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ellenkultÃrÀhoz fordul inspirÀciÂ¢rt; ¢ppen
ellenkezûleg, ezt is a megvetett àAmerikaÊ r¢-
sz¢nek tekintik ä ez a fontos k¡l´nbs¢gt¢tel
Hollander k´nyv¢ben mintha elmosÂdna.

Harmadszor ¢s utolsÂ gondolatk¢ppen is-
m¢t visszakanyarodn¢k Hollander PÀl anti-
amerikanizmus-definÁciÂjÀhoz. A paradoxon,
amelyre itt vet¡l n¢mi f¢ny, abban Àll, hogy
ha AmerikÀban t¢nyleg annyira elterjedt ez
az Amerika-ellenes multikulturalizmus, mint
ahogy Hollander ÀllÁtja, akkor vajon ki az
Amerika-ellenes: aki ezt a kultÃrÀt alkalmaz-
za vagy aki tÀmadja? Nem csak logikai szûr-
szÀlhasogatÀsrÂl van szÂ: az Egyes¡lt çlla-
mokban van egy markÀns sz¢lsûjobb is,
amely erûsen kritikus a jelenlegi amerikai Àl-
lapotokkal szemben, de ennek a kritikÀnak
semmi k´ze az ellenkultÃrÀhoz. Ellenkezû-
leg: ez a jobboldali fundamentalizmus maga
is gyül´li az ellenkultÃrÀt, s magÀt az àigazi
AmerikaÊ v¢delmezûj¢nek tartja. S mint a
Hollander k´nyve megÁrÀsa Âta elk´vetett
1995-´s oklahomai mer¢nylet is mutatta, bi-
zonyos m¢rt¢kben ez a jobboldal az egyik
legvesz¢lyesebb Amerika-ellenes irÀnyzat.
ögy tünik, mind az intellektuÀlis ¡tûerûnek,
mind a realitÀsok figyelembev¢tel¢nek, mind
pedig a k´zvesz¢lyess¢gnek a dimenziÂi ke-
resztbe metszik az Amerika-elleness¢g/Ame-
rika-pÀrtisÀg dimenziÂjÀt.

Dupcsik Csaba
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A zeneirodalom n¢gy nagy B betüs alkotÂja:
Bach, Beethoven, Brahms, BartÂk nem csak
a csalÀdn¢v azonos kezdete okÀn szerepel
gyakran egy lapon. A n¢gy zeneszerzû k´z´s

tulajdonsÀga, hogy kompozÁciÂik a szokott-
nÀl intenzÁvebben sürÁtik magukba a kihÁvÀs
mozzanatÀt: az ÀtlagosnÀl erûteljesebben
k¢sztetik ÀllÀsfoglalÀsra a mindenkori muzsi-
kust. HasonlÂ nagysÀgrendü, azonos kort
k¢pviselû ellenp¢ldÀkat hÁva segÁts¢g¡l: H¤n-
del, Schubert, Liszt, Stravinsky megszÂlalta-
tÀsa eset¢ben ritkÀn vetûdik fel oly ¢lesen a
hogyan k¢rd¢se, mint a n¢gy nagy B betüs
müveinek elûadÀsakor. Schiff AndrÀs az el-
mÃlt esztendûkben lemezre jÀtszotta Bee-
thoven ¢s BartÂk zongoraversenyeit. Mind-
k¢t felv¢tel gyüjtem¢nyes, mindkettût okkal
tekinthetj¡k ÀllÀsfoglalÀsnak ä indokolt te-
hÀt, hogy egyazon ÁrÀs keretei k´z´tt ess¢k
szÂ rÂluