen a 
nyelvi szerkezet határai között maradni, s 
nem tekinti vizsgálata tárgyának a kontex
tust, pontosabban a szöveg vagy szövegrész 
jelentéseinek és más művekhez való viszo
nyulásainak problémáját, kivéve a minden
napi nyelv(használat) és a költői nyelvhasz
nálat) strukturális-stilisztikai dichotómiájá- 
nak érzékeltetését.

A beszédaktus-elmélet vázlatos ismerteté
se után a strukturalista típusú áramlatoknak 
és azok kritikájának áttekintésére kerül sor. 
A beszédaktus-elmélet illokúdókategóriájá- 
nak segítségével a szándékból levezetett sajá
tosan irodalmi jelentés többé-kevésbé fedheti 
a jelentés fogalmát. Mégis, az elmélet kis
sé túlfinomított változatának kimunkálója, 
Searle, éppúgy a generativista felfogás egyik 
legtöbbet emlegetett hiányosságához, a kom
munikáció összetett szempontrendszerének 
mellőzéséhez jut vissza. (Kálmán is utal ké
sőbb arra, hogy Searle 1982-es INTENTIONA- 
lity című munkájában igyekszik megtalál
ni a kommunikatív-kontextuális aspektust.) 
Mindez nem cáfolja a teória azon sarkalatos 
tételét, miszerint a vizsgálat tárgya, „bemenő 
adata” a megnyilatkozás, az irodalomban te
hát a szöveg. Az elmélet „önromboló” termé
szetét Kálmán Stanley Fishre támaszkodva 
érzékelteti, hangsúlyozva annak „domborúsá
gát", valamint az ebből adódó veszélyeket, 
mint például „kiüresüés”, „elmetaforizálás”. Mi
vel egyrészt „a nyelvészet részelméleté”-ről van 
szó, másrészt viszont nyilvánvaló cselekvésel
méleti implikációi is vannak, nem jelöl ki di- 
rekt módon irodalomtudományt („nincs ben
ne kihagyott, hely”), hanem implicit magában 
hordozza az irodalmi szövegre történő vonat
koztatás lehetőségét.

Ezt tárgyalja a 2. fejezet, A beszédaktus- 
elmélet ÉS AZ IRODALOMELMÉLET ÖSSZEKAP
CSOLÁSA. Irodalomelméleti kiindulópontként 
Kálmán kiemeli azt a két híres-hírhedt austi- 
ni helyet, ahol az oxfordi filozófus futólag a 
költői (irodalmi) megnyilatkozások „élősködő"

jellegét és a „normális", mindennapi nyelv- 
használatot érinti.

Ezután következik a szerző bevallása sze
rint a könyv legkevésbé olvasmányos, ám, te
gyük hozzá, leginformatívabb fejezete, me
lyet nevezhetnénk a pragmatikai kiindulású 
irodalomelmélet kiváló érzékkel szelektált és 
annotált szakirodalmi panorámájának is.

Az irodalomelméleti alkalmazás fejlődés- 
történetében az 1975-ös esztendő számít víz
választónak. Ami addig történt, az voltakép
pen nem más, mint a beszédaktusok koncep
ciója és az irodalomelmélet összekapcsolására 
tett kísérletek sorozata. 1975-ben Searle a 
New Literary Historyban közli a fiktív beszéd
mű logikai státusáról szóló tanulmányát, 
amely Kálmán szerint fordulópontot jelent 
az irodalomelmélet ilyen jellegű törekvései
nek történetében. Searle ugyanis az irodalmi 
fikcionalitás, tehát az irodalmiságpróbléma 
pragmatikai fölvetésével egy beszédaktus- 
központú irodalomontológia lehetőségét csil
lantja meg. Ennek a cikknek a részletesebb 
ismertetésére a könyvben csak jóval később, 
az általános tanulságokat számba vevő feje
zetben kerül sor. Ezt a koncepciót talán ér
demes lett volna már ezen, a monográfia 
szerkezetében oly fontos ponton kissé mé
lyebben ismertetni, mivel az irodalmiság kri
tériumának ilyen megközelítése után egész 
sor olyan érvelés lát majd napvilágot a szak- 
irodalomban, melyek mindegyike „a szerző 
művet ír, amelyben vagy amellyel azt színleli, kéri, 
ábrázolja stb., hogy...” sémájú kommunikációs 
helyzetből indulnak ki. Az alaposabb bemu
tatás szerkezetileg is indokolt lehetett volna, 
mivel a szerző a 3. fejezetben külön kitérőt 
szentel a grice-i kommunikációs maximák át
tekintésének.

A harmadik fejezetben jelenik meg leg
hangsúlyosabban a mű tájékoztató feladatán 
túlmutató kritikai mozzanat. Kálmán nem 
csupán a beszédaktus-elmélet nyelv- és mű
vészetelméleti felhasználását, a legérdeke
sebb elemző és értékelő irányokat vagy azok 
elutasítását szemlélteti, hanem az olvasó elé 
tárja saját elgondolásait is. A beszédaktusok 
elméletével dolgozó irodalomtudományi kö
zelítéseket mintegy „rányitja” az ezzel többé- 
kevésbé sikerrel társítható, ám alapállásuk 
szerint más-más oldalról közelítő iskolákra:
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empirikus irodalomtudomány, hermeneuti
ka vagy a szövegszemiotikai módszer. Kál
mán C. György hangsúlyozza: míg a beszéd- 
aktus-elmélet képviselői valóban kimunkál
tak tételeket az irodalmi mű jelentésére vagy 
intencionáltságára vonatkozóan, nem hoztak 
létre sem pragmatikai, sem szemiotikái indít
tatású szövegtant. Kálmán C. megkísérli az 
elméletet saját, a befogadói aspektusra építő 
kontextusfelfogásával összhangba hozni 
kontextust csak mint a befogadói tudat részét tekin
tem, s csak azt tekintem a szöveg kontextusának, 
ami a szöveg [...] jelentéséhez hozzájárul", 120. o.).

A zárófejezetben a megértés/befogadás és 
a kontextualitás szempontjainak összekap
csolása mellett érvel: „...a jel minden befogadása 
kontextuális befogadás, a megértés a befogadásnak 
az a tevékenysége, hogy a jelet az általa elsajátított 
konvencióknak megfelelően hozza összefüggésbe a 
kontextussal.” (134. o.) Kérdés azonban, hogy 
ezek a konvenciók megragadhatók-e a szö
veg bárminemű formális jegyeinek a leírásá
val. Úgy is kérdezhetnénk, hogy a termé
szetes nyelv strukturális modelljére épülő 
irodalmi műalkotás rendelkezik-e olyan, rá 
immanens módon jellemző formai sajátossá
gokkal, amelyek egyértelműen mint irodalmi 
művet (tehát mint a természetes nyelv köz
napi alkalmazásától lényegileg eltérőt) azo
nosítják? Kálmán válasza erre a kérdésre az, 
hogy ilyen formai jegyek nincsenek, s ez a be- 
szédaktus-elmélet alkalmazása során is min
den esetben kiderül.

Szellemes a mű zárszava. A szerző el
mondja, mit szándékozott könyvével, azaz, az 
elmélet terminológiájánál maradva, explicit
té teszi szövegének „illokúdós erejé"-1. Kálmán 
írása azonban „jierlokúciós, esetleg allokációs ér- 
tékkel” is rendelkezik, amennyiben „felhív”, 
„felszólít” a strukturalizmus utáni iroda
lomelméleti gondolkodásban végbemenő 
szemléletváltás paradigmatikus voltának tu
datosítására (akkoriban bizonyosan volt még 
paradigma). Kirajzolódnak természetesen 
egy új, lehetséges elemzési rendszer, illetve 
nyelvezet körvonalai is, amely Kálmán C. 
György szerint valahol a szövegszemiotikai, a 
hermeneutikai és a dekonstrukciós elméletek 
környékén keresendő, hozzászámítva még az 
ún. empirikus irodalomtudomány és a befo
gadásesztétika intenzív jelenlétét is. Nem 
szkepszis és nem is irónia ez a hosszú fölso

