
maszkodÂ katonÀt szÂra bÁrtÀk. àTautologikus-
viccesÊ mÂdon bemutatjÀk Giorgione k¢p¢t,
JovÀnovics r¢szlet¢t, felhÁvjÀk a figyelmet a
NAGY GILLES-müvel valÂ kapcsolatra is, a
rom, a fest¢szet, a szobrÀszat ¢s az ¢pÁt¢szet,
sût a CD-ROM ´sszef¡gg¢s¢re, ¢s bemutatjÀk
a kiÀllÁtÀson lÀthatÂ tovÀbbi müveket, A NAGY
HASçB-ot ¢s a RELIEFEK-et.

Mivel a VIHAR sÁrromja JovÀnovics müv¢-
ben megjelenik a t¢rben, a n¢zû bel¢phetett
Giorgione ter¢be. Belting professzor meg-
kockÀztatta, hogy ez az akciÂ azt a fikciÂt
is magÀba foglalja, hogy JovÀnovics àGy´rgy-
Giorgio-GiorgioneÊ a r´vid ¢letü zseni reinkar-
nÀciÂja.

De mind a festm¢ny f´lvetÁt¢se, mind alak-
jainak magyarÀzÂ pÀrbesz¢de ä az utÂbbiban
f´ltehetûen ez¢rt is van valami kÁnos elem ä
a àgyeng¢bbek kedv¢¢rtÊ van. Ennek eufemiszti-
kus latinizÀlÀsa (¢s a latinizÀlÀs eufemizmusa)
a kiÀllÁtÀs ¢s a katalÂgus cÁme: UT MANIFESTI-
US ATQUE APERTIUS DICAM (HOGY VILçGOSAN
°S NYíLTAN [çPERTE] MEGMONDJAM).

De nem vagyunk-e mindnyÀjan gyeng¢b-
bek? Nem figyelemre m¢ltÂ-e (akkor is, ha
csak egy ¢rz¢keny müv¢sz ¢rz¢se vagy sejtel-
me), hogy a legnagyobb modern k¢pzûmü-
v¢szeti esem¢ny mü¢rtûinek ¢s mükedvelûi-
nek forgatagÀban csak az egyik legjelentû-
sebb ¢lû müv¢szett´rt¢n¢sz ¢s a korszak szak-
¢rtûje à¢rti megÊ, azaz ¢rti pontosan a cÁmmel
¢s helyszÁnnel egy¢bk¢nt megk´nnyÁtett rejt-
v¢nyt? S nem az¢rt kell-e szents¢gt´rû mÂ-
don ä mik´zben persze szents¢get csak az
t´rhet, aki nagyon is tudatÀban van a szent-
s¢gnek ä a halhatatlan festm¢ny alakjainak
szÀjÀba szavakat adni, hogy kitess¢k: ami va-
laha n¢masÀgÀban besz¢des volt, ma magya-
rÀzatra szorul? (S a magyarÀzat ¢pp ennek
sz¢gyen¢tûl tautologikus, t´redezett?) Nem
kÁs¢rti-e a modern müv¢szet legjelesebbjeit is
tetszûlegess¢g ¢s tÃldeterminÀltsÀg? Vajon
nem errûl besz¢l-e Belting, amikor JovÀ-
novics kapcsÀn id¢zi AZ ¹T¹DIK DUINñI EL°-
GIç-t: àUnd pl´tzlich in diesem m¡hsamen Nir-
gends, pl´tzlich / die uns¤gliche Stelle, wo sich das
reine Zuwenig / unbegreiflich verwandelt ä, um-
springt / in jenes leere Zuviel.Ê (àAztÀn vÀratlanul
e keserves Seholban, vÀratlanul / a mondhatatlan
hely, hol a tiszta TÃlkev¢s / megfoghatatlanul Àt-
vÀltozik ä, egyszerre / ¡res TÃlsok lesz.Ê) Vajon
nem a müalkotÀs-kÁs¢rlet tiszta tÃlkevese ta-

lÀlkozik eszm¢je ¡res tÃlsokjÀval? S nem er-
re utal-e Belting rendkÁv¡li megÀllapÁtÀsa: àA
feh¢r a müvet a prolÂgus ÀllapotÀban r´gzÁti, ami-
kor m¢g vÀzlat, ahol m¢g nincsen t´r¢s mü ¢s idea
k´z´ttÊ? S nem ugyanerre vonatkozik-e az ed-
digi legjelentûsebb ÁrÀs JovÀnovicsrÂl, R¢nyi
AndrÀs DEKONSTRUçLT KEGYELET-e, amikor
megmutatja, hogy mi¢rt kell az '56-os eml¢k-
münek (amelynek csak egy r¢szlete feh¢r)
àazon a hatÀron Àll[ni], illetve arrÂl a hatÀrrÂl
tudÂsÁt[ani], amely az eszt¢tikai ¢s a nem eszt¢tikai
k´z´tt hÃzÂdik: arrÂl az ´sszekapcsolÂ-elvÀlasztÂ
jelrûl, amely ez Árott alakjÀban dekonstruÀlt szÂ ä
eml¢k/mü ä k´zep¢n talÀlhatÂÊ. (Holmi,
1995/10. 1409. o.)

