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FISCHER ANNIE EST°JE
PÀrhuzamos interpretÀciÂk
Beethoven: ZongoraszonÀtÀk 1ä4
Elûadja: Fischer Annie
Hungaroton Classic. HCD 31 626ä31 629
A Hungaroton Classic Beethoven valamenynyi zongoraszonÀtÀjÀt megjelenteti Fischer
Annie tolmÀcsolÀsÀban. A vÀllalkozÀs sajÀtos
k´r¡lm¢nyeirûl MÀcsai JÀnos szÀmol be az
eddig forgalomba ker¡lt n¢gy lemez (HCD
31 626, 31 627, 31 628, 31 629) kÁs¢rûf¡zeteiben. àA lemezfelv¢tel k´zvetlen elûzm¢nye, hogy
1976ä77 tel¢n Fischer Annie... a Zeneakad¢mia
Nagyterm¢ben tizenhat koncerten eljÀtszotta Beethoven valamennyi zongoraszonÀtÀjÀt, elûsz´r ÏifjÃsÀgiÎ elûadÀsk¢nt, majd a felnûtt k´z´ns¢gnek is
megism¢telte a hangversenyeket... Nem tudjuk, hogy
kitûl szÀrmazik a lemezfelv¢tel-sorozat ´tlete, de t¢ny,
hogy a kulturÀlis ¢let akkori prominensei ¢s a Hungaroton HanglemezgyÀr egyarÀnt teljes erûvel a terv
mell¢ Àlltak, ¢s a hanglemeziparban egyed¡lÀllÂ mÂdon, gyakorlatilag korlÀtlan idûben biztosÁtottak lehetûs¢get a munkÀra.
A felv¢telek 1977 tavaszÀn kezdûdtek. Az elsû
szakaszban MÀtyÀs JÀnos zenei rendezû irÀnyÁtotta
a munkÀt, amelyet nem sokkal k¢sûbb Antal DÂra
vett Àt. Vele folyt azutÀn tovÀbb mintegy mÀsf¢l ¢vtizeden Àt, term¢szetesen nem egyfolytÀban, hanem
hosszabb megszakÁtÀsokkal.
Fischer Annie idegenked¢se a stÃdiÂmunkÀtÂl a
Beethoven-sorozattal kapcsolatban v¢gzetesnek bizonyult. JÂ n¢hÀny esztendû eltelt, de Fischer Annie
sohasem volt marad¢ktalanul el¢gedett az eredm¢nynyel. Nem a koncertszerü eljÀtszÀs mÂdszer¢vel r´gzÁtette a darabokat, hanem a r¢szletek min¢l t´k¢letesebb kidolgozÀsÀnak ¢rdek¢ben aprÂbb egys¢gek
f´lv¢tel¢bûl ÀllÁtotta ´ssze a teljes müveket. Ma mÀr
egyre t´bb elûadÂ szÀmÀra idegen ez a mÂdszer, s a
t´k¢letess¢g (amellyel Âhatatlanul egy¡tt jÀr bizonyos m¢rt¢kü sterilitÀs) f´l¢be helyezik az egy lend¡letbûl sz¡letett elûadÀs ¢rt¢k¢t. De Fischer Annie-t sem a technikai t´k¢letess¢g ¢rdekelte elsûsor-

ban, hanem a kifejez¢s pontossÀga, a darabhoz valÂ
hangulati, ¢rzelmi vagy, kiss¢ tÀgabban kifejezve:
a zenei hüs¢g. Mivel mindennek megjelen¢se az û
eset¢ben erûsen a pillanat hatÀsÀnak befolyÀsa alatt
Àllt, ok lehetett arra, hogy n¢ha az egyik, olykor a
mÀsik tess¢k neki jobban, akÀr egyenrangÃan siker¡lt felv¢telek k´z¡l is. Fischer Annie szokÀsÀhoz
hÁven ebben az esetben sem nyilatkozott a nyilvÀnossÀg elûtt, de a muzsikustÀrsadalom ¢s a k´z´ns¢g nagy r¢sze tudott e felv¢telek l¢tez¢s¢rûl, ¢s sajnÀlattal vette tudomÀsul, hogy nem ismerheti meg
azokat. A kilencvenes ¢vekben azutÀn mÀr nem
foglalkoztak ¢rdemben az anyaggal. °vekre dobozba ker¡lt, habÀr n¢hÀny kisebb, technikai jellegü
javÁtÀs m¢g hÀtravolt. Teljes, v¢gleges befejez¢s¢re
csak 1995-ben, Fischer Annie halÀla utÀn, e kiadÀs alkalmÀbÂl ker¡lt sor.
SzÂlnunk kell m¢g egy szokatlan probl¢mÀrÂl:
a lemez megjelen¢s¢n munkÀlkodÂkban term¢szetesen felmer¡lt az etikai szempontbÂl evidens
k¢rd¢s: szabad-e egyÀltalÀn kiadni olyan munkÀt,
amelyet maga a müv¢sz nem akart nyilvÀnossÀgra
bocsÀtani. Szerencs¢re a felelûss¢g teljes sÃlya nem
a ÏkÁvÀncsiÎ utÂkort terheli, mert Fischer Annie az
¢vek sorÀn jÂvÀhagyta a szonÀtafelv¢telek egy-egy
verziÂjÀt, bÀr igaz, ¢let¢ben ä elsûsorban az û tartÂzkodÀsa miatt ä mÀr nem ker¡lhetett sor a megjelentet¢sre. Fischer Annie azon kev¢s müv¢sz k´z¢
tartozott, aki sajÀt maga szÀmÀra lehetett az etalon.
Ez¢rt ha paradox is, szinte term¢szetes az el¢gedetlens¢g ´nmagÀval szemben. A felv¢telek felbecs¡lhetetlen kincsei a magyar zenekultÃrÀnak, hiszen
a felvett anyag a Ïl¢nyegetÎ, a Beethoven-szonÀtÀk
interpretÀciÂjÀnak müv¢szi tartalmÀt, ¢rt¢keit hiÀnytalanul tartalmazza, k´zvetÁti. A lemez k´zreadÂi Ãgy gondoltÀk, hogy ezek az ¢rt¢kek m¢gsem
porladhatnak el dobozba zÀrva, ¢s k´teless¢g¡knek
¢rezt¢k annak elûsegÁt¢s¢t, hogy a kritikÀkban oly
sokszor emlegetett Ïbûkezü adomÀnyÎ e megmaradt
eml¢ke a zenei vilÀg¢ lehessen.Ê
M¢g n¢hÀny informÀciÂval kieg¢szÁthetem
ezt a beszÀmolÂt. A harminck¢t szonÀta mintegy harmada Fischer Annie elûadÀsÀban
BudapestenäMagyarorszÀgon korÀbban, az
1976ä77-es ¢vad elûtt nyilvÀnosan nem
hangzott el. (A Magyar RÀdiÂ hangarchÁvu-
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ma is mind´ssze nyolc Beethoven-szonÀta ä
op. 13, op. 27/2, op. 31/3, op. 53, op. 78, op.
109, op. 110, op. 111 ä tolmÀcsolÀsÀt ûrzi vele.) Ezeket a pÂdiuminterpretÀciÂ szintj¢n
Fischer Annie elûsz´r feltehetûleg hatvanhÀrom ¢vesen vagy m¢g k¢sûbb fogalmazta
meg, müv¢szet¢nek zenei-szellemi kiteljesed¢se idej¢n, de a àvirtuÂz ¢vekÊ repertoÀrjÀhoz konkr¢ten k´tûdû tapasztalatok n¢lk¡l.
Ekkoriban mÀr magÀnyosan ¢lt mühely¢ben.
Az a k¢t nagy muzsikus, akikre mint hivatott,
illet¢kes kritikusaira egy ¢leten Àt hallgatott,
Szabolcsi Bence ¢s TÂth AladÀr akkor mÀr
nem ¢lt.
Nem tudom, besz¢lt-e valaha Fischer Annie a felv¢teleket k¢szÁtû munkatÀrsainak a
szonÀtÀk csoportosÁtÀsÀrÂl, arrÂl, mi ker¡lj´n
felt¢tlen¡l egymÀs mell¢, egy lemezre. A sorozat eddig megjelent n¢gy lemez¢nek müsora azt sejteti, hogy a müvek CD lemezekbe
tagolÀsÀt mÀs-mÀs ¢s k¡l´nb´zû ig¢nyek, lehetûs¢gek hatÀroztÀk meg. Az elsû lemezen
a k¢t ASZ-DöR SZONçTA (op. 26, op. 110) jelenl¢te, majd lassÃ t¢tel¢nek ¢s finÀl¢jÀnak
sajÀtos ´sszesz´v´tts¢ge miatt az ESZ-DöR
FANTçZIA SZONçTA (op. 27/1) s a k¢sei ASZDöR szomsz¢dsÀga mintha hatÀrozott zenei
koncepciÂra utalna. BÀr mell¢j¡k, k´z¢j¡k a
K IS F-DöR SZONçTA (op. 10/2) valÂszÁnüleg
csupÀn megfelelû, alkalmas idûtartama miatt
ker¡lt, zÀrÂt¢tel¢nek fugatÂs szerkezete r¢v¢n, m¢g ez is tartalmazza a belsû kapcsolat
egy v¢kony szÀlÀt. A mÀsodik lemezen a PATH°TIQUE SZONçTA (op. 13) ¢s a K IS F-MOLL
SZONçTA (op. 2/1) vilÀgÀt a moll tÂnuson tÃl
a k´z´s Sturm und Drang lelk¡let füzi ´ssze.
MÀr bizonytalanabb a C-DöR SZONçTA (op.
2/3) hely¢nek indokoltsÀga: koncertszonÀtajellege a PATH°TIQUE-kal rokonÁtja, n¢gyt¢teless¢ge ¢s az azonos opus-szÀm, tehÀt Beethoven akarata az F-MOLL müh´z kapcsolja,
viszont a hÀrom mü egymÀsutÀnja a lemezen, ¢rthetetlen¡l, megfordÁtja az idûrendet.
Valamelyest magyarÀzza a szerkesztû szempontjÀt a harmadik lemez müsorrendje. Ha
az elûzû a PATH°TIQUE SZONçTç-val nyitott,
ez az utolsÂ Beethoven-zongoraszonÀtÀval
(op. 111) kezdûdik. Azaz az ¢rvek mindk¢t
lemezen az elsû hely fontossÀgÀt hangsÃlyozzÀk. A harmadik lemez tovÀbbi kÁnÀlata esetlegesnek tetszik. A n¢pszerü, Thomas Mann
Àltal is àmeg¢nekeltÊ nagy opust fiatalkori

kompozÁciÂk k´vetik G/op. 49/2, D/op. 10/3,
G/op. 14/2 hangnemsorrendben, egy k¢t-,
n¢gy- ¢s hÀromt¢teles ciklus. K´z¡l¡k a
ScherzÂval v¢gzûdû hÀromt¢teles G-DöR SZONçTA bevÀlik csattanÂnak. A csoportosÁtÀst a
D-DöR SZONçTA sÁnyli meg, egyike a legjelentûsebb Beethoven-szonÀtÀknak, benne a melankÂlia egyed¡lÀllÂ zenei k¢p¢vel, amelyet
egy men¡ett-Àlom old fel. Igaz, talÀn ¢pp
ezek a àmÀr nem zsÀnerÊ men¡ettfantÀziÀk
jelentik ez esetben a legerûsebb lÀthatatlan
kapcsot a D-DöR SZONçTA ¢s az op. 111 k´z´tt. A negyedik lemez attrakciÂja a B-DöR
SZONçTA (àHAMMERKLAV IERÊ), hangnemileg
hozzÀillû tÀrsa a tizenhat ¢vvel fiatalabb ESZDöR SZONçTA (op. 31/3).
A lemezek nyilvÀn mÀs-mÀs fogadtatÀsra
lelnek azok k´z´tt, akik szÀmÀra Fischer Annie jÀt¢ka egykori zeneakad¢miai ¢lm¢nyeiket id¢zi fel, s azok k´z´tt, akik a BeethovenzongoraszonÀtÀk esetenk¢nt mintegy negyedszÀz nagy elûadÀsÀt ´sszehasonlÁtva keresik Fischer Annie hely¢t a harminck¢t szonÀta interpretÀciÂjÀnak t´rt¢net¢ben. E sorok ÁrÂja mÀs utat vÀlaszt. Azt a Beethovenk¢pet keresi ¢s v¢li felfedezni Fischer Annie
zongorajÀt¢kÀban, amely a Szabolcsi Bence¢s TÂth AladÀr-f¢le Beethoven-hang, Beethoven-gesztus, Beethoven-portr¢ megtestesÁtûje. A Plutarkhosz-f¢le PçRHUZAMOS °LETRAJZOK Àltal is bÀtorÁtva az lesz hÀt a mÂdszere, hogy amikor a zongorainterpretÀciÂ egy¢rtelmüen sugallja, mell¢ teszi id¢zûjelben
Szabolcsi (¢s TÂth) szavakba foglalt mü¢rtelmez¢s¢nek vonatkozÂ sorait. çm ettûl f¡ggetlen szÀmÀra is az elûadÂmüv¢sz nagysÀga.
S amikor az elsû lemezrûl felcsend¡l a gyÀszindulÂs ASZ-DöR SZONçTA ciklust kezdû variÀciÂs t¢tel¢nek t¢mÀja, abban mÀris biztos lehet, hogy àigazak ivad¢kaÊ ¡l a billentyük
elûtt, aki k¢pes ¢s m¢ltÂ arra, hogy Beethoven szÂszÂlÂja legyen.
Kellû elfogulatlansÀggal jÀtssza az Andante t¢mÀt, nem a hozzÀ valÂ viszonyÀt hangsÃlyozza. A megfogalmazÀs egyszerü, a hang
meghitten telÁtett. A dinamika domborulatait
a tolmÀcsolÀs itt m¢g viszonylag lesimÁtja, inkÀbb az architektÃra monumentalitÀsÀt ¢rz¢kelteti a tÁz¡temes k´z¢psû boltozat emfatikus kiemel¢s¢vel, ¢s az elsû variÀciÂ azonnali
indÁtÀsÀval nagyszabÀsÃ, dinamikus formÀt
sejtet. Minden variÀciÂ teljes vilÀg. A faktÃra
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nem marad zongoralet¢t, hangv¢tell¢ vÀlik,
a kifejez¢s jelleg¢t sugallja. Eleinte folytatÂdik az ¢nekl¢s, csak a regiszter m¢ly¡l¢se, a
tÂnus els´t¢t¡l¢se vonja magÀra a figyelmet,
majd a sürüs´dû hangsÃlyok ¢s az erûteljesebb dinamikai ÀrnyalÀs vÀlik irÀnyjelzûv¢,
hogy azutÀn szinte megszÂlÁtsanak benn¡nket a bal k¢z staccato menetei. Ez a szem¢lyess¢g, ez a belsû erû, a balk¢z-karaktereknek ez az idûrûl idûre minden mÀst hÀtt¢rbe
szorÁtÂ irÀnyÁtÂ szerepe fontos ´sszetevûje
Fischer Annie Beethoven-k¢p¢nek. A mÀsodik vÀltozatban a bal k¢z staccato tizenhatodjai rajzoljÀk ki a t¢mÀt. F¢lelmetes erûvel,
m¢gis vÀllalva a t¢madallam elsû k¢t sorÀban
a fegyelmezû ritmuskontroll szerep¢t is. çm
a boltozatos harmadik sor elûadÀsÀnak hevess¢ge, amely k¢t ÂriÀsi erejü hangsÃlyban
kulminÀl, nem türi ezt a fegyelmet. Az elûadÀs egy¢rtelmüen jelzi, hogy a nagyforma
k´z¢psû csarnokÀba a moll variÀciÂval l¢pt¡nk. A kifejez¢s zenei elemei rendre felvonulnak itt: a hangnemszÁn, a l¡ktet¢s szinkÂpÀs fesz¡lts¢ge, a hangsÃlyjelek sürüs¢ge, a
retorikus indulatszavak, sÂhajok, a harmÂniai els´t¢t¡l¢s. A Beethoven-¢rt¢s m¢rc¢jek¢nt hadd emlÁtem csak az ¡temkezdû Àtk´t´tt hangok jelent¢s¢nek k´ltûi Àt¢rtelmez¢s¢t: hogy vÀlik ugyanaz a ritmikai formula a
dallam kezdet¢t jelzû fel¡t¢sbûl ¢rzelmi
csÃcsponttÀ, szenved¢lyes kiÀltÀssÀ. Fischer
Annie tolmÀcsolÀsÀban, mondhatni, errûl
szÂl a moll variÀciÂ. A k¢t ´nÀllÂ t¢telk¢nt
megszÂlaltatott mÀsodik ¢s harmadik variÀciÂhoz ism¢t k´zvetlen¡l, szorosan kapcsolÂdik az Ãjabb dÃr vÀltozat. Itt sem a let¢t (legato ¢s staccato szembeÀllÁtÀsÀnak) ´nc¢lÃ ¢rv¢nyesÁt¢se az elûadÂ programja, hanem a
hangulati Áv tovÀbbrajzolÀsa, a tragikus l¢gk´r oldÀsa, a hangpÀrok fogÂcskÀja, bÃjÂcskÀja, a bal k¢z r´vid hangjainak humoros
toppantÀsai ¢s az utolsÂ nyolc ¡temet àfelvezetûÊ, de ellenkezû irÀnyÃ pajkos balk¢z-skÀla, amely mÀr-mÀr lefut a klaviatÃrÀrÂl. Az 5.
variÀciÂ kapujÀban vÀratlanul a k¢sei Beethovent jÂsolÂ hangv¢tel kelt rendkÁv¡li benyomÀst. Az ornamentika (triola ¢s trilla)
nem dÁsz t´bb¢, hanem a dallam m¢g m¢lyebb, teljesebb Àt¢l¢se, ki¢nekl¢se. A nagy
zongorista mindent tud errûl a zen¢rûl. Ez a
zsongÀs, ez az emelked¢s, ez a szÀrnyalÀs, ez
a hit a ki¢nekl¢s boldogÁtÂ erej¢ben, ez Sza-

bolcsiäTÂth Beethovenje is. A coda sem marad csupÀn a dallam letisztult ideÀlk¢pe ¢s
summÀzata. Fischer Annie bÃcsÃnak szÀnja,
olyan simogatÂ, elnyugtatÂ mozdulat ez,
amely elcsitÁtja az utolsÂ crescendÂban rejlû
k¢rd¢st is. Nagyszerü a scherzo elûadÀsa, igazi beethoveni àmoltoÊ. Szerzûje a vÀzlatban
m¢g MenuettÂnak szÀnta, esetleg karakterdarabot tervezett a hely¢re. L¢nyeg¢v¢ v¢g¡l
is a scherzo temperamentum lett, ¢s Fischer
Annie ¢ppen ellenÀllhatatlan lend¡let¢t,
iramlÀsÀt vÀllalja, a zene fiatalos izmait lÀttatja. Nem erûlteti egyoldalÃan a trio sempre
legato karakter¢t sem, a vÀzlatbeli ào qualche
altro pezzo characteristicaÊ terv megvalÂsulÀsak¢nt a harmadik t¢telt, a GYçSZINDULñ -t ¢rtelmezi. çm ez is zongorazene marad, az orkesztrÀlis effektusok csak szÁnezik, teljesebb¢
teszik a cÁmben is kifejezett zsÀnert. A zongorahang a ritmus hÀtt¢rfala elûtt sem hÀtrÀl
meg, dallamban, harmÂniÀban, hangnemkapcsolatokban keresi a szÁnpadra k¢pzelt
hûs helyett az emberit, tehÀt a morÀlis karakter lÁrai l¢nyeg¢t, amit mintha az utolsÂ ¡temekben, a pedÀlhanggal elhomÀlyosÁtott felkiÀltÀsban ¢s a dÃrrÀ kivilÀgosodÂ zÀrlatban
talÀlna meg. Az utolsÂ t¢tel tempÂkaraktere
egy¢rtelmüen jelzi, hogy Fischer Annie ezt
a talÀnyos ¢s piano tÂnusban indulÂ AllegrÂt, amelynek k¢ts¢gtelen kapcsolata van a
GYçSZINDULñ dobperg¢ses dÃr szakaszÀval
is, nem akarja meditatÁv zenek¢nt ¢rtelmezni, de nem ¢rzi etüdszerü, talÀn Cramer hatÀsÀra k¢sz¡lt virtuÂz darabnak sem. Az elûadÀs technikai szintj¢n is ¢rv¢nyes¡l a müv¢sznû Àltal k¢pzelt karakter, amelynek l¢nyege az ¢neklû zongorahang, a dallam
sz¡ntelen felmutatÀsa ¢s az erûteljes kontrasztteremt¢s. Semmi zen¢n kÁv¡li program,
semmi ´nk¢nyes pszichologizÀlÀs. Ezt mint
Beethoven-interpretÀciÂinak egyik legfontosabb elv¢t sz´gezi le szÀmunkra Fischer Annie a Beethoven-zongoraszonÀta-´sszkiadÀs
elsû lemez¢nek elsû darabjÀban.
Az F-DöR SZONçTA (op. 10/2) elsû t¢tel¢nek
zseniÀlis elûadÂi mozzanata a reprÁz. A fiatal
Beethoven m¢g a zongorÀstriÂk (op. 1) idej¢n kiprÂbÀlta Haydn London szÀmÀra k¢sz¡lt C-MOLL SZIMFñNIç-jÀnak azt az ´tlet¢t,
amely k¢t k¡l´nb´zû kezdût¢ma eset¢n lehetûv¢ teszi, hogy a szonÀtaforma d´ntû dramaturgiai esem¢ny¢t, a visszat¢r¢st csak az
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egyik t¢ma valÂsÁtsa meg, a mÀsik viszont a
feldolgozÀs ¢s a reprÁz hatÀrvid¢k¢t sz¢lesÁtse. A mi szonÀtaallegrÂnkban ezt a lehetûs¢get a k¢t t¢ma idegen hangnemü, Ãgynevezett Àlvisszat¢r¢s¢vel ´tv´zte Beethoven, ¢s
Ágy nagy esem¢nny¢, meglepet¢steli fordulattÀ emelte a hangnem ¢s a mÀsodik t¢ma egyidejü visszat¢r¢s¢t. Sût ezzel olyan k´zel hozta a feldolgozÀshoz az Ãgynevezett mell¢kt¢ma megjelen¢s¢t a reprÁzben, hogy azt a
mozzanatot, ami a klasszikus stÁlusban a megk´nnyebb¡l¢s, a feloldÀs helye volt, a forma
egyik legdinamikusabb pillanatÀvÀ vÀltoztatta. Fischer Annie ¢rz¢keny tolmÀcsolÀsa ezt a
zeneszerzûi manûvert csattanÂk sorozatak¢nt
k¢pes megjelenÁteni. E szonÀta hÀrom t¢tel¢nek egyensÃlya a mÀsodik t¢tel karakter¢n
mÃlik. A B¢csben komponÀlt elsû szonÀtÀk
n¢gyt¢teles ciklusÀt most vÀltja fel Beethoven
mühely¢ben a hÀromt¢teles rend. Az op. 10
elsû darabjÀban Beethoven lassÃ t¢telt komponÀl a mÀsodik t¢tel hely¢re, itt Allegretto
feliratÃ moll zen¢t. Ezzel m¢g egy d´nt¢sre
¢rett probl¢mÀt jelez: ha nem lassÃ, de nem
is men¡ett vagy scherzo, milyen karakterü legyen az Ãj k´z¢pt¢tel? Fischer Annie elûadÂi
vÀlasza az, hogy mindkettû karakterisztikÀjÀt
vÀllalja. A t¢tel pulzÀlÀsa ¢s irama men¡ettek,
scherzÂk 3/4-¢re eml¢keztet, de akcentusai,
sÂhajai, kromatikÀja a lassÃ t¢telek kifejez¢si
k´r¢hez tartozik. A meghatÀrozÂ tehÀt kezdettûl fogva nem az Allegretto tempÂ, hanem
a moll tÂnus, a m¢ly vonÂsok¢ra eml¢keztetû
hangszÁn, a k¢t szÂlam oktÀvpÀrhuzamÀbÂl
adÂdÂ Àrny¢kossÀg ¢s a hosszÃ ideig ¢rv¢nyes¡lû k´t´tt ä legato ä jellegbûl fakadÂ foltszerü hatÀs. Ehhez jÀrul a folytatÀs sorÀn az
egymÀst utÀnzÂ szÂlamok tÃlzott tagolÀsa, a
motÁvumok r´geszm¢s k´vetkezetess¢ge,
m¢gis szomorÃ, k¢rû jellege, az elûadÀssal
igazolt hangsÃlyok ¢s regiszterek gazdagsÀga
¢s a men¡ettek formÀja szerint igazodÂ k´z¢pr¢szben a Desz-dÃr triÂ varÀzslatos melankÂliÀja, amelynek Schubert-k´zel¢t Fischer Annie elûadÀsa a legcsek¢lyebb rÀjÀtszÀs n¢lk¡l is ¢reztetni tudja. TehÀt nem a
forma, nem a t¢tel felirata, hanem a hang, a
hangv¢tel a d´ntû, a jÂ olvasÂ ezt hallja ki a
kottÀbÂl. Ebbe a k´rbe tartozik a tempÂ megvÀlasztÀsa is. Nem a metronÂm, hanem a karakter ¢s a zene irÀnyultsÀga ihleti a Fischer
Annie elûadÀsÀra jellemzû kisebb gyorsÁtÀso-

kat. Hat az elûadÀsra a hangszer, a modern
nagyzongora (B´sendorfer) hangzÀsa is, a
r´viden le¡t´tt, sz¡netekkel elvÀlasztott akkordok (1. t¢tel) stÁlusa helyett Fischer Annie
legt´bbsz´r a hosszabban zengû, a sz¡neteket
is magÀba olvasztÂ ¢neklû jÀt¢kot vÀlasztja. A
zÀrÂt¢tel megszÂlaltatÀsÀban a sz´v¢smÂd
pedÀns ¢rz¢keltet¢se vÀlik a humor forrÀsÀvÀ. SzubjektÁv mozzanata az elûadÀsnak a
reprÁznek az oktÀvjÀt¢kbÂl fakadÂ, de a moll
Àrny¢k Àltal is igazolt megfogalmazÀsa, s szinte megelevenÁti a valamikor messze k´rben
terjedû legendÀt Beethoven àk¡zdelm¢rûlÊ a
fÃgÀval.
Sugallatos interpretÀciÂ vÀr a hallgatÂra,
amikor az 1821-es ASZ-DöR SZONçTA szÂlal
meg a lemezen. A formÀlÀs l¢pt¢ke, a hang
Àtszellem¡lts¢ge, a k¢sei stÁlus t´k¢letes ¢rt¢se, a kifejez¢s szem¢lyess¢ge mind-mind
egy¡tt van, ¢s ¢lm¢nyk¢nt revelÀlÂdik, a szonÀta egyik legjelentûsebb interpretÀciÂjak¢nt
hallgatjuk ezt a tolmÀcsolÀst. A regiszterek
olyasf¢le jelent¢ssel telÁtûdnek, mint egy k´z¢pkori moralitÀs szintjei. A hangszeres ¢nek
a maga gy´ny´rü testess¢g¢ben is l¢lekk¢nt
szÀrnyal. A tÂnus gy´ng¢d, szeretetteljes. Ha
valaki ¢rz¢kelni akarja, mit jelentett Beethoven szÂtÀrÀban a con amabilit¥ hangzÀskarakter, Fischer Annie zongorÀjÀn hallgassa
e szonÀta elsû t¢tel¢t. A cantabile ¢s a molto espressivo eszm¢nyi ´tv´zete ez a hang.
A dallam, amikor lefel¢ hajlik, akkor is az
¢gre tekint, ¢s mindig a csillagok k´zel¢be
t´rekszik. àA t¢tel, mely e dallamokat felszÁnre
veti, el¢gg¢ ¢l¢nk menetü megnyitÂ darab, sût majdnem prolÂgus: t¢mÀi azonban inkÀbb lassÃ t¢telre vallanak. S valÂban, a teljes szakasz valami
imbolygÂ f¢nyt´r¢s ¢s k¢t¢rtelmüs¢g jegy¢ben Àll:
´nk¢ntelen¡l hangsÃlyozza, hogy hatÀr ¢s Àtmenet ä egyik vilÀgbÂl a mÀsikba. S van benne valami lebeg¢s ¢s eld´ntetlens¢g, mint minden hatÀrt¡nem¢nyben.Ê
A legnagyobb pillanatai az elûadÀsnak
azok, amikor a mozgÀs, itt vagy ott, egyirÀnyÃvÀ vÀlik, ¢s elindul, vagy amikor egy trilla
nyomÀn megmozdul valami a f´ld gyomrÀban, vagy ¢ppen a magasban kigyullad a
f¢ny. K¢sûbb a zongora besz¢de jelent revelÀciÂt: ahogy TÂth AladÀr mondta, a melÂdiÀibÂl olykor szinte szavak hajolnak ki. S a
forma? Olyan egyszerü, nyugodt, t´k¢letes,
mintha a hetedik napon teremtett¢k volna.
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M¢gis t´rt¢nete van, àfÀtyolosabb szÁnekkel indul... az ÀbrÀndos lebeg¢sbûl... leszÀll a m¢lybe, ¢s
onnan fokrÂl fokra k¡zdi fel magÀt a v¢gsû magassÀgbaÊ. Amit Szabolcsi Bence m¢lybe szÀllÀsnak nevez, a ciklus lassÃ t¢telt ¢s zÀrÂfÃgÀt
´tv´zû soha nem volt hatalmas àfinÀl¢jÀnakÊ
elûjÀt¢ka, az a titokzatos hat¡temnyi zene,
amelynek k´z¢ppontjÀban egy hangszeres
recitativo Àll, s amelynek miszt¢riumjelleg¢t
Beethoven a kottÀban k¡l´nleges hangszeres
effektusokkal (una corda, Bebung) k¢szÁti elû
¢s vezeti le, mielûtt rÀzendÁtene a moll panasz¢nekre. Fischer Annie mai hangszer¢n
mindez csak imaginÀriusan jelenhet meg, de
megjelenik, ¢s mi alÀszÀllunk. Ami innen
kezdve t´rt¢nik, ¢s Fischer Annie interpretÀciÂjÀban bek´vetkezik, azt csak Szabolcsi Bence volt k¢pes szavakkal megjelenÁteni: àItt a
recitatÁv f¡lledt f¢lhomÀlyÀbÂl kit´rû Arioso dolente
a JçNOS-PASSIñ egyik nagy ¢s tragikus dallamÀt
zendÁti meg, s a Fuga, amint egymÀs utÀn k¢tszer
elûszÀll az alÀkonyulÂ siratÂmelÂdiÀbÂl, eg¢szen
Bach szimbÂlumnyelv¢t besz¢li: elûbb felfel¢ szÀll,
mint ¢lû bizakodÀs, azutÀn a m¢ly G-dÃr akkordok
sorsfordulÀst hirdetû, sÃlyos harangszavÀra ä fordÁtÀsban, fel¡lrûl lebeg alÀ, mint az Irgalom, mely
f´l¢b¡nk hajol, s el¢nk j´n a neh¢z Ãt fel¢n... Bach
jelk¢pei, igen: de ¢ltek-e valakiben ezek a jelk¢pek
Bach Âta ilyen v¢res-valÂsÀgosan? s jelentettek-e
valaha ennyit akÀr Beethoven szÀmÀra?Ê
RendkÁv¡l tartalmas ¢s sokatmondÂ az
ESZ-DöR SZONçTA (QUASI UNA FANTASIA) elûadÀsa. Ennek intellektuÀlis nyitja nyilvÀn az,
hogy szerkezeti koncepciÂjÀban Fischer Annie a k¢sei szonÀtÀk egyik elûfutÀrÀt ismeri
fel. A megszakÁtatlan t¢telsor kezdete, Andante ànyitÀnyaÊ az emelkedetts¢g szobra lehetne, olimposzi nyugalma, fedett tÂnusa a
C-dÃr Allegro k´z¢pr¢sz viharzen¢j¢vel alkot
sz¢tvÀlaszthatatlan egys¢get. A k´vetkezû
moll t¢tel szenved¢lyesen hullÀmzik, az ¡temek hÀrom negyedhangja szinte triolajelk¢pk¢nt viselkedik, az elûadÀs m¢gsem vÀlik hajszolttÀ. A szerzûi elûÁrÀs Fischer Annie-t igazolja: Allegro molto e vivace. NÀla a
tempÂra a vivace vonatkozik, a molto a karakterre utal. Az adagio con espressione interpretÀciÂja a àszent textusÊ atmoszf¢rÀjÀt
teremti meg, funkciÂjÀt azÀltal t´lti be ideÀlisan, hogy az utolsÂ, leleplezû pillanatig
nemcsak egy lassÃ t¢tel illÃziÂjÀt kelti, hanem
annak jelenl¢t¢t el is hiteti a hallgatÂval, s et-

tûl az Allegro vivace zÀrÂt¢tel is hihetetlen kezdûlend¡letet nyer. Ez utÂbbi tempÂja
azonban v¢gig lehetûv¢ teszi a szerkezet, a
sz´v¢smÂd ÀtvilÀgÁtÀsÀt an¢lk¡l, hogy a tolmÀcsolÀs mechanikussÀ vagy egzaltÀlttÀ vÀlna. Az interpretÀciÂ leghangsÃlyosabb mozzanata term¢szetesen az Introduzion¢nak
bizonyult lassÃ t¢tel kezdet¢nek vÀratlan viszszat¢r¢se a szonÀta hangnem¢ben. Fischer
Annie a k¢sei szonÀtÀk elûadÂi gyakorlatÀval felv¢rtezve k´ltûi hatÀssal teszi szervess¢ a t¢tel ¢s a ciklus menet¢nek ezt a rebellis
elem¢t is.
