
Itt mutatkozik meg a zenei szak¢rtelem. S hogy igazsÀgos legyen a VÀndorral, m¢g
messzebbre is mer¢szkedne. Ha a reg¢ny finÀl¢ja elk¢sz¡lt is, a zeneszerzûnek m¢g
hiÀnyzik valami: a hangok visszat¢r¢se a sz´vetbe, a szuver¢n kitekint¢s.

Schubertnek siker¡l a zenei elbesz¢l¢st m¢g egyszer, megism¢telve, Àm ugyanakkor
megÃjÁtva kibûvÁtenie. M¢g mielûtt a figyelû szem Àttekinthetn¢ a vid¢ket, sz¢tnyÁlik
a f¡gg´ny, s egy k¡rtjel minden szÂlamot fel¢breszt. Vajon valÂban fel¢breszt? Nem
nyugalomra int-e egyszersmind? A VÀndor ism¢t t´bbet tud, mint mi. A vid¢k azon-
ban, amely ebben a fejezetben el¢nk tÀrul, ezÃttal a sajÀtunk is. SajÀtunk tÀgassÀgÀban,
lÀtszÂlagos egyhangÃsÀgÀban. A gyermek ä a meg´regedett gyermek ä visszat¢rt a
hÀzba, ¢s f¡lel.

4

Hogy Ágy hallhattam Schubert szimfonikus reg¢ny¢t, minden szÂlamÀban ily v¢gtele-
n¡l tisztÀn, minden megjelen¢si formÀjÀban plasztikusan, m¢lyen ¢s vÀltozatosan, rÀ-
talÀlva a boldogsÀgra ¢s elveszÁtve azt, vilÀgosan Àt¢lve gyÀszÀt, azt Nikolaus Harnon-
court-nak k´sz´nhetem, az û elbesz¢lû müv¢szet¢nek, csalhatatlan hallÀsÀnak, Schu-
bert irÀnti kutatÂ szeretet¢nek.

(Az ÁrÀs a Schubert-szimfÂniÀk Nikolaus Harnoncourt vez¢nyelte Teldec-felv¢tel¢nek kÁs¢rûf¡zet¢ben jelent
meg.)

Walther D¡rr

àA DAL FEJEDELMEÊ
R¢gi ¢s Ãj Schubert-klis¢k kritikÀja

Dalos Anna fordÁtÀsa

Kev¢s zeneszerzû van, akinek alakjÀt ¢s ¢letmüv¢t olyannyira felismerhetetlenn¢ ten-
n¢k a klis¢k, mint Schubert¢t. Vannak e klis¢k k´z´tt r¢giek ¢s Ãjak, egy r¢sz¡k nyom-
ban Schubert halÀla utÀn alakult ki, mÀs r¢sz¡k a korai elk¢pzel¢seket fejlesztette to-
vÀbb, v¢g¡l vannak, amelyeket ma szembe szoktak ÀllÁtani e r¢gi klis¢kkel. Ha el aka-
runk m¢lyedni benn¡k, k´zelebbrûl szem¡gyre kell venn¡nk ezt az ÀltalÀban negatÁv
¢rtelmü fogalmat: a klis¢k elsajÀtÁtÀsi kÁs¢rletek, segÁtenek abban, hogy eljussunk a
müh´z, az emberhez, de gyakran t´bbet mondanak a klis¢t kialakÁtÂ szem¢lyrûl vagy
korrÂl, mint arrÂl, akirûl szÂlnak. A klis¢k ÀltalÀban nem eleve hamis ÀllÁtÀsok, csak
¢ppen egy bizonyos ismertetûjegy oly mÂdon dominÀl benn¡k, hogy mellette minden
mÀs vele versengû ismertetûjegy semmitmondÂnak, jelent¢ktelennek hat. Ha felis-
merj¡k, hogy egy v¢lem¢ny klis¢, s ¢szrevessz¡k, hogy nem felel meg annak a k¢pnek,
amelyet szerett¡nk volna egy bizonyos szem¢lyrûl kialakÁtani, akkor olyan Ãj k¢pet
ÀllÁtunk szembe vele, amelyen bizonyos vonÀsok tÃlhangsÃlyozottnak tünhetnek. A
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hagyomÀnyos Schubert-k¢pet tehÀt mintegy Ãjra, àmodernreÊ cser¢lj¡k ki, de ez az
Ãj, mindeddig figyelembe nem vett vonÀsokat sz¡ks¢gk¢ppen hasonlÂ mÂdon tÃl-
hangsÃlyozza, mik¢nt elûdje a korÀbbiakat, hiszen a korÀbbival szemben ¢ppen ezÀltal
nyer jelentûs¢get.

Ha olyan k¢pet akarunk kialakÁtani, amely nem szem¢lyes vonzÂdÀsoknak vagy
akÀr egy bizonyos ideolÂgiÀnak igyekszik megfelelni (m¢g ha az àpolitikailag korrektÊ1

is), hanem a szÂban forgÂ szem¢lynek, tehÀt Schubertnek, akkor ¢ppens¢ggel hasznos
lehet a r¢gi ¢s Ãj klis¢kbûl kiindulni ä meg kell azonban vizsgÀlnunk, fel¡l kell bÁrÀl-
nunk, megfelelû kapcsolatba kell hoznunk ûket. àFel¡lvizsgÀlniÊ annyit jelent, hogy
meg kell hatÀroznunk mind a klis¢ valÂsÀgtartalmÀt, mind pedig az okokat, amelyek
egy bizonyos jellegzetess¢g klis¢v¢ szilÀrdulÀsÀhoz ¢s ennek k´vetkezm¢nyeihez ve-
zettek. Tegy¡nk egy prÂbÀt olyan elûÁt¢lettel, amely ä Ãgy tünik ä v¢gzetes k´vetkez-
m¢nyekkel jÀrt a Schubert-recepciÂra n¢zve. Ez àa dal fejedelmeÊ elnevez¢sben t¡k-
r´zûdik, amelyet k´zeli barÀtja, Josef von Spaun ragasztott Schubertre k´zvetlen¡l a
zeneszerzû halÀla utÀn.2 Eszerint Schubert erûss¢ge a r´vid, nem drÀmai, lÁrai kom-
pozÁciÂ, vagyis a dal, ¢s talÀn a r´vid l¢legzetü zongoradarab, viszont a nagy formÀk
ter¢n, a szimfÂniÀban, a szonÀtÀban mÀr korai mintak¢peivel, Haydnnal ¢s Mozarttal
sem m¢rhetû ´ssze, nemhogy Beethovennel. Ennek az elûÁt¢letnek ä amelyet a korai
XIX. szÀzadban sem osztott mindenki (gondoljuk csak meg, milyen nagyra becs¡lte
Schumann a NAGY C-DöR SZIMFñNIç-t: Beethoven àkilencedikjeÊ mell¢ ÀllÁtotta, nem
mint a rokonÀt, hanem mint azzal egyen¢rt¢küt)3 ä mindenk¢ppen reÀlis, Schubert
müv¢szi szem¢lyis¢g¢bûl ¢s ¢letrajzÀbÂl eredû gy´kerei vannak. Maga Schubert is k¡-
l´nb´zû mÂdokon utalt rÀ, mennyire fontos neki, hogy a reprezentatÁv müfajokban,
a szimfÂniÀban, az operÀban, a mis¢ben, àa müv¢szet magaslataiÊ-n4 is megnyilatkozzon,
de az sem vonhatÂ k¢ts¢gbe, hogy alkotÂtev¢kenys¢g¢ben a dal dominÀl, ¢s hogy û
maga, akÀrmilyen okokbÂl is (s ebben a piac t´rv¢nye nem kis szerepet jÀtszik), min-
denekelûtt dalait nyomtatta ki. Mi kapcsolÂdik hÀt àa dal fejedelmeÊ fogalmÀhoz? ögy
v¢lem, hÀrom aspektusnak van d´ntû szerepe:

A meghitt dal ä a nyilvÀnossÀg ig¢ny¢vel
1. A dal mint zenei müfaj egyszerre volt privÀt ¢s tÀrsasÀgi term¢szetü, de semmik¢p-
pen sem k¢sz¡lt a nyilvÀnossÀg r¢sz¢re. Mint hÀzimuzsikÀt csalÀdi k´rben vagy barÀ-
tok k´z´tt ¢nekelt¢k, Schubert dalait p¢ldÀul a àschubertiÀdÀkonÊ. Tulajdonk¢ppen
nem koncerttermekbe szÀntÀk ûket. Maga Schubert is, a romantika felfogÀsÀnak meg-
felelûen, olyan szÁnben tünik fel, mint aki nem a nyilvÀnossÀg muzsikusa, hanem ma-
gÀnak, belsû sz¡ks¢gletbûl komponÀl, nem a hangversenyterem r¢sz¢re.5 A barÀti k´r-
nek Árott zen¢vel azonban akkoriban szÁvesen pÀrosÁtottÀk a tÀrsasÀgi ¢letet ¢lû àpuncs-
testv¢rÊ-Schubert k¢pzet¢t.6 Ha eltekint¡nk is attÂl, hogy Schubert a szimfÂniÀkat, az
operÀkat ¢s a mis¢ket term¢szetesen a nyilvÀnossÀg szÀmÀra Árta (bÀr az 1828-ban m¢g
ifjÃ komponista a templom kiv¢tel¢vel a szÁnpadon ¢s a hangversenyteremben egye-
lûre kev¢s sikert ¢rt el), a dallal kapcsolatban nyomat¢kosan hangsÃlyoznunk kell,
hogy akÀrmilyen vitathatatlannak tünik is Schubert sajÀtos ¢rdeklûd¢se a dal irÀnt,
alapjÀban v¢ve akÀrmennyire privÀt, intim müfajk¢nt ¢rtelmezte is, legalÀbb ennyire
biztos, hogy dalaival mÀr igen korÀn a nyilvÀnossÀg el¢ szeretett volna l¢pni. MÀr
1816-ban, amikor dalstÁlusÀt m¢g messzemenûen a Berlinben (fûk¢nt Reichardt Àltal)
teoretikusan lefektetett müfajkrit¢riumok formÀltÀk, elhatÀrozta, hogy àzenei pÀlyafu-
tÀsÀt kompozÁciÂi egy r¢sz¢nek kiadÀsÀval kezdi meg [mindenekelûtt nyolc dalf¡zettel, de
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hangszeres kompozÁciÂkkal is]Ê;7 ez a terv egyelûre ugyan meghiÃsult, de Schubert ¢s
barÀtai szigorÃan tartottÀk magukat hozzÀ, ¢s ez v¢g¡l oda vezetett, hogy gyors egy-
mÀsutÀnban megjelenû dalkiadvÀnyaival alapjÀban v¢ve kiel¢gÁtû j´vedelemhez jutott.

MegfontolandÂ ebben az ´sszef¡gg¢sben, hogy opus 1-¢t, A R°MKIRçLY-t nemcsak
privÀt vagy f¢lhivatalos zeneest¢lyeken adta elû, hanem a K¤rntnertortheaterben, a
korabeli B¢cs legreprezentatÁvabb zenei fÂrumÀn is, m¢gpedig 1821. mÀrcius 7-¢n ä
k´zvetlen¡l az opus 1. megjelen¢se elûtt ä àegy nagy zenei akad¢miÀn, szavalatokkal ¢s
festm¢nyekkelÊ. A dalkomponista Schubert vilÀgosabban ki sem fejezhette volna a nyil-
vÀnossÀg irÀnti ig¢ny¢t. Dalai egy¢bk¢nt sem illettek a magÀnzen¢l¢s, a polgÀri àsza-
lonÊ vagy a àdalÀrdaÊ tetszetûs zen¢j¢nek k´zkeletü k¢p¢be ä ellenkezûleg, meg¡tk´-
z¢st keltettek, s fûk¢nt ¢szakon àforradalmianÊ hatottak: mÀr 1827 ÀprilisÀban Ágy Ár-
tak a hangadÂ lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitungban Schubert (R¡ckert ¢s Platen
verseire k¢sz¡lt) op. 59-es dalairÂl: àSchubert Ãr zen¢je szenvelgû ¢s mesterk¢lt ä nem a dal-
lamban, hanem a harmÂniÀban, m¢ghozzÀ nagyon is; ¢s fûk¢nt oly roppant hirtelens¢ggel mo-
dulÀl, ¢s gyakran oly nagyon hirtelen a legtÀvolabb esû helyekre, mint, legalÀbbis dalokban ¢s mÀs
kisebb ¢nekekben, egyetlenegy mÀs komponista sem a f´ldkereks¢gen.Ê8 Az ÃjsÀg ez¢rt elvitatja
a àdalÊ müfaj-meghatÀrozÀst Schubert op. 59-¢tûl, ¢s jobbnak tartja a àdalszerü ¢nekÊ
kifejez¢st.

Ha enn¢lfogva a dalfejedelem Schuberttel szembe akarjuk ÀllÁtani a szimfonikust,
a zongoraszonÀtÀk szerzûj¢t vagy akÀr a szÁnhÀzi muzsikust (mint Erich Wolfgang
Partsch FRANZ SCHUBERT ä DER FORTSCHRITTLICHE? cÁmü gyüjtem¢nyes k´tet¢ben,9
ahol tizen´t cikkbûl mind´ssze hÀrmat szenteltek a dalnak ä alkalmasint Spaun annak
idej¢n az arÀnyt ¢ppen fordÁtva szerette volna lÀtni), akkor arra kell gondolnunk, hogy
azok a kÁs¢rletek ¢s ÃjÁtÀsok, amelyek a harmÂniÀban, a periodizÀlÀsban a hangszeres
zen¢re visszahatottak, ¢ppen a schuberti dalban jelennek meg, hogy Schubert csak-
ugyan a dalbÂl indul ki, hogy a dalban talÀlja meg az Ãj utakat (a MARGIT A ROKKçNçL
1814 oktÂber¢ben sz¡letett), mik´zben hangszeres zen¢je (k´r¡lbel¡l 1816-ig) m¢g
mozarti ¢s haydni mintÀkhoz k´tûdik. TehÀt nem maga àa dal fejedelmeÊ fogalom
hibÀs ä arrÂl van csak szÂ, hogy a fogalmat Ãj tartalommal kell megt´lteni.

Feminin müfaj-e a dal?
2. A dal (mint ahogy a zongoradarab is) Schubert idej¢ben olyan zenei müfajnak szÀ-
mÁtott, amelyet ä szemben a szimfÂniÀval ¢s a szonÀtÀval, nem besz¢lve az operÀrÂl ¢s
a mis¢rûl ä komponÀlÂ nûk is müveltek (ugyanÃgy, mint az irodalom ter¡let¢n az en-
nek megfelelû àlÁrai k´ltem¢nyÊ müfajÀt). Ez a müfaj a mükedvelû(nû)k¢ volt, nem a
hivatÀsos komponistÀk¢. Ez¢rt nem meglepû, hogy Schubertet, aki ilyen àfemininÊ
müfajokkal foglalkozott, sût ezek ¢letmüv¢nek k´zpontjÀban Àlltak, mik´zben ä mint
lÀttuk ä mÀs müfajok a hÀtt¢rbe szorultak, tehÀt Schubertet gyakorta ànûiesnekÊ jel-
lemezt¢k ä fûk¢nt a Beethovennel valÂ ́ sszehasonlÁtÀsban.10 K¢sûbb Ãgy tünt, mintha
v¢delembe kellene venni Schubertet ezzel a àszemrehÀnyÀssalÊ szemben, ¢s akkor ¢p-
pens¢ggel a àheroikusÊ tÂnust hangsÃlyoztÀk, mondvÀn, hogy ez vÀlasztja el Schubert
àantik dalaiÊ-t a romantikus-biedermeier kisvilÀg à¢ppen csak szerelmi dalolÀszÀsÊ-ÀtÂl,
p¢ldÀul a MOLNçR-DALOK-tÂl.11 Eltekintve attÂl, hogy nem lehet megÀllapÁtani, me-
lyik àtÂnusÊ minûsÁthetû valÂban specifikusan ànûiesnekÊ (szenvedû, passzÁv?) vagy
àf¢rfiasnakÊ (cselekvû, agresszÁv-aktÁv?) a zen¢ben (¢ppen Schumann k¡l´nb´zteti
meg Schubertn¢l a mindenk¢ppen àf¢rfiasÊ ESZ-DöR ZONGORçSTRIñ-t ¢s a ànûiesÊ B-
DöR TRIñ-t12 ä mik¢nt ¢rt¢kelj¡k akkor a NAGY C-DöR SZIMFñNIç-t?) ä itt nem annyira
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egy bizonyos mü konkr¢t leÁrÀsÀrÂl van szÂ, inkÀbb egy olyan szem¢ly meghatÀrozÀ-
sÀrÂl, akinek v¢g¡l minden dalszerü, lÁrai, ànûiesÊ, m¢g a nagy szimfÂnia is.

°s itt Ãjabb ismertetûjegyet kell szem¡gyre venn¡nk: az alkotÀs ànûiesÊ mÂdjÀhoz
hozzÀtartozik a naiv-spontÀn, a nem reflektÀlt jelleg: a zeneszerzûnek nincs sz¡ks¢ge
igazi k¢pz¢sre, ellenkezûleg, àm¢diumk¢ntÊ alkot, megmagyarÀzhatatlan sugallat ha-
tÀsÀra. így nyilvÀnÁtottÀk Schubertet igen korÀn m¢g sajÀt barÀti k´r¢ben àzseninekÊ,
aki a mÀmoros lÀtnokisÀg ÀllapotÀban ä k¡l´n´sebb javÁtgatÀsok n¢lk¡l ä vetette pa-
pÁrra müveit, ¢s k¢sûbb m¢g csak rÀjuk sem ismert.13 S mert az ilyen beszÀmolÂk Schu-
bert terveinek ¢s vÀzlatainak ismeret¢ben megcÀfolhatÂk, nagy buzgalommal mutat-
tak rÀ, hogy Schubert sok¢vi tanulÀsa Salierin¢l alapjÀban v¢ve eredm¢nytelen volt,
mert Salieri a dal ter¡let¢n semmit sem tudott neki nyÃjtani. Ami Salierinek fon-
tos volt (opera, egyhÀzi zene, egyÀltalÀn, a hagyomÀnyos ellenpont), Schubert szÀ-
mÀra teljesen hasznavehetetlen lehetett ä mert ez egy¢bk¢nt sem volt az û vilÀga. Az
nem szÀmÁt, hogy Schubert ezt teljesen mÀsk¢pp lÀtta (hiszen nem ok n¢lk¡l vett
r¢szt az ÂrÀkon 1812 ¢s 1816 k´z´tt, az iskola ¢s a tanÀrk¢pzû, majd az ezt k´vetû
tanÀri elfoglaltsÀg ¢s meglepû zenei term¢kenys¢ge mellett hetente k¢tszer, t´bb ÂrÀn
kereszt¡l: m¢giscsak kellett hogy legyen valami jelentûs¢ge szÀmÀra!). Mert hÀt Schu-
bert ànaturalistaÊ volt,14 ´szt´n´s tehets¢g (jÂllehet Salieri generÀlbasszusra, ¢nek-
re, hangszerjÀt¢kra oktatta, s ezt megelûzûen a lichtentali templom karnagyÀnÀl,
Michael Holzern¢l, k¢sûbb a b¢csi Stadtkonvikt zenei megbÁzottjÀnÀl, Wenzel Ruzic-
kÀnÀl tanult).

Ez az ¢rt¢kel¢s k´zvetlen¡l kapcsolÂdik ahhoz a k´rh´z, amelyben Schubert ¢lt: ¢s
ennek a k´rnek a tagjai, mik¢nt Josef von Spaun Árta,15 nem annyira àmuzsikusok ¢s
szakmabeliekÊ voltak, mint inkÀbb Franz von Schober barÀtai, festûk ¢s jobbÀra dilettÀns
k´ltûk. Schubertnek olyannak kellett lennie k´z´tt¡k, mint amilyenek ûk voltak, ha-
sonulnia kellett hozzÀjuk (sût az eszt¢tikÀrÂl ¢s ÀltalÀnos müv¢szetelm¢letrûl szÂlÂ k´-
z´s besz¢lget¢sekben gyakran tanÁtvÀnyk¢nt viselkedett ä ¢ppen az¢rt, mert hivatÀsos
zeneoktatÀsban r¢szes¡lt, amelyben az ÀltalÀnos eszt¢tika rendszerint csek¢ly szerepet
jÀtszott). K´z´tt¡k k¢ts¢gtelen¡l û volt a legzseniÀlisabb ¢s (m¢g anyagilag is) a legsi-
keresebb ä de persze csak akkor emelkedett ki k´z¡l¡k, ha àelragadta az ihletÊ, egy¢b-
k¢nt ¢szrev¢tlen barÀt maradt a barÀtok k´z´tt.

Ha le akarunk szÀmolni ezekkel az Át¢letekkel, nem sokat hasznÀl a felhÀborodÀs:
a k¢rd¢st, hogy Schubert zen¢je valÂban ànûiesÊ-e vagy àf¢rfiasÊ, megvÀlaszolatlanul
hagyhatjuk ä müveibûl mindenesetre vilÀgossÀ vÀlik, hogy f¢kezhetetlen b¢kevÀgy
uralkodott rajta (¢s barÀti k´r¢n). A hûsiess¢g, a harciassÀg megvet¢se ä mint ´nma-
gÀban valÂ ¢rt¢k (s ez sajnos m¢g ma is k¡l´n´sk¢ppen ànûiesnekÊ szÀmÁt) ä mintha
ÀllandÂ elem volna müveiben Johann Christian Mikans EURñPA FELSZABADíTñI Pç-
RIZSBAN cÁmü vers¢nek megzen¢sÁt¢se Âta (D104, 1814. V. 16.), amelyben a sz´vets¢-
gesek gyûzelm¢t NapÂleon felett (àPÀrizsban vannak! A hûs´k! EurÂpa felszabadÁtÂiÊ) r´-
vid recitativÂval oldja meg, de az utolsÂ sort (àmost mÀr bizonyos a b¢keÊ) sz¢lesen vÀzolja
fel, ¢s lÁrai utÂjÀt¢kkal erûsÁti meg. A b¢ke akarÀsa (amely egy¢bk¢nt az elnyomÀssal
szembeni szabadsÀgot is magÀban foglalja) t´bbsz´r is elûfordul szÁnpadi müveiben
(gondoljunk csak a katonasz´kev¢nyt dicsûÁtû ¢nekre A N°GY °VIG TARTñ ýRS°G-ben,
[D109] vagy az asszonyok zend¡l¢s¢re AZ ¹SSZEESKºVýK-ben [D787], de akÀr a FI-
ERABRAS ¢s az ALFONSO alakjaira is). Megvan szÀmos dalban ¢s mis¢i zÀrÂt¢teleiben,
a àDona nobis pacemÊ majd' mindegyik megzen¢sÁt¢s¢ben.16 Ha ez specifikusan ànûiesÊ
vonÀs, akkor Schubert valÂban ànûiesÊ komponista.
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Persze Ãjabb klis¢v¢ ¢rt¢kelhetj¡k Àt ezt is, ¢s elût¢rbe ÀllÁthatjuk Schubert àhomo-
erotikÀjÀtÊ.17 Hogy Schubert barÀti k´reiben homoerotikus komponenssel is szÀmol-
nunk kell, az vitathatatlan ä hogyan magyarÀzhatÂ mÀsk¢pp egy olyan k´ltem¢ny,
mint Schober A HAJñS BöCSöDALA cÁmü verse, amelyet Schubert 1827 februÀrjÀban
zen¢sÁtett meg, amikor egy¡tt ¢lt Schoberrel; ebben a versben felesk¡sznek a barÀti
szeretetre, mert àA vilÀgot hogy' venn¢m terhem¡l, / Ha mint te vagy, ily angyal vesz k´r¡lÊ,
¢s amely ezekn¢l a soroknÀl ¢r tetûpontjÀra: àVesszen minden, csak te osztozz velem / TovÀbb,
barÀtom, e meghitt ¢denen.Ê Hogy ez csakugyan t´bb-e, mint a kor f¢rfisz´vets¢geire jel-
lemzû emfatikus barÀtsÀgeszm¢ny, amely a schoberivel rivalizÀlÂ, Anton von Spaun-
f¢le linzi Schubert-k´rt jellemzi ä expressis verbis az, ami a k´r Àltal kiadott Beitr¤ge
f¡r J¡ngling¢ben ¢s fûleg Anton von Spaun tanulmÀnyÀban (ºBER FREUNDSCHAFT)18

olvashatÂ ä, az aligha fog kider¡lni, ¢s talÀn Schubert szem¢lyis¢g¢nek k¢p¢hez sem
jÀrulna hozzÀ semmivel: az olyan nûalakok, mint Therese Grob ¢s EsterhÀzy Caroline,
olyan zen¢szek, mint a Fr´hlich nûv¢rek vagy Marie Pachler persze szint¢n jelent¢-
keny szerepet jÀtszanak a barÀti k´r mellett ä ¢s Schubert müvei szempontjÀbÂl d´n-
tûk, mert a zeneszerzû az û kÁvÀnalmaiknak, k¢pess¢geiknek igyekezett eleget tenni,
azaz eg¢szen konkr¢t ¢rtelemben rÀjuk hangolÂdott.

Schubert a àtettek ÀradÀsÀtÊ k´veteli, ¢s a àjobb vilÀgÊ utÀn vÀgyÂdik
3. A nûi mintÀk alapjÀn alkotÂ dalfejedelem k¢pzet¢hez a tÀrsasÀgi ¢rintkez¢sben bÀ-
tortalan, ¡gyefogyott Schubert is hozzÀtartozik: eszerint csak barÀti k´rben ¢rezte jÂl
magÀt, ker¡lte a ànagyvilÀgotÊ; idegennek, ijesztûnek talÀlta. Ilyennek jellemzi ût a
k¢p, amelyet barÀtja, Leopold von Sonnleithner fest rÂla: àf¢lszeg ¢s szÂfukarÊ volt, àk¡-
l´n´sk¢pp elûkelû k´r´kben, amelyeket csak az¢rt lÀtogatott, hogy mintegy szÁvess¢gbûl sajÀt dalait
kÁs¢rje. Emellett a lehetû legkomolyabb arckifejez¢st ´lt´tte magÀra, ¢s mihelyst v¢gzett, visszavo-
nult a mÀsik szobÀbaÊ.19 Ez azt sugallja, hogy tulajdonk¢ppen nem vett r¢szt a àszalon-
b¢liÊ t´rt¢n¢sekben; a neki szÀnt olcsÂ bÂkok elûl kit¢rt (csak akkor volt el¢gedett, ha
àbizalmas barÀtai tetsz¢s¡krûl biztosÁtottÀkÊ).

ValÂ igaz: Schubert nem becs¡lte k¡l´n´sebben a nagy tÀrsasÀgokat, ha ¢ppen mu-
zsikusk¢nt nem szerepelt, ¢s gyakran nem volt k´nnyü bevonni ût a tÀrsasÀgba (erre
k¡l´nb´zû bizonyÁt¢kok vannak). Jobban kedvelte a barÀti k´r elfogulatlan, szertar-
tÀsossÀgtÂl mentes egy¡ttl¢t¢t. Senkire sem tukmÀlta rÀ magÀt, csak àkÁs¢rteÊ (az ¢ne-
keseket vagy a tÀncosokat) a zongorÀn, ¢s nem volt Ány¢re, hogy àk´ny´kkelÊ csinÀljon
karriert. De magabiztossÀgban mindamellett nem szük´lk´d´tt, s ezt kifejez¢sre is jut-
tatta. Ha neki tulajdonÁtjuk a kijelent¢st: àaz Àllamnak tulajdonk¢ppen el kellene tartania
engem, hiszen nem mÀs¢rt j´ttem a vilÀgra, mint hogy komponÀljakÊ,20 akkor ebben ugyan
felismerhetj¡k a rezignÀciÂt, de az ig¢nyt is. Eszerint az, hogy ¢n zen¢t szerzek, ko-
rÀntsem magÀn¡gy, hanem az Àllamot is ¢rintû k´z¡gy. Ez persze nem okvetlen¡l je-
lenti azt, hogy Schubert mÀsra, p¢ldÀul a tanÀri hivatÀsra nem ¢rezte k¢pesnek magÀt.
M¢g hÀrom ¢ve sem mük´d´tt kisegÁtû tanÀrk¢nt apja iskolÀjÀban, amikor az mÀr
nyilvÀnvalÂan utÂdjÀt lÀtta benne, jÂllehet az elsûsz¡l´tt Ignaz mÀr t´bb¢vi tanÀri ta-
pasztalattal rendelkezett (igaz, Spaun megjegyzi, hogy Schubert idegenkedve tett ele-
get tanÀri k´telezetts¢geinek, mert visszatartottÀk a komponÀlÀstÂl; hÃga, Therese
azonban kieg¢szÁti ezt azzal, hogy àk´teless¢gtudÂanÊ ¢s àszorgalommalÊ v¢gezte felada-
tait).21 Bizonnyal jÂ tanÀr vÀlt volna belûle ä müv¢szi elhivatottsÀgÀt azonban t´bbre
becs¡lte.
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àMüv¢szi elhivatottsÀgÊ ä alkalmasint ez is ÀllandÂ alap¢rz¢s Schubert ¢let¢ben: àAz
igaz müv¢szet irÀnt itt senkinek sincs ¢rz¢keÊ ä Árja 1818. szeptember 8-Àn Zselicrûl Scho-
bernek ¢s barÀtainak. àEgyed¡l vagyok hÀt kedvesemmel, ¢s szobÀmban, zongorÀmban, szÁ-
vemben kell ût rejtegetnem.Ê22 Ez¢rt az sem v¢letlen, hogy Schubert nemcsak megzen¢-
sÁtette barÀtja, Schober A MUZSIKçHOZ cÁmü vers¢t, hanem t´bbsz´r le is mÀsolta, t´bb-
nyire albumlap formÀban, persze programatikusan ¢rtendû mottÂk¢nt. Ez vilÀgosan
jelzi, hogy mirûl van szÂ a Schober k´r¡l csoportosulÂ, specifikusan àb¢csiÊ barÀti k´r-
ben (az Anton von Spaun-f¢le àlinziÊ k´r, amelyhez a b¢kÁtû szÀnd¢kÃ, a k¢t k´r k´z´tt
hidat ¢pÁteni igyekvû Johann Mayrhofer is szÀmÁthatÂ, mÀsra helyezi a hangsÃlyt):23

ä a müv¢szet a àjobb vilÀgÊ fel¢ vezetû utat mutatja, a tiszta harmÂnia utÂpiÀjÀt jelzi,
amelyben e vilÀg fesz¡lts¢gei feloldÂdnak, megszünnek ä ¢s ezzel idûszerü tÀvlatot
nyÃjt a Metternich b¢kepolitikÀja miatt àhamisÊ, tettetett harmÂniÀba k¢nyszerÁtett
tÀrsadalomnak. Aligha az a megoldÀs, hogy megszabadÁtjuk Schubert dalszerzûi mun-
kÀssÀgÀt a restaurÀciÂs-klasszicista daltÂl, p¢ldÀul ettûl, m¢gpedig Ãgy, hogy a sz´veget
egyszerüen siker¡letlennek, dilettÀnsnak nyilvÀnÁtjuk, a megzen¢sÁt¢st pedig àiskolÀ-
san archaizÀlÂ ´nreminiszcenciÀnakÊ, amelyet ¢ppen ez¢rt figyelmen kÁv¡l lehet
hagyni.24 Ez olyan volna, mintha a Schober k´re Àltal kialakÁtott fesz¢lyezû Schubert-
k¢ppel a konkr¢t tÀrsadalmi reformokat megc¢lozÂ àlinziÊ k´r n¢zûpontjÀnak k¢p¢t
akarnÀnk szembeÀllÁtani, amelyben az utÂpiÀhoz vezetû romantikus Ãt esetleg rezig-
nÀciÂk¢nt ¢rtelmezhetû sajÀtossÀgait kÁvÀnnÀnk elfojtani vagy igyekezn¢nk kiiktatni.
Csakhogy Schubertn¢l mindkettû megtalÀlhatÂ, àa rem¢nyek el¡ltet¢s¢nek ¢s a tettek Àra-
dÀsÀnakÊ k´vetel¢se (mint Mayrhofer k´ltem¢ny¢ben, a HELIOPOLIS ciklusbÂl, ame-
lyet Schubert 1822-ben zen¢sÁtett meg, lÀsd HELIOPOLIS I, D753) ¢ppÃgy, akÀr a àjobb
vilÀgÊ utÀni vÀgy, amely csak a müv¢szetben vagy a tÃlvilÀgon valÂsul meg.

MindazonÀltal Schubert hatÀrozottan kiÀllt müv¢szete mellett, ¢s nem k´t´tt komp-
romisszumokat. Gyakorta olvashatÂ, hogy ki volt szolgÀltatva kiadÂinak, akik nemcsak
kihasznÀltÀk, hanem m¢g elû is ÁrtÀk, hogy mit ¢s hogyan kellene kiadnia, de ez megint
csak az eddigiekben leÁrt alapklis¢hez kapcsolÂdik. Schubert opus 1-¢nek, A R°MKI-
RçLY-nak publikÀciÂs t´rt¢nete vilÀgosan tanÃsÁtja mindezt: habÀr nem siker¡lt kiadÂt
talÀlnia ehhez a neh¢z ¢s ig¢nyes müh´z, kitartott amellett, hogy ez kell legyen az opus
1-e, ¢s ez¢rt elhatÀrozta, hogy barÀtai segÁts¢g¢vel sajÀt kiadÀsÀban jelenteti meg; min-
denesetre a kiadÀs olyan sikerrel jÀrt, hogy ettûl kezdve a kiadÂk bÀrmilyen dalt elfo-
gadtak tûle, akÀrmit is kÁnÀlt.

M¢g a kiadÂi levelez¢s hangja is egy¢rtelmü: àMell¢kelten k¡ld´m a kvartettet zongo-
rakÁs¢rettel egy¡tt. A k¢tf¡zetnyi keringû megjelen¢se kellemetlen¡l lepett meg, mert nem eg¢szen
Ãgy jelentek meg, ahogyan megbesz¢lt¡k. Hely¢nvalÂnak tartanÀm a megfelelû kÀrt¢rÁt¢st.Ê
(Schubert Diabellinek, 1823. II. 21.) Ezzel szemben Franz H¡ther, a Pennauer KiadÂ
c¢gvezetûje Ágy Ár: à...mindeddig nem volt alkalmam, hogy eg¢szs¢ge irÀnt ¢rdeklûdjem ¢s fi-
gyelemmel az ¹n Ãj kompozÁciÂira tÀrgyalÀsokba bocsÀtkozzam [...] ¢s vagyok bÀtor azirÀnt ¢r-
deklûdni, hogy ez idû alatt mit komponÀlt, ¢s mit szÀnd¢kozik nyilvÀnossÀgra hozniÊ. °s megint
Schubert: à°rdeklûd´m, mikor jelenik meg a TriÂ. Nem kapta volna meg az opusszÀmot? Op.
100-as a szÀm [...] T́ bbek k´z´tt komponÀltam 3 zongoraszonÀtÀt [...] A hamburgi Heine t´bb
dalÀt is megzen¢sÁtettem [...] ¢s v¢g¡l elk¢sz¡lt 2 hegedüre, 1 brÀcsÀra ¢s 2 csellÂra Árott kvintettem
[...] ha e müvek k´z¡l esetleg valamelyik megfelelne ¹nnek, k¢rem, tudassa...Ê (Schubert
Probstnak, 1828. X. 2.)25

àöjÊ Schubert-k¢p? T́ bbnyire tÃl sokat kÁvÀnunk: minden kÁs¢rlet, hogy Ãj k¢pet
ÀllÁtsunk szembe a hagyomÀnyos Schubert-k¢ppel, sz¡ks¢gszerüen Ãjabb klis¢k, Ãjabb
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elfogultsÀgok kialakulÀsÀhoz vezet. Sokkal fontosabb, hogy megvizsgÀljuk, fel¡lbÁ-
rÀljuk ¢s relativizÀljuk a r¢gi klis¢k valÂsÀgtartalmÀt. Ez term¢szetesen nem tÃl lÀtvÀ-
nyos, ¢s ritkÀn vezet olyan eredm¢nyekhez, amelyek visszhangot vÀltanak ki ä de, Ãgy
v¢lem, ez az egyetlen mÂdja, hogy igazsÀgot szolgÀltassunk egy akkora szem¢lyis¢g-
nek, amilyen Schubert.
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