rolás a recenzens részéről. Sokkal inkább an
nak a tudományelméleti és módszertani sok
féleségnek az érzékeltetése kíván lenni, 
amely napjainkban a diszciplínát jellemzi. 
Kétségtelen tény, hogy a beszédaktus-elmélet 
csupán egy fejezet az irodalomtudomány tör
ténetében, az is igaz azonban, hogy koránt
sem lezárt és egyáltalán nem elavult fejezet. 
Ékes bizonysága ennek az a mód is, ahogyan 
Kálmán C. György az elméletből „továbbépít
kezve” az egyaránt szövegként manifesztálódó 
(szép)irodalmi és irodalomkritikai diskurzust 
mint sajátos kommunikációs típusokat vizs
gája- .

A könyvnek azonban itt még nincs vége.
A körülbelül ötszáz tételes Bibliográfiához a fi
gyelmes olvasó nyilván gyakran hátralapoz. 
Ezt kívánja egyrészt a kötet utalási rendszere, 
másrészt a lényegretörő, kizárólag a fontos 
mozzanatokra koncentráló érvelés csakis így 
bomlik ki az olvasás során. Ez a rendkívül 
gazdag, a nyolcvanas évek közepéig terjedő 
(1986-os a legkésőbbi hivatkozás) szakiro
dalmi válogatás méltó kiegészítője ennek a 
tudománytörténetileg is igen jelentős és, ezt 
külön hangsúlyozni kell, magyar nyelvű dol
gozatnak.

Kálmán C. György munkáját a modern 
magyar irodalomelméleti gondolkodásban 
mindenképpen kitüntetett hely illeti meg. A 
szintézisre törekvés mellett érdeme a nyitott
ság, s az, hogy keresi az új paradigmát, ám 
nem kötelezi el magát egyetlen divatos irány
zat mellett sem. Józan távolságtartással köze
lít a vizsgált objektum, a beszédaktus-elmélet 
által inspirált irodalomtudományos kutatá
sok felé. A vizsgált teóriát nem kívánja sem 
„elmetaforizálni”, sem pedig -  abeszédaktus- 
elméleti iskola ki tudja, hányadik leágazása
ként -  a kézenfekvő eljárásként kínálkozó 
pragmatikai kereten belül integrálni. Tudo
mányos hozama egyebek mellett éppen ab
ban rejlik, hogy kilép a beszédaktus-elmélet 
módszertani rendszeréből.

A könyv áthidalja azt az űrt, amit az ilyen 
jellegű irodalomelméleti szakmunkák isme
retének hiánya teremtett, kiszabadítva így az 
ismeretlenségből eredően körülötte kialakult 
ezoterikus homályból: demisztifikál, miköz
ben hasznos propedeutikai alapmunkát ad 
mind a szakember, mind pedig az érdeklődő 
olvasó kezébe.
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Tetten érhető-e az irodalom vagy az iro- 
dalmiság a beszédaktus-elmélet alkalmazásá
val? Elegendő-e a különböző irodalmi szöve
gek, szövegtípusok, netán szövegelemek illo- 
kúciójának vagy illokúciós struktúráinak 
meghatározása? A könyvből egyértelműen 
kiderül, hogy nem. Arra azonban minden
képpen alkalmas, hogy a nyelvközegű műal
kotások közlésorientált, az alkotói és befoga
dói közösségek értelmezési konvencióira, a 
kulturális kapcsolattartás szabályszerűségei
nek talán posztmodern, de mindenképpen 
időszerű kérdéseire irányítsa a figyelmet. Ami 
manapság az irodalomelméleten kívül sem 
mellékes szempont.