A mÀsodik lemez legfiatalabb müve az FMOLL SZONçTA, lassÃ t¢tel¢t Beethoven m¢g
BonnbÂl hozta magÀval. Fischer Annie tolmÀcsolÀsa ¢ppen ezt a zen¢t ÀllÁtja a centrumba, nagy t¢telt csinÀl belûle, elhiteti, hogy
karakter¢t tekintve is igazi Adagio. A dÁszÁt¢s
jellegü aprÂ hangok f¡z¢rek¢nt megjelenû
melÂdiavonalat dallamÁvk¢nt rehabilitÀlja,
m¢ly billent¢ssel ¢s igen r¢szletes tagolÀssal
ad jelentûs¢get a zen¢nek, a mell¢kt¢ma
hangsÃlyait dramatizÀlja, a zÀrÂt¢ma regiszterÀrny¢kÀt megjelenÁti. Az egyanyagÃ ¢s
nyomat¢kosan egys¢ges stÁlusÃ nyitÂt¢telben
bÀmulatosan sokf¢le karaktert mutat meg,
mik´zben az ¢neklû jelleget hangsÃlyozza. A
MenuettÂban a piano dinamika, az Allegretto
tempÂ ¢s a szextek, tercek egy¡tthatÀsak¢nt
sz¡letik meg a nyÀjas alapkarakter. Vele
szemben a fortissimo unisono jeladÀsra elementÀrisan t´r fel ¢s tombol tÁz ¡temen Àt a
scherzo indulat. A prestissimo finÀl¢ban azutÀn elszabadulhat a Sturm und Drang lelk¡let. A triolÀk nyugtalan, hullÀmzÂ hÀttere
elûtt ¢les, akaratosan dobbantÂ, k¢nyszerÁtû
erejü a t¢makarakter, a szenved¢ly ÀradÀsa
sz¡ntelen, a zene egyszerre ¢nekel ¢s zÃdul,
a moll dominÀns azt jelzi, hogy ´rv¢ny f´l´tt
jÀrunk: àEz a hÁres Prestissimo, mely egyetlen lÀzas kit´r¢sbe sürÁti ´ssze ¢s kiÀltja vilÀggÀ egy ´rv¢nylû korszak minden ûrj´ng¢s¢t s benne persze fûleg a fiatal Beethoven viharzÂ pillanatait, a raptusokat, mint Breuningn¢ odahaza Bonnban elnevezte: azt a f¢kevesztett ostromot mindenfajta b´rt´nrÀcs ¢s b´rt´nfal ellen, mely ha nem jut is az
ostrom igazi v¢g¢re, legalÀbb megindÁtotta a d´ntû
rohamot... Ez az egy vÀgtatÂ ¢s lihegû t¢tel mÀr a
nagy Beethoven¢, de minden egy¢b, ami az ´v¢,
most m¢g nem a gyors t¢telekben szÂlal meg, hanem
a lassÃkban.Ê
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Az Asz-dÃr cantilenÀt a boldogsÀg sziget¢v¢ teszi az elûadÀs, annyira zÀrt l¢gk´rü, s anynyira ´nfeledten nyÃjtÂzik a t¢mÀja. SzuggesztÁvek a àviharos tengerreÊ visszavezetû
oktÀvcsapÀsok, a reprÁz elûk¢szÁt¢se belsû folyamat.
Minthogy az ¢neklû karakter, a t¢mafel¡letek melodikus ¢rtelmü kisz¢lesÁt¢se Fischer
Annie valamennyi Beethoven-elûadÀsÀt,
minden rendü ¢s rangÃ, bÀrmilyen periÂdusbÂl szÀrmazÂ ¢s akÀrhÀny t¢teles Beethoven-szonÀta-tolmÀcsolÀsÀt egyformÀn jellemzi, a C-DöR SZONçTç-t sem virtuÂz ig¢nye,
sem koncertjellege nem teszi k¡l´n elûadÂi
probl¢mÀvÀ szÀmÀra. M¢g l¢nyegesebb talÀn,
hogy a mÀrvÀnyba v¢sett gondolat ¢s az improvizÀciÂ k´lt¢szete k´z´tt az û muzikalitÀsÀban soha nem emelkedett ÀtjÀrhatatlan fal:
a r´gt´nz¢s, a cadenza, a fantÀzia elemei,
egyÀltalÀn, a fantÀziaszerü gondolkodÀs ¢s a
strukturÀltsÀg k´telme Fischer Annie zen¢l¢s¢nek k¢t pÀrhuzamos Ãtja, s talÀlkozÀsukat,
k¡l´nvÀlÀsukat nem elvi ÀllÀsfoglalÀs, csakis
a konkr¢t mü kÁvÀnsÀgai szabÀlyozzÀk. Az
elûadÀs rangjÀt azonnal jelzi a kezdû motÁvummÀ elûl¢ptetett dÁszÁtû formula tematikus nyugalma, a moll mell¢kt¢ma telÁtett
hangja, dÃr tÀrsÀnak k´nnyed kontrapunktikÀja, az Ãgynevezett koncertepizÂdok (Spielepisode) term¢szetes lefolyÀsa. Az elsû szonÀtat¢tel k´z¢psû szakaszÀnak mÀsodik r¢sz¢ben csodÀsan ¢rv¢nyes¡l az ÀlreprÁz hatÀs ¢s
a boncolÂ feldolgozÀs kontrasztja, a reprÁzben d´bbenetes hatÀst kelt az Ãj Àtvezetû r¢sz
megjelen¢se, a coda hely¢t elfoglalÂ cadenza
elsû akkordja villÀmcsapÀssal ¢r fel. Az elsû
t¢tel olyan esem¢nydÃs, hogy k´zel tÁzperces
jÀt¢kideje ellen¢re szinte r´vidnek tünik. Az
E-dÃr Adagio kezdet¢nek besz¢dess¢ge nem
retorikus, hanem szem¢lyes, mert a moll szakaszba vezet: àaz indulÀs klasszikus nyugalma
egy zaklatott ¢s sÂhajos, oldottan hullÀmzÂ s m¢gis
fojtott dialÂgusban torpan megÊ. Ki felejtheti Fischer Annie elûadÀsÀban e k¡l´n´s prelÃdium basszusoktÀvÀinak fesz¡lt, drÀmai l¢gk´r¢t, azt a tragikus pillanatot, amikor a szonÀta alaphangneme idegen tÀmadÂk¢nt fortissimo robban be a visszat¢r¢s b¢k¢j¢be, vagy
azt a k¡l´n´s szf¢ravÀltÀst, amit a nagy zongorista a regiszterek cser¢j¢nek ¢s a nagyon
magas ¢s nagyon m¢ly hangok k´zvetlen ´szszekapcsolÀsÀnak beethoveni mühely¢ben

felfedez szÀmunkra? A Scherzo a kontrapunkt ¢s a cumulus ellen¢re ûrzi vesz¢lyes jÀt¢kossÀgÀt, a sforzatÂk a kifejez¢s hangsÃlyai,
nem ´nc¢lÃ mennyd´rg¢sek, az iramlÀs megÀllÁthatatlan, a triÂ szilaj ¢s virtuÂz, a coda
harmÂniailag ¢rz¢keny. A 6/8-os szext paszszÀzsok ragyogÀsa a finÀl¢ ¢l¢n Fischer Annie-t nem vezeti f¢lre: a t¢tel ä bÀr talÀn nem
is annyira a koncepciÂ, mint inkÀbb a megvalÂsÁtÀs k´vetkezt¢ben ä sÃlyosabb, mint kezdet¢nek technikai n¢vjegye Ág¢ri. MÀshovÀ
ker¡lnek a sÃlypontjai is. InkÀbb a mell¢kt¢ma hullÀmzÀsa ¢s triÂt¢mÀjÀnak Brahmsra
majd revelÀciÂk¢nt hatÂ akkordikus, himnikus ¢nekl¢se a meghatÀrozÂ, sût koncertszerü befejezû jelenet¢nek hangulata is inkÀbb
drÀmai, mint humoros.
Ez a sÃlyosabb hangv¢tel a PATH°TIQUE
SZONçTA term¢szet¢nek kedvez igazÀn (op.
13). A Grave bevezet¢s ebben az interpretÀciÂban ossziÀni hangv¢telü. A t¢ma k¢rû jellege fokozatosan alakul ki, Àm amikor emelkedni kezd, f¢lre¢rthetetlen¡l kihallani belûle TrisztÀn ¢s Izolda vÀgyakozÀsÀt. Kev¢s hasonlÂan monumentÀlis elûadÀsÀt hallottam
ennek a Grave szakasznak, Fischer Annie itt
teremti meg a mü GRANDE SONATE PATH°TIQUE jelleg¢t. Az Allegro molto-karaktere ¢s
briÂja ellen¢re sem tÃlhevÁtett, inkÀbb vilÀgosan artikulÀlt, arÀnyos ¢s plasztikus. Gy´ny´rü a mell¢kt¢ma ¢neklû vÀlasza a staccato
basszusokra, ebben a tolmÀcsolÀsban ez a
hely egy¢rtelmü elûk¢pe a G-DöR ZONGORAV ERSENY k´z¢psû t¢tele Orpheus-programjÀnak, amit elsûnek A. B. Marx hallott ki a versenymübûl, ¢s v¢gtelen¡l lÁrai a zÀrÂt¢ma
nagy Áve. A reprÁz elûtti huszonn¢gy ¡tembe
rettenetes fesz¡lts¢g sürüs´dik. A Grave
visszat¢r¢sei egy jelent¢sbeli vÀltozÀs ÀllomÀsai: mÁg a feldolgozÀs kapujÀban csak tematikus eml¢keztetû (hiszen ¢pp a k´vetkezû
percek tudatosÁtjÀk, hogy a bevezet¢s t¢mÀja
a teljes t¢tel jelk¢pe), ¢s Ãj ¡zenetk¢nt csak
az utolsÂ decrescendo fÀjdalommal teli harmÂniasorÀt ¢rz¢kelj¡k, a codÀban mÀr mind
a n¢gy ¡tem¢t a lemondÀs tragikuma jÀrja Àt,
a sforzato akkord disszonanciÀja egyenesen
elviselhetetlen. Az Asz-dÃr Adagio cantabile
sz¢ps¢ge ebben a tolmÀcsolÀsban megrÀzÂ:
amikor a t¢ma regisztert vÀlt, mÀsik hangulatszf¢rÀba, ¢rzelmi k´rbe k´lt´zik. Az f-mollbÂl indulÂ k´vetkezû tÀg motÁvum ism¢t Ãj
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vilÀg hÁrn´ke: a dÁszÁt¢sek Fischer Annie szÀmÀra e helyt a parlando stÁlus lehetûs¢g¢t jelzik, ¢s a t¢mareprÁzhez visszavezetû ereszkedû hangpÀrok tÂnusa, kromatikÀja, sürüs¢ge
s´t¢t Àrny¢kot vet a zenei k¢pre. Mintha ennek lenne folytatÀsa az asz-moll szakasz: hÀrom fÀjdalmas kiÀltÀsÀval az Asz-dÃr visszat¢r¢st megelûzû drÀmai elborulÀs kiteljesed¢se ez a hely. A zÀrÂt¢tel hangja nyÁlt, vilÀgos,
teljes vilÀgk¢pp¢ itt, ezzel eg¢sz¡l ki a mü.
Fischer Annie ezt hangsÃlyozza. Azzal, ahogy
a kontrapunktikus k´z¢pr¢szben eljÀtszik a
t¢ma vÀzÀval, ahogy ¢szreveszi a codÀban a
zÀrÂgesztust k´zvetlen¡l megelûzû àjelenetÊ
derüj¢t, de mindenekelûtt azzal, hogy mindenf¢le zenei anyagot meg¢nekeltet. Az û
zongorÀjÀn a rondÂt¢ma repes ¢s nyÃjtÂzkodik, a mell¢kt¢ma szinte madÀrk¢nt k´r´z. A
GRANDE SONATE ä feltehetûleg Beethoven talÀlmÀnya a müfaj tipizÀlÀsa ä nem maradhat
egyoldalÃ jellemk¢p.
A harmadik lemez kÁnÀlatÀbÂl ezen a magas szinten a D-DöR SZONçTA k¢t k´z¢psû t¢tele, az E-DöR (op. 14) ¢s az OP. 111 ¢lm¢nyt
adÂ tolmÀcsolÀsa emelkedik ki. A d-moll Largo e mesto t¢telt Fischer Annie nem mitizÀlja. A 9. ¡temmel kezdûdû àÀriaÊ ¢nek¢nek ¢s
a mell¢kt¢ma zaklatott, indulatos, szenved¢lyes besz¢d¢nek ellent¢t¢vel v¢geredm¢nyben az expozÁciÂ csodÀlatos egyensÃlyÀt teremti meg, sût a forma k´vetkezû szakaszÀban is inkÀbb az Ãj t¢mÀk karakter¢t (lassÃ
vonulÀs, szÂ ¢s sÂhajzene), szÁn¢t ¢rezteti,
mint a feldolgozÀs elemeit ¢s hangulatait. A
d´ntû hangvÀltÀs ebben az interpretÀciÂban
a reprÁzzel kezdûdik. Az akkord hangjainak
megn´vekedett szÀma, a sürübb szÀlÃ sz´v¢s,
a formai redukciÂ egy-egy jelz¢s szÀmÀra.
Ezeket k´vetve az interpretÀciÂ a szonÀtaforma harmadik szakaszÀt drÀmak¢nt ¢rtelmezi,
amely egyre dinamikusabban tart a coda fel¢,
ahol a forma valÂsÀggal felrobban. Iszonyatos ereje van Fischer Annie jÀt¢kÀban ennek
a basszus kromatikÀja Àltal motorizÀlt kit´r¢snek, amely szinte ¢szrev¢tlen¡l l¢nyeg¡l
Àt egy ponton felemelked¢ss¢, azutÀn kifÀrad, s ami utÀna marad, az az ¡ress¢g, a hiÀbavalÂsÀg, a magÀny ¢rz¢se. Az interpretÀciÂ mintha ide sürÁten¢ a Largo e mesto melankÂliaprogramjÀt. De ez nem az eg¢sz szonÀta t´rt¢nete. A lassÃ t¢tel utÀn Fischer Annie cantabilis menuettÂt jÀtszik. A dinamikai

sÃlyokkal ¢s regiszterkontrasztokkal csak kiemeli a hintÀzÂ dallam boldog ¢nek¢t, ¢s a
triÂ viharos, triolÀs hÀttere elûtt zajlÂ pÀrbesz¢d is csak arra valÂ, hogy vÀrjuk a tÀrt karÃ
menuetto t¢ma visszat¢r¢s¢t.
A G-DöR SZONçTA (op. 14/2) nyitÂt¢tel¢ben Fischer Annie elûadÀsa az Allegro tempÂkaraktert s a besz¢lû, mÀr-mÀr improvizatÁv stÁlust el¢gikus hanggal ´tv´zi. Ez az a
gyeng¢d ¢s meleg lÁraisÀg, az az à¢let´r´m,
mely elsûsorban befel¢ vilÀgÁt, s csak itt-ott l¢pi Àt
a tÀrsasÀgi ragyogÀs k¡sz´b¢tÊ. PrivÀt hangÃ az
az Andante indulÂt¢ma is, amelyre Beethoven 1799-ben zongoraszonÀtÀinak elsû variÀciÂs t¢tel¢t Árja. A zongora itt is ¢nekel, az
elûadÀs hangja k´zvetlen, ¢s a kifejez¢s egyszerü marad akkor is, amikor a zene kommentÀl. Ez fokozÂdik v¢g¡l a virtuÂz diszpozÁciÂhoz tÀrsulva elengedetts¢gg¢, ´nfeledt
jÀt¢kossÀggÀ a zÀrÂ Allegro assai ScherzÂban.
Ha az elsû t¢telben a zene a hÀrmas ¢s ´t´s
szÀmot hÃzta ki a kalapbÂl, most a kettes ¢s
a hÀrmas van jÀt¢kban. (àA Scherzo-finÀl¢
alapgondolata egyetlen szesz¢lyes ritmikai ´tlet,
amely k¢t¢rtelmü ingÀsÀval a teljes t¢telt Àtl¡kteti.Ê)
MÀsik jÀt¢klehetûs¢g: elfelejteni a t¢mÀt, illetve csak a hangnem¢t, vagy csupÀn hagyni,
hogy elt¢vedjen. Lehet a regiszterekkel is tr¢fÀlkozni, s ha mÀr egy szonÀtaciklus utolsÂ t¢tele 3/8-os Scherzo, mi¢rt ne csend¡lj´n ki
Musette-szerüen? Fischer Annie elem¢ben
van. Humora sziporkÀzik. àBeethoven humorÀnak k¡l´nleges formÀja ez. Nem hahotÀzÂ, gyermekes jÂkedv t´bb¢, hanem kifinomult ¢s bonyodalmas, szem¢rmes ¢s m¢gis csillogÂ jÀt¢k...Ê
àA HAMMERKLAV IER-darab (op. 106) valÂban a hangversenyszonÀta hipertrÂfiÀja... a Fuga,
ez a rettegett ¢s szertelen remekmü, a k¢nyszerü
rend s a zilÀlt szabadsÀg egyed¡lÀllÂ talÀlkozÀsa!
A skÀla szinte Àtfoghatatlan ä nemhiÀba prÂbak´ve
¢s kelepc¢je a legnagyobb elûadÂmüv¢szeknek szÀz
esztendû Âta... TalÀn nincs is ennyi mesterfogÀs a
valÂsÀgban, talÀn nem is volt soha... enn¢l a halmozÂkedvn¢l csak az a vakmerûs¢ge bÀmulatosabb,
amellyel a legtelhetetlenebb zongoramuzsikÀt oly
zongoraszerütlen, oly hangszerellenes szellemben
fogalmazza, nyers ¢s kib¢kÁtetlen ellent¢tek, feloldatlan hangzÀsok Ãtvesztûin Àt.Ê Fischer Annie
ennek a jÀtszhatatlan münek is jelentûs elûadÂja. MegÀllja a prÂbÀt, ¢s nem esik kelepc¢be. Mindig, talÀn akaratlanul is ¢neklû zongorahangjÀval egyed¡l a Scherzo tempÂka-
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raktereit (Assai vivace. Presto) ¢s dinamikai
hullÀmzÀsait, ellent¢teit szelÁdÁti meg (Ágy ¢ppen a semplice b-moll szakasz hangja vÀlik viszonylag viharosabbÀ). Mindenesetre az a àjÀt¢kos ¢s idegesÊ misztikum, amelybûl Szabolcsi
Bence mÀr a àborzas bursikÂz, schumanni indulÂhangotÊ hallotta ki, hiÀnyzik e Scherzo interpretÀciÂjÀbÂl. Benne van viszont az elsû
t¢telben az a hihetetlen ¢leterû, amely mÀr
àa fût¢ma anakreÂni ritmusÀbanÊ ott dobol. °leterû, Ãgy is, mint monumentÀlis formÀt ¢pÁtû
szenved¢ly, ¢leterû, amely tombolni ¢s leborulni, markolni ¢s simogatni egyarÀnt k¢pes,
amely a m¢lybûl ¢s a magasbÂl egyarÀnt szÁvja erej¢t... Nincs egyetlen hang ebben a tolmÀcsolÀsban, amely ne irÀnyulna k´zvetlen
¢s v¢gsû c¢lja fel¢, amelyet ne igazolna a pillanat ¢ppÃgy, mint a visszan¢zû eml¢kezet.
A lassÃ t¢tel (Adagio sostenuto. Appassionato
e con molto sentimento) tolmÀcsolÀsa t´bb
mint varÀzslatos, olyan, mintha egy l¢lek
r´ntgenk¢pe volna. àPillanatonk¢nt ¢s fokrÂl
fokra vÀltjÀk egymÀst az egyed¡ll¢t, a panasz ¢s a
megb¢k¡l¢s m¢ly ¢s mind m¢lyebb r¢tegei, a l¢lek
gy´ker¢ig, a csendig, a halÀlig.Ê Soha enn¢l szomorÃbb zen¢t, soha ennek ¢rtûbb, Àt¢rzettebb, szem¢lyesebb elûadÀsÀt. ReagÀl ez a tolmÀcsolÀs Beethoven itt àkeser¢desÊ Benedictus-hangjÀra s a àhimnikus b¢k¢jüÊ zÀrÂt¢mÀra
is, megsejteti a pillanatot, amikor a ChopinstÁlus ¢s -hang megfogan a Beethoven-zene
´l¢ben, sût az utolsÂ szonÀta AriettÀjÀt is elûrehozza a j´vûbûl, àa v¢gsû meg¢rkez¢s hangjÀtÊ,
amely m¢g Szabolcsi tanÀr Ãr szÀmÀra is àaz
egyetlen, amellyel a KalapÀcszongora szonÀtÀja
adÂs maradÊ. ý a lassÃ t¢telnek ezt az à´regkoriÊ Fischer Annie-interpretÀciÂjÀt nem ismerhette. A zseniÀlis elûadÂmüv¢szt ez a k´zel
hÃszpercnyi zene valÂban ¢let ¢s halÀl talÀlkozÀsÀnak mezsgy¢j¢ig vezette el, ahonnan
Szabolcsi 1943-as vÁziÂjÀt û is lÀtni tudhatta:
àM¢lys¢ges ¢jszaka ez a t¢tel, nem a szÀmonk¢r¢s,
de az eml¢kez¢s ¢jszakÀja.Ê Fischer Annie tovÀbbviszi ezt a hangot àa neh¢z dereng¢s (Largo) ¢s a megsz¡letû reggeli elhatÀrozÀs (Fuga)Ê
zen¢j¢be is. Egyszerüen azÀltal, hogy a LargÂban vÀllalja a kezd¢s dolce tÂnusÀt, s a fÃgÀban is a Sempre piano ¢s a Sempre dolce
cantabile elûÁrÀsokat, valamint az una corda
àkaraktereketÊ, mik´zben ¢rezteti àa k¢nyszerü rend ¢s zilÀlt szabadsÀgÊ minden emberi

m¢rt¢ken tÃlmutatÂ alkotÂjÀnak àfogcsikorgatÂ ¢s dicsekvû ¢pÁt¢szkedv¢tÊ is.
A HAMMERKLAV IER SZONçTA pÀrja a negyedik lemezen az 1802-es àtavasziÊ ESZ-DöR
SZONçTA (op. 31/3). Allegro elsû t¢tel¢nek
elûadÀsÀt Fischer Annie inkÀbb àPitypalattyÊ,
semmint àJÂ napotÊ (a t¢tel elsû motÁvumÀnak k´zismert becenevei ezek) hangulatban
kezdi, ¢s a kopogÂ alaphang nyugtalansÀgÀval mÀr az expozÁciÂban a feldolgozÀst vetÁti
elûre. AnnÀl felszabadultabbak, boldogabbak
a mÀsodik t¢ma szÀrnycsapÀsai a derüs zenei
¢gbolt alatt. Ennek a szonÀtÀnak, mivel n¢gyt¢teles, k¢t àse gyors, se lassÃÊ k´z¢pt¢tele
van, s a ciklus sorsÀt ezeknek egymÀshoz ¢s
a presto zÀrÂt¢telhez valÂ viszonya d´nti el.
Fischer Annie a 2/4-es ScherzÂt ¢l¢nken, de
AllegrettÂk¢nt jÀtssza, Ágy, mivel nem àstaccato etüdÊ jelleg¢t hangsÃlyozza, ¢rv¢nyesÁteni tudja àzs´rt´lûdû ¢s dohogÂ, mer¢sz ¢s mulatsÀgosÊ karaktereit is. A MenuettÂt viszont moderato, sût molto moderato tempÂban zongorÀzza, tehÀt lehetûs¢get ad, hogy a gy´ny´rü grazioso dallam a lassÃ t¢tel atmoszf¢rÀjÀt
teremtse meg maga k´r¡l. àM¢ly ¢s Àrny¢kos,
lengû ¢s borongÂ... b´lcs ¢s bÀnatosan boldog, valÂban a m¢lybûl j´n, s ott is virul ki, mint... a legjellegzetesebb lassÃ Beethoven-dallamok szinte
valamennyien.Ê Ezek a tempÂvÀlasztÀsok roppant megn´velik a 6/8-os zÀrÂt¢tel Presto
elûÁrÀsÀnak lehetûs¢geit. A karakter¢t persze
galopp- vagy tarantellaritmusÀtÂl kapja, s bÀr
e jelz¢s ment¢n Fischer Annie ¢rezteti Schubert ´rv¢nyek f´l´tt tÀncolÂ tarantellazen¢inek k´zel¢t is, elûadÀsÀban a t¢tel s a mü ûrzi
pasztellszÁneit, ¢s alaptÂnusÀt tekintve àjÀt¢k
a f¢nnyel ¢s ritmussalÊ.