V¢g¡l a JovÀnovics szÀmÀra oly fontos
ànagyÊ szÂ kettûs ¢rtelme is nem id¢zi-e a tisz-
ta tÃlkeveset ¢s az ¡res tÃlsokat? A kiÀllÁtÀs
k¢t müve is cÁm¢ben hordozza ezt a szÂt, a
R°SZLET A NAGY VIHARBñL, A NAGY HASçB,
oeuvre-j¢ben pedig m¢g t´bb mÀs mü. Ez a
szÂ egyszerre jelenti a forma m¢ret¢t ¢s a
nagysÀg eszm¢j¢t, amelyrûl JovÀnovics ä a
kevesek egyikek¢nt ä m¢g nem mondott le.
Ennek k´sz´nhetû, hogy az û müvei kapcsÀn
a modern müv¢szet alapvetû k¢rd¢seirûl me-
ditÀlhatunk.

RadnÂti SÀndor

  ZENETUDOMçNYI  
TANULMçNYOK KROñ
GY¹RGY TISZTELET°RE

 

Szerkesztette Papp MÀrta
Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg,
1996. 283 oldal

TÃl szakmai ¢rdekess¢g¢n az¢rt kell besz¢lni
ezen a fÂrumon is e k´tetrûl, mert a müvelt
magyar olvasÂ igazi felfedez¢snek ´r¡lhet:
van, igenis van utÀnpÂtlÀsa a magyar zene-
tudomÀnynak! A ma hatvanasok-hetvenesek,
a Szabolcsi, Bartha, KodÀly, BÀrdos iskolÀjÀ-
bÂl kiker¡ltek ä k´z¢j¡k tartozik a k´tettel
¡nnepelt, a tudÂsformÀlÂ iskolÀt t´bb ¢vtize-
den Àt vezetû KroÂ Gy´rgy is ä m¢g sokol-
dalÃan bizonyÁthattÀk jelenl¢t¡ket a magyar
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szellemi ¢letben. PÀlyakezd¢s¡k pillanatÀtÂl
publikÀciÂs fÂrumot kaptak mestereik szer-
kesztette sorozatokban (pl. a ZenetudomÀnyi
TanulmÀnyokban) ¢ppÃgy, mint a szÂ legne-
mesebb ¢rtelm¢ben vett ismeretterjesztû k´-
tetsorozatokban (pl. a KIS ZENEI K¹NYVTçR
monogrÀfiÀiban, a MUZSIKçLñ ZENET¹RT°-
NET k´teteiben); tudomÀnyos ¢s n¢pszerübb
munkÀikkal hÀrom-n¢gy kiadÂnÀl (a Zene-
mükiadÂnÀl, az Akad¢miai KiadÂnÀl, a Gon-
dolatnÀl, olykor a Sz¢pirodalminÀl is), ¢s
t´bb folyÂiratnÀl jelentkezhettek jÂ es¢llyel.
M¢g a ma ´tvenesek sem panaszkodhattak:
akit megtartott a pÀlya, akinek volt jÂ k´ny-
ve, ¢rt¢kes tanulmÀnya, ÀltalÀban fÂrumot
kapott.

A publikÀlÀs ellehetetlen¡l¢se nem a
rendszervÀltÀssal kezdûd´tt ä hiszen a hely-
zet kiadÂi profilvÀltÀs (ZenemükiadÂ) ¢s az
Àllami mecenatÃra megcsappanÀsa k´vetkez-
t¢ben mÀr az 1980-as ¢vek k´zep¢tûl kriti-
kussÀ vÀlt ä, legfeljebb a zenei k´nyvkiadÀs
lÀtvÀnyos ´sszeomlÀsa maradt a piacgazdasÀg
elsû ¢veire. A lektürirodalmat szaporÁtÂ vagy
a drÀga àcoffee-table bookÊ kategÂriÀjÀba tarto-
zÂ, z´mmel idegen nyelvbûl fordÁtott ¢s szak-
mailag ellenûrizetlen¡l kinyomtatott zenei
k´nyvek mellett ma alig jelenik meg friss ma-
gyar munka. Vagy megjelenik int¢zeti kiad-
vÀnyk¢nt szer¢ny k´nt´sben, nem jut tÃl a
legszükebb szakmÀn, ¢s ennek k´vetkezt¢ben
egy idû utÀn mÀr nem is szÂl mÀsnak, csak a
kivÀlasztottaknak. A nem muzsikus olvasÂ
ember tehÀt manapsÀg joggal k¢rdezi: hol
vannak a magyar muzikolÂgusok? Hol van-
nak a fiatalok? Keves¡nk ¢l (meg) csupÀn
idealizmusbÂl, Ágy, k¢rem, ne t´rjenek pÀlcÀt
¢ppen a fiatal zenet´rt¢n¢szek f´l´tt; ne k¢r-
dezz¢k, hogy a tv-k¢pernyûn zen¢rûl okosan
besz¢lû fiatalos szakember Ár-e m¢g tudo-
mÀnyos dolgozatokat, s a kÁnÀlati vagy a ke-
resleti oldalon mÃlik-e, ha napilapjukban a
zenekritikus, ha van egyÀltalÀn, nem a szak-
mÀbÂl rekrutÀlÂdott. A k´r¡lm¢nyek ek´z-
ben valÂban erodÀljÀk a luxussÀ vÀlni lÀtszÂ
tudomÀnyos munkÀhoz valÂ hüs¢get. A javÁt-
hatatlanul elhivatottak jÀt¢ktere leszük¡l:
idegen nyelven, k¡lf´ld´n jelentetik meg
munkÀikat (ami itthon nem kaphatÂ, k´vet-
kez¢sk¢pp nem regisztrÀlja a magyar tudo-
mÀnyossÀg eml¢kezete), vagy meg sem ÁrjÀk
k´nyveiket-dolgozataikat, legfeljebb n´ven-

d¢keiknek mondjÀk el elvet¢lt tanulmÀnyaik
summÀjÀt.

A helyzet szerencs¢re m¢gsem ennyire le-
hangolÂ, bizonyÁtja ¢ppen ez a k´tet. KroÂ
Gy´rgy tanÀr Ãr tisztelet¢re hÃsz szerzû dol-
gozatÀt jelentette meg a Magyar Zenetudo-
mÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg. Szerencs¢s
d´nt¢s volt, hogy, ellent¢tben az ilyenkor szo-
kÀsos ¡nnepi k´tetek koreogrÀfiÀjÀval (a
FESTSCHRIFT-eket ÀltalÀban nem a dolgo-
zatok eredetis¢ge, hanem a szerzûk proto-
koll-listÀja alapjÀn szoktÀk ´sszeÀllÁtani), itt a
n´vend¢kek tisztelegnek kedves professzo-
ruknak. JÂ hÀrom ¢vtized alatt term¢szetesen
sokkal t´bb tanÁtvÀny pall¢rozÂdott KroÂ
Gy´rgy keze alatt, s a àn´vend¢kÊ szÂra a
k¡lsû szeml¢lû felkapja a fej¢t, ha olyan sze-
nior kutatÂk, habilitÀlt tanÀrok bukkannak
fel a szerzûk listÀjÀn, mint Eckhardt MÀria,
KomlÂs Katalin vagy TalliÀn Tibor. A hÃszbÂl
n¢gy egy¢bk¢nt k¡lf´ld´n müveli a zenetu-
domÀnyt, bÀr t¢mÀival nem szakadt el az itt-
honi iskolÀtÂl (Lampert Vera, Laki P¢ter ¢s
MÂricz KlÀra az Amerikai Egyes¡lt çllamok-
ban, FÀbiÀn Somorjay Dorottya AusztrÀliÀ-
ban ¢l), s e volt tanÁtvÀnyok fele ma mÀr an-
nak a zenetudomÀnyi tansz¢knek tanÀra
vagy vend¢gelûadÂja, ahol e sorok ÁrÀsÀnak
pillanatÀban m¢g KroÂ Gy´rgy a tansz¢kve-
zetû professzor. A szerzûk listÀja lehetne gaz-
dagabb; n¢hÀnyan idûzavarba ker¡lv¢n ma-
radtak csak ki a sorbÂl.

Mit kÁnÀl az ¢tlap, milyen a prezentÀlÀs?
Nem a t¢mÀk vÀltozatossÀgÀt dics¢rem, mert
ez nem meglepû: KroÂ Gy´rgy egykori n´-
vend¢kei, t¡kr´zve professzoruk sokolda-
lÃsÀgÀt, a XVI. szÀzadtÂl a XX. szÀzadig sok-
f¢le t´rt¢neti t¢mak´rben kutatnak. Az per-
sze nem v¢letlen, hogy hÃszbÂl kilenc dolgo-
zat XIX. szÀzadi t¢mÀt vÀlasztott, Wagnerrel
¢s Liszttel a k´z¢ppontban, hogy erûs a Bar-
tÂk-anyag, s hogy van Mozart-operat¢ma. Az
ÁrÀsok müfaji vÀltozatossÀgÀt annÀl figyelem-
re m¢ltÂbbnak tartom. Az egyik legfontosabb
az essz¢ müfajÃ dolgozatok hozama. Szabol-
csi Bence Âta nagyon kevesen Árnak nÀlunk
igazi zenetudomÀnyi essz¢t, magasr´ptü esz-
mefuttatÀst ÁrÂi ig¢nyess¢ggel, lehetûleg lÀb-
jegyzetek, hivatkozÀsok, kottap¢ldÀk n¢lk¡l.
A zenetudomÀnyi iskola curriculuma ¢ppÃgy,
mint az elmÃlt harminc ¢v itthoni muzikolÂ-
giai feladatai, tovÀbbÀ a nemzetk´zi tudo-
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mÀnyossÀgba bekapcsolÂdÀs lehetûs¢gei ja-
var¢szt mÀs müfajok fel¢ terelt¢k a fiatalokat.
E k´tetben n¢gy jeles ÁrÀs is akad igazÀn fi-
gyelemrem¢ltÂ stiliszta tollÀbÂl, amelynek
marad¢ktalan ¢lvezete nem mÃlik a kottaol-
vasÀson. K´z¡l¡k a legfiatalabb szerzûvel, Vi-
kÀrius LÀszlÂval kezdem. LÀtszÂlag filolÂgiai
t¢mÀt boncol (SZERELEMTýL SZELLEMIG. °L-
M°NYEKRE VONATKOZñ SZAVAK °S MOTíVU-
MOK BARTñK íRçSAIBAN), ¢s nem hiÀnyoznak
a jegyzetek, az eredeti nyelvü sz´vegid¢ze-
tek, elemz¢sek. Azonban lebilincselû a tÀr-
gyalÀs vÀlaszt¢kossÀga, az ¢rvel¢s szelÁd szigo-
rÃsÀga, az akÀr felolvasva-elmondva is jÂl k´-
vethetû eszmefuttatÀs, amely nem k¢rkedik
divatos idegen szavakkal, jÂl ¢rzi magÀt ma-
gyar anyanyelv¢n. Egy mÀsik fiatal, Do-
linszky MiklÂs ugyancsak pall¢rozott stÁlus-
ban teszi k´zz¢ HAGYOMçNY °S ESZKATOLñ-
GIA cÁmü, mÀr-mÀr filozofikus eszmefuttatÀ-
sÀt a mü ¢s az ÁrÀsbelis¢g kapcsolatÀrÂl, a kot-
taÁrÀs korlÀtairÂl. Ez, legalÀbbis az ¢n Ázl¢sem-
nek, keresettebb stÁlus, ÀmbÀr inkÀbb gondo-
latmenete irritÀl: a kotta ugyan t´k¢letlen
gyorsÁrÀsf¢les¢g, de a probl¢mÀkon ÃrrÀ len-
ni hasznosabb, mint az ill¢konysÀgon filozo-
fÀlni ä napi munkÀjÀval, urtext kottakiadÀ-
saival szerzûnk is ezt teszi. A harmadik esz-
sz¢szÁnvonalÃ ÁrÀs Batta AndrÀs munkÀja (SA-
RASTRO BEAVATçSA). ý term¢szetesen mÀr a
pÀlyÀn hosszabb idût elt´lt´tt, rutinos szerzû-
k¢nt vÀlasztja meg egy-egy dolgozatÀnak mü-
fajÀt. TolmÀcsol, ¢s ´tleteket villant fel; fino-
man adagolja a friss szakirodalombÂl hozott
informÀciÂkat, k´zvetÁti a k¡lf´ld´n lÀtott
opera-elûadÀsok interpretÀciÂs felfedez¢seit,
s ek´zben vÁzre bocsÀt egy-egy maga hajto-
gatta kis hajÂt, olvasÂjÀn teszteli Ãj gondola-
tait. A negyedik egy virtuÂz Wagner-essz¢, a
KroÂ utÀni generÀciÂ meghatÀrozÂ egy¢nis¢-
g¢nek, TalliÀn Tibornak munkÀja (ALTER
FRAGER). N¢hÀny kottap¢lda ellen¢re ez a leg-
igazibb essz¢ ä jegyzetek n¢lk¡l, az autoritÀs
teljes magabiztossÀgÀval, elegÀns arisztokra-
tizmussal tÀlalva. A kivÀlasztottak egy ponto-
san nem meghatÀrozhatÂ k´r¢nek szÂl, akik
persze tudjÀk, hol is mondja L¢vi-Strauss a
k´r¡lbel¡l id¢zett gondolatot, de legfûk¢p-
pen kÁv¡l-bel¡l ismerik Wagner partitÃrÀit.
Maga az essz¢stÁlus irigyl¢sre m¢ltÂn inven-
ciÂzus, m¢rce a fiataloknak, bÀr talÀn nem
veszÁtene hatÀsÀbÂl, ha az ÁrÂ lemondana
egyik-mÀsik f¢lig magyarÁtott terminusÀrÂl.

(Egyszer Dahlhaust volt szerencs¢m faggatni
irigyelt n¢met tudomÀnyos prÂzÀjÀnak j´ve-
v¢nyszavairÂl, azok indokoltsÀgÀrÂl. °rvel¢se
ott ¢s akkor nagyon meggyûzûen hangzott,
Àm nem biztos, hogy p¢ldÀja k´vetendû, jÂl-
lehet a tehets¢ges fiatalabb n¢met muzikolÂ-
gusok eg¢sz sora ezt teszi: ha mÀr Dahlhaus
gondolatvezet¢s¢nek virtuozitÀsÀt nem tud-
jÀk utol¢rni, legalÀbb stÁlusÀt utÀnozzÀk, ami
t´bbnyire groteszk.)

Az ÁrÀsok egy mÀsik csoportja elsûsorban
az¢rt hasznos, mert ablakot nyit a k¡lf´ldi
kutatÀsokra, hazahoz ottani mÂdszereket,
szÁnvonalk¡sz´b´ket ¢pÁt be a szakma itthoni
müvel¢s¢be. T́ bb szerzût is emlÁthetn¢k, de
legalÀbb ´t´t k¡l´n kiemelek. Papp MÀrta ä
egy¢bk¢nt a k´tet szerkesztûje, a megjelente-
t¢st vÀllalÂ tudÂs tÀrsasÀg spiritus rectora ä
oroszzene-kutatÀsaibÂl most Rimszkij-Kor-
szakov ARANYKAKAS-Àt vette elû (A MEGOLDçS
N°LKºLI REJT°LY). ValÂsÀggal frappÁrozÂ,
hogy az orosz zenet´rt¢net nagy t¢mÀirÂl
(forrÀskutatÀsrÂl, recepciÂt´rt¢netrûl, stÁlus-
vizsgÀlatrÂl egyarÀnt) ma ilyen nyugat-eurÂ-
paiasan lehet ¢rtekezni, ¢s ezt magyar zene-
t´rt¢n¢sz teszi. Laki P¢ter, aki PhiladelphiÀ-
ban szerzett doktorÀtust, ARIE DA CANTAR OT-
TAVE cÁmü ÁrÀsÀban az amerikai zenetu-
domÀny egyik neves reneszÀnszkutatÂjÀval,
James Haarral disputÀl. MunkÀjÀbÂl kitet-
szik, milyen t´bblettel indul a Budapesten ta-
nult, ´sszehasonlÁtÂ n¢pzenekutatÀsban is jÀ-
ratos zenet´rt¢n¢sz a XVIäXVII. szÀzadi
monÂdia tanulmÀnyozÀsakor. BÀr az sem
mell¢kes: milyen konkr¢tsÀgig kell elmennie
sejt¢sei bizonyÁtÀsÀban ahhoz, hogy a k¡lf´ldi
szakember is elhiggye azonos formulÀnak, tÁ-
pusnak azt, amit szÀmÀra a kottak¢p tÀvoli
variÀnsnak mutat csupÀn ä n¢hÀny itthoni
koll¢gÀnk bizony tanulhatna ebbûl. KomlÂs
Katalin is AmerikÀban szerzett Ph. D.-foko-
zatot a Cornell Egyetemen 1985-ben. A
TRISZTçN °S IZOLDA II. felvonÀs 2. jelenet¢-
nek szentelt dolgozata bemutatja, ott milyen
tÁpusÃ, mennyire gondosan kimunkÀlt, sok-
dimenziÂs, de a r¢szletekben m¢gsem elveszû
zenei analÁzist tart jÂnak a t´rt¢neti zenetu-
domÀny. FÀbiÀn Somorjay Dorottya most
dolgozik Ph. D.-disszertÀciÂjÀn, a historikus
elûadÀsi irÀnyzat k´zelmÃltjÀt vizsgÀlja, ¢s v¢-
gez prÂbafÃrÀsokat, mint ez a mustra is
tanÃsÁtja (A BACH-INTERPRETçCIñ VçLTOZñ
STíLUSA). A GOLDBERG-VARIçCIñK huszonk¢t
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lemezfelv¢tel¢t teszi nagyÁtÂ alÀ ä hogyan len-
ne erre itthon lehetûs¢ge? (Megjegyzem, egy
aprÂsÀggal az¢rt kieg¢szÁthetem adattÀrÀt:
Somorjay a vizsgÀlt ¢vk´rben nem talÀl olyan
hanglemezfelv¢telt, amely eredeti korabeli
csembalÂn k¢sz¡lt volna; nos, 1977-es EMI-
lemez¢n Alan Curtis egy àChristian Zell facit
1728 a HamburgÊ muzeÀlis csembalÂn jÀtssza
Bach müv¢t mÀs szempontbÂl is tanul-
mÀnyozÀsra ¢rdemes stÁlusban.) V¢g¡l a kur-
rens szakirodalmat okosan feldolgozÂ, a ma-
ga eredeti zenei megfigyel¢seit dolgozatÀba
visszafogottan be¢pÁteni tudÂ tanulmÀny ki-
vÀlÂ p¢ldÀjak¢nt emlÁtem Domokos Zsuzsan-
na fejezet¢t (A ZONGORASZONçTA °S A DAL
KAPCSOLATA SCHUBERT °S SCHUMANN C-DöR
FANTçZIçIBAN).

A k´tet szinte minden tanulmÀnyÀban van
eredeti kutatÀs, azokban is, amelyek szeminÀ-
riumi dolgozatnak hatnak (n¢melyik valÂban
abbÂl nûtt ki, mint MÂricz KlÀra vagy Retkes
Attila tanulmÀnya), az egykori diplomadol-
gozat tÀrgyk´r¢ben mozognak (Szerzû Kata-
lin, Gombos LÀszlÂ), vagy a MAGYARORSZçG
ZENET¹RT°NETE forrÀsgyüjt¢s¢hez tÀrtak-tÀr-
nak fel egy-egy r¢gi kompozÁciÂt (Ferenczi
Ilona), egy XX. szÀzadi mester repertoÀrjÀt
elemzik (KovÀcs Ilona), kortÀrs magyar zene-
szerzûk bibliai sz´vegre Árt partitÃrÀit lajstro-
mozzÀk (Fittler Katalin). N¢gy munkÀt k¡l´-
n´sen jelentûsnek tartok. K´z¡l¡k kettû az
Eckhardt MÀria vezette Liszt Eml¢kmÃzeum
¢s KutatÂk´zpont mühelymunkÀjÀt, volta-
k¢ppen a holnap Liszt-kutatÀsÀt demonstrÀl-
ja, amelynek hajtÂmotorja az elûk¢sz¡letben
l¢vû Liszt tematikus jegyz¢k. A m¢rc¢t maga
Eckhardt MÀria szabja meg, akinek tanul-
mÀnya (LISZT 23. ¢s 137. ZSOLTçRA) az intel-
ligens filolÂgia, a zenek´zpontÃ forrÀskutatÀs
àmesterdalaÊ. Egyik asszisztense, Kaczmar-
czyk Adrienne (VARIçCIñK EGY ZONGORACIK-
LUSRA. LISZT: HARMONIES PO°TIQUES ET RE-
LIGIEUSES) bizonyos vonatkozÀsban a Liszt-
kutatÀs k´vetkezû generÀciÂjÀnak lehetûs¢-
geit is felcsillantja: ahogyan komplex mÂdon
¢rtelmezni tudja müvek ¢s alkotÂi d´nt¢sek
motivÀciÂjÀt, azt a magyar zenetudomÀny ed-
digi legjobb szemiotikai elemz¢sei k´z¢ so-
rolom (80ä81. o.). Egy mÀsik briliÀns dolgo-
zat Lampert VerÀ¢ (BARTñK MIKROKOZMO-
SZçNAK KELETKEZ°ST¹RT°NET°HEZ), aki tel-
jesen Ãj megvilÀgÁtÀsba helyezi a BartÂkäRe-
schofsky-ZONGORAISKOLA darabjait, a VarrÂ

Margit-kapcsolat jelentûs¢g¢t, valamint a
ZONGORAISKOLA tervezett ÀtdolgozÀsa ¢s a
MIKROKOZMOSZ genezise k´z´tti rejtett szÀla-
kat. V¢g¡l egy tovÀbbi (k´zvetetten) BartÂk-
t¢ma: N°PZENE °S SZçMíTñG°P. EGY öJ íRçS-
BELIS°G FILOLñGIAI PROBL°MçI, Sebû Ferenc
dolgozata, amelyet anyaga ¢s szÂkimondÀsÀ-
nak bÀtorsÀga egyarÀnt ¢rdekess¢ tesz. A k´-
zelÀllÂ Àltal sem sejtett koncepciÂ¡tk´z¢sek
villognak ebben az ¢rtekez¢sben; a BartÂk-
f¢le MAGYAR N°PDALOK EGYETEMES GYþJTE-
M°NY kiadÀsi filozÂfiÀja, az elvek k´vetkeze-
tes v¢gigvitele vagy az ¢sszerü filolÂgiai komp-
romisszum a t¢t, ¢ppen BartÂk kapcsÀn.

Varietas delectat, ¢rdekes olvasnivalÂ volt, ¢s
egy sor n¢vre ezentÃl ¢rdemes lesz odafigyel-
ni ä a k´tetet let¢ve ezt talÀn a nem zenetu-
dÂs olvasÂ is elmondhatja.

Ami hiÀnyzik. A k´tet müfaja: Festschrift (szin-
te minden vilÀgnyelven Ágy hÁvja a zenetu-
domÀny). Nos, egy igazi Festschriftnek van
azonban egy n¢lk¡l´zhetetlen tartoz¢ka,
amit a KroÂ-Festschriftben sajnos hiÀba kere-
s¡nk. Nevezetesen az ¡nnepelt bibliogrÀfiÀja.
Az eff¢le k´nyvekben ez az egyik leghaszno-
sabb fejezet. Lexikonokban ¢s irattÀrakban
lapulÂ szakmai ´n¢letrajzok bibliogrÀfiavÀlo-
gatÀsai utÀn v¢gre a teljes ¢s r¢szletes adattÀr,
amely müfajilag jÂl elrendezett formÀban
mutatja be az ¢letmüvet, teszi visszakereshe-
tûv¢ az ´nÀllÂ k´teteket, tanulmÀnyokat, ki-
sebb cikkeket, recenziÂkat, k´zreadÀsokat.
KroÂ Gy´rgy eset¢ben a szokÀsos bibliogrÀ-
fiai fejezetel¢st egy¢bk¢nt ki kellett volna
eg¢szÁteni rendhagyÂ kategÂriÀkkal, de ¢p-
pen ez lehetett volna nagy ¢rt¢ke, hogy le-
gyen v¢gre keresûrendszer hangtÀrakban
r¢szben fellelhetû (k¢ziratban is megl¢vû)
fontos, forrÀs¢rt¢kü rÀdiÂ-elûadÀsairÂl, t´bb
¢vtizeden Àt meghatÀrozÂ jelentûs¢gü rÀdiÂs
zenekritikÀirÂl, lemezszerkeszt¢seirûl, a friss
CD-ROM-rÂl. Az ilyen bibliogrÀfiak¢szÁt¢s
persze nagyon idûig¢nyes, ¢s (bÀr minden
Festschrift àmeglepet¢sÊ az ¡nnepeltnek) a
szerzû k´zremük´d¢se n¢lk¡l talÀn nem is
valÂsÁthatÂ meg. M¢gis, kÀr, hogy hiÀnyzik.

HiÀnyzik tovÀbbÀ a k´tet n¢v- ¢s tÀrgymu-
tatÂja. Ha a szakma maga, jeles¡l ha a Ma-
gyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsa-
sÀg (amelynek NB. magam is tiszts¢gviselûje
vagyok) mint kiadÂ nem Àll a sarkÀra, ¢s nem
tekinti a tudomÀnyos tisztess¢g elûfelt¢tel¢-



nek ä egyben az olvasÂ elemi segÁt¢s¢nek ä
bÀrmely szakk´nyvben a mutatÂ megl¢t¢t,
mit vÀrjunk a kommerciÀlis kiadÂktÂl?

V¢g¡l n¢hÀny megjegyz¢s a tipogrÀfiÀrÂl.
Napjaink rendkÁv¡l vegyes szÁnvonalÃ k¡l-
alakkal megjelenû magyar szakk´nyvterm¢-
s¢ben kellemes k¢zbe venni ezt a csinos ¢s
Ázl¢ssel kivitelezett puha k´t¢sü k´nyvet. (A
tipogrÀfiÀt K´b´l Vera tervezte; nyomdai
elûk¢szÁt¢s: graphoman, a kottap¢ldÀk z´me
a Kottamester Bt. munkÀja, a k´nyvet a CP
StÃdiÂ nyomta.) Azonban a puding prÂbÀja
az ev¢s.