Kiss Tamás Zoltán

MOZART VONÓSNÉGYESEI 
KORABELI

ÉS MAI HANGSZEREKEN

Mozart: Korai vonósnégyesek 
Festetics-vonósnégyes 
HCD 31 443-45

Mozart: Hat vonósnégyes Joseph Haydnnak 
ajánlva
Takács-vonósnégyes 
HCD 12 983-85

Sokunk számára ma, a XX. század végén -  
és már több évtizede -  Wolfgang Amadé Mo
zart (ő így szerette írni a nevét; az Amadeust 
hagyjuk meg Peter ShafFernek) jelenti a zene 
alfáját és ómegáját. Érdemes emlékeztetni rá, 
hogy ez nem volt mindig így: a XIX. század 
Mozart-képe egészen más volt, mint a XX.-é, 
és zenei, történelmi, esztétikai és szociológiai 
okok sokasága vezetett a jelenlegi Mozart- 
központúsághoz, amely, a korunkban végbe
menő rohamos változások ellenére, meglehe
tősen tartósnak ígérkezik. Akinek az életében 
Mozart volt az első, még gyermekkorban 
megismert zeneszerző, aki Szabolcsi Bencétől 
vagy az ő tanítványaitól tanult zenetörténe
tet, vagy aki olvasta a Holmi 1991. decemberi 
Mozart-számát, az rögtön érteni fogja, miről 
beszélek.

Természetesen igyekeznünk kell, hogy mi
nél jobban megismerjük a történed Mozar
tot: sok mindent még ma sem tudunk (vagy 
tudunk, de nem emésztettünk meg kellően) 
Mozart és kora viszonyával kapcsolatosan. 
Mozart végtére is a XVIII. század második 
felének gyermeke volt, úgy élt, beszélt, öltöz
ködött, étkezett, mint mások; úgy hegedült, 
zongorázott és komponált, ahogy abban a 
korban szokás volt (éppen csak sokkal job
ban). De azóta eltelt kétszáz év, és Mozart 
nemcsak a saját koráé, hanem a mi korunké 
is. Az előadó-művészet nem szorítkozhat a 
„történetileg hiteles” Mozart-kép rekonst
rukciójára, hanem meg kell teremtenie és 
szüntelenül újra is kell teremtenie a mi saját, 
1992-es Mozart-képünket. Más szóval: Mo
zarthoz úgy kell hűnek lennünk, hogy önma
gunkhoz vagyunk hűek.

Az előttem fekvő kétszer három CD elő
adóművészei közül a Festetics-kvartett úgy 
hű önmagához, hogy korabeli hangszereken 
játssza a Mozart-vonósnégyeseket, Takácsék 
pedig úgy, hogy a XX. századi nagy kvartett
hagyományt építik tovább. Kertész István a 
London Baroque együttes első hegedűsénél, 
Ingrid Seifertnél fejlesztette tovább tudását 
az innsbrucki régizene-akadémián, Takács- 
Nagy Gábor pedig Székely Zoltántól vette át 
a stafétabotot a kanadai Banffben; különböző 
utakon azonban mindketten, vonósnégyes
társaikkal együtt, eljutottak a saját Mozart- 
képükhöz.

Ezeket a Mozart-képeket közvedenül 
összehasonlítani szinte lehetetlen, tekintve a 
repertoárok közti nagy különbségeket. A Fes- 
teticsék által játszott tizenhárom kvartettet ti
zennégy és tizenhét éves kora között kompo
nálta Mozart; ezután majdnem tíz évig nem 
írt vonósnégyest. A Takácsék felvételén sze
replő hat darab az érett komponista műhe
lyéből került ki, a nagy zongoraversenyek 
szomszédságában. A korai művek csodálato
san frissek, Mozart zsenialitása szinte minden 
oldalon érezhető; de azért a hat, Haydnnak 
ajánlott kvartett mégiscsak egészen más lapra 
tartozik.

Elgondolkoztam rajta, hogy miért a vi
szonylag ismeretlenebb korai kvartettek ju
tottak a „régi zenész” Festeticséknek, és miért 
a közismert „Haydn”-ciklust játsszák Taká
csék. Mintha a fiatalkori művek a „histori
kus” irányzattal, az érett koriak pedig a ha