UtoljÀra hagytam az OP. 111-et, a àkatasztrÂfa ¢s felemelked¢sÊ k¢tt¢teles remekmüv¢t.
àProm¢theuszi kezdetÊ, hangsÃlyozza a Maestoso bevezet¢srûl Árva Szabolcsi tanÀr Ãr. àM¢lyben ¢s s´t¢tben, vad felzokogÀsok k´z´tt ¢rik az elhatÀrozÀs ¢s a szabadsÀg: fokrÂl fokra, a feket¢n
g´rgû trillÀbÂl, mint valami tÀvoli mennyd´rg¢sbûl,
nyÁlt szÁnen sz¡letik meg a t¢ma, az Allegro con brio
ed appassionato fûgondolata.Ê çm ehhez most
hozzÀj´n Fischer Annie à´regkoriÊ stÁlusa,
kommentÀrja. A diminuendo ¢s a piano kiemel¢se, a fût¢telben is a lassÁtÀsok (meno allegro, ritardando) drÀmai sÃlya, a sempre
piano szÁnek jelentûs¢ge. K¡l´n´s Appassio-
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nato ez Ágy! Prom¢theuszi lelk¡letü, kicseng¢s¢bûl is elj´vendû àforradalmi etüd´kÊ
morajlÀsÀt hallja ki az elûadÂmüv¢sz. M¢gis
tele van visszahÃzÂdÂ, ´nmagÀba mer¡lû
momentumokkal, mintha arra vÀrna, hogy
elcsendes¡lj´n k´r¡l´tte a vilÀg, s û csak a
belsû hangra figyelhessen. S Ágy, ekkor k´vetkezik be ebben a csodÀlatos interpretÀciÂban
az Arietta Àltali megvÀltatÀs. A t¢ma, ez a
àhalhatatlan ¢s egyszerü melÂdiaÊ, ahogy Fischer
Annie jÀtssza, reliefszerü: k´rbejÀrni m¢g
nem lehet, de mÀr kiemelkedett a hÀtt¢rbûl,
s elindult, hogy ´t vÀltozata àm¢g egyszer, kivonatban ¢s ´sszesürÁtve megtegye Beethoven nagy ÃtjÀt a m¢lybûl a magasba, az alvilÀgi gy´trûd¢stûl a
csillagos nyugalomig ¢s megdicsû¡l¢sig... Mintha
Beethoven minden r¢gi variÀciÂs mÂdszere egyes¡lt
volna k´z´s erûprÂbÀra: elûbb mindig aprÂzÂbb ¢s
felbontottabb a mozgÀs folyama, aztÀn ´sszeÀll ¢s
megsürüs´dik, nem dÁszÁt ¢s magyarÀz, hanem egybevon ¢s levetkûztet, lehets¢gess¢ teszi a variÀciÂ Ãj
¢rtelmez¢s¢t, mely mÀr kevesebb hangot ismer, mint
maga a t¢ma: aztÀn a felny´gû m¢lys¢gbûl utat t´r
a magasba, ¢s ott elv¢sz a tejÃt szikrÀzÀsÀban, meszsze-messze maga alatt hagyva a f´ldet, a harcot, a
bÀnatot, mint aki elûtt kitÀrul a vilÀgür ¢s a v¢gtelens¢gÊ. Az Ãt minden ÀllomÀsa a szellemi,
¢rzelmi ¢s pianisztikus interpretÀciÂ egy-egy
csodÀja. Az elsû dolce variÀciÂ a lek´t´tt test,
k¢z szinte ¢rz¢ki megjelenÁt¢se, a szinkÂpÀk
¢s a megszakÁthatatlan legato zen¢je, m¢gis
¢neke mÀr felfel¢ szÀll. A mÀsodik fÀzisban a
k´t´tts¢g m¢g mindig meghatÀrozÂ, de a
mozgÀs gyorsul, a ritmus hajtÂereje nû, ¢s
mÀr kezd sz¢tvÀlni a lenn ¢s a fenn. A harmadik variÀciÂ az elszakadÀs, a kit´r¢s elsû
fÀzisa, energikus, forte karakterü, tele van
hangsÃlyokkal, a mozgÀs, a kileng¢s nagyÁvü,
a k¢t k¢z tÀvolsÀga helyenk¢nt hatalmas. A
negyedik fÀzis az ´sszehÃzÂdÀs¢ a m¢lyben ¢s
a lebeg¢s¢ fenn. Amikor variÀltan ism¢tlûdik,
a basszus f´l´tt a hanghalmazokbÂl sÂhaj, piheg¢s hallatszik, szinte k´ny´rg¢s vilÀgossÀg¢rt, az Ãjabb lebeg¢s (majdnem trilla) mÀr
Ág¢ret, a csodavÀrÀs csendje veszi k´r¡l. Az
utolsÂ variÀciÂ k´vetkezik: elrugaszkodÀs, a
f´ld meg¢rint¢se, a trillÀkbÂl szûtt szivÀrvÀnyhÁd, a m¢g lenn, mÀr fenn egyidejüs¢ge,
a visszatekint¢s espressivo fÀjdalma vagy ¢ppen a befogadtatÀs pillanata, amiben d´bbenet, ki¡r¡lts¢g ¢s megilletûd´tts¢g keveredik. S csak ezutÀn a dÃr kivilÀgosodÀs ¢s az

ellenÀllhatatlan erejü szÀrnyalÀs a f¢ny fel¢.
Kevesen voltak ebben a v¢ge fel¢ k´zeledû
szÀzadban, akik ilyen biztosan ¢s a magÀnyos
boldogsÀg e v¢gsû csÃcsÀig, a v¢gtelen k¡sz´b¢ig tudtÀk k´vetni Beethovent. Fischer Annie-nak megadatott ez. àA m¢lys¢g alaktalanul
morajlÂ trillÀjÀval indul, a magassÀg vakÁtÂ trillÀjÀval ¢rkezik meg a szonÀta, s v¢g¡l megpihen a
k´z¢pen, mint aki bejÀrta az ¢letet s a mindens¢g
minden r¢giÂjÀt, de hazat¢r, ¢s hazatalÀl, s Ïelnyugszik a Teremtû ´l¢benÎ.Ê
KroÂ Gy´rgy

MI SZñL A LEMEZEN?
Beethoven: Kilenc szimfÂnia
Vez¢nyel: Ferencsik JÀnos
K´zremük´dik: Magyar çllami Hangversenyzenekar,
Budapesti KÂrus (karigazgatÂ: Forrai MiklÂs),
Andor °va (szoprÀn), Szirmay MÀrta (alt),
Korondi Gy´rgy (tenor),
SÂlyom-Nagy SÀndor (bariton)
Hungaroton Classic. CLD 4013ä18
àClassical DiamondsÊ
Pernye AndrÀs eml¢k¢nek

NaprÂl napra kevesebben vagyunk, akiknek
mond valamit a n¢v, melynek 1980-ban eltÀvozott viselûje irÀnt a fenti ajÀnlÀssal tiszteletemet szeretn¢m kifejezni. Pedig a muzsikusok s a zenekritikÀt olvasÂk k´r¢ben sokÀig
valÂsÀggal hÁrhedett volt ez a n¢v, utÂbb ä a
t¢v¢ Ki mit tud? müsorai jÂvoltÀbÂl ä a nagy
nyilvÀnossÀg elûtt is hÁress¢g lett. Pernye
AndrÀs 1959-tûl '74-ig a Magyar Nemzet zenekritikusa, m¢gpedig a korszak kev¢s m¢rvadÂ zenekritikusÀnak egyike volt ä telÁtetts¢ggel indokolt visszavonulÀsÀig legalÀbb hÀromezer hangversenyrûl szÀmolt be. A XV III.
szÀzad, a felvilÀgosodÀs, Voltaire ¢s Diderot
kritikai szelleme ¢lt benne, a jÂzan ¢sz megvesztegetû term¢szetess¢g¢vel ¢s csÃfondÀrosan vilÀgÁtotta Àt s bontotta le a zen¢vel kapcsolatos elûÁt¢leteket, babonÀkat, mÁtoszokat,
legendÀkat ¢s lila misztifikÀciÂkat, tÀrta fel a
zen¢l¢s ¢s a zenei befogadÀs valÂsÀgos mechanizmusait: mivel ¢rz¢kenys¢geket s¢rtett,