A legfontosabbal kezdve: sokak szem¢ben
ugyan ¢rdem, hogy sz´vegszerkesztûkkel,
f¢lprofizmussal teli vilÀgunkban v¢gre egy
olyan szakk´nyvet olvashatnak, amely nem a
Times csalÀd (vagy ahhoz k´zeli betük¢szlet)
grafikai k¢p¢vel jelenik meg, tehÀt frissÁtûen
mÀs, elegÀns. Mellesleg talÀn m¢g az is oka
lehetett a betüfajta megvÀlasztÀsÀnak, hogy
ezzel a k¢szlettel a betüm¢ret kicsinyÁt¢se
n¢lk¡l sok sz´veg t´m´rÁthetû egy sorba, a
k´tet karcsÃbb lesz, megvalÂsÁthatÂk a szer-
zûk sokhasÀbos tÀblÀzatai. OlvasÂk¢nt ezt az
anti-Times t´rekv¢st ¢n m¢gsem pÀrtolom.
EgyÂrÀnyi olvasÀs utÀn ä ebben a t¡k´rm¢-
retben ¢s sorsürüs¢gben, a filigrÀn betürajz
k´vetkezt¢ben sz¡rk¢nek hatÂ nyomÀssal ä a
k´tet betüitûl mÀr kÀprÀzik a szemem, jÂlle-
het ez szakk´nyv, nem hetilap, amibe el¢g be-
le-beleolvasgatnunk. AzutÀn arÀnytalanul ki-
csi a margÂ, amire ¢ppen ilyen k´tetben egyi-
k¡nk-mÀsikunk jegyzetelni szokott. Modo-
ros, igazÀn nem tudomÀnyos k´nyvbe illû a
lapalji jegyzetekre utalÂ szÀmok f¢lk´v¢r sze-
d¢se. (V¢gt¢re nem a jegyzet felûl indulva
szeretn¢nk gyorsan visszakeresni, hol van a
sz´vegben a lÀbjegyzetre utalÂ szÀm, hanem
a fûsz´vegbûl ugrik le a szem a lapalji jegy-
zetre.) Egy¢bk¢nt is sok a àboldÊ szed¢sü ki-
emel¢s. T́ bb a bekeretezett Àbra, mint indo-
kolt; tovÀbbÀ egy zenetudomÀnyi k´tetben
abszolÃt stÁlusidegen a sz¡rkÁtett hÀtt¢r mint
kiemel¢s ¢s a lÀbjegyzeteket elhatÀrolÂ vastag
sz¡rke l¢nia. (A àbokszosÁtÀsÊ, a àshadingÊ ti-
pikus sz´vegszerkesztû kÁnÀlta jÀt¢k, hely¢n-
valÂ mondjuk egy szÁnes folyÂiratban, de
nem tudomÀnyos prÂzÀban.) A formaszerke-
zet-ÀbrÀk egy r¢sze groteszk¡l nagy betükkel
halmozott (lÀsd pl. a 102., 145. oldalt). A kot-

tap¢ldÀk ä mÀr ha az ember hozzÀszokik
azokhoz a beosztÀs- ¢s arÀnybeli ¡gyetlens¢-
gekhez, amelyeket a kotta-sz´vegszerkesztû
programok ma m¢g (vagy legalÀbbis nÀlunk)
t´bbnyire elker¡lhetetlenn¢ tesznek (ÀmbÀr
valÂban nem lehet ezeken ÃrrÀ lenni? vagy
az-e a baj, hogy nem igazi profi kottagrafikus
az, aki a szoftvert kezeli?) ä arÀnylag kelle-
mesen olvashatÂk. A kotta azonban lehetne
sürübb, mindenesetre egyenletesebben sürü,
esetleg kisebb is, fûk¢nt pedig el kellene d´n-
teni, hogy ha nem centralizÀlt, hanem balra
zÀrt a kottÀk t´rdel¢se, hol kezdûdik a àbal-
raÊ (lÀsd pl. a 16. oldalon a kottap¢lda-szÀ-
mozÀst).

Mindezzel azonban csupÀn azt szeretn¢m
mondani: bÀr a k´nyv csinos ¢s ¢rdekes meg-
jelen¢sü, nem kellene a tudÂs tÀrsasÀg tipog-
rÀfiai etalonjÀnak tekinteni, amit a tovÀbbi
k´tetek vÀltoztatÀs n¢lk¡l folytassanak.

Somfai LÀszlÂ

 

EGY HýSKOR LEGV°G°N?

Lazar Berman 1956 oktÂber¢ben k¢sz¡lt
budapesti felv¢telei

Liszt Ferenc: °tudes d'ex¢cution transcendante.
No. 11 àHarmonies du soirÊ
Harmonies po¢tiques et religieuses. No. 7
Fun¢railles
Rhapsodie hongroise No. 9 (Pesther Karneval)
°tudes d'ex¢cution transcendante No. 8
àWilde JagdÊ
Rhapsodie espagnole
Sergei Prokofjev: Toccata, Op. 7
I. zongoraverseny, Op. 10
Lazar Berman ä zongora
Magyar çllami Hangversenyzenekar ä
vez¢nyel KÂrodi AndrÀs
Hungaroton Classic HCD 31 685

K´zhelyszÀmba mennek manapsÀg a nagy
hanglemezgyÀrtÂ ¢s -kiadÂ vÀllalatok csûdj¢t
prognosztizÀlÂ szÂlamok. ValÂ igaz: az eta-
lon¢rt¢kü felv¢teleket ¢s ¢rdekes, felkavarÂ
variÀnsokat egyarÀnt tartalmazÂ lemezgyüj-
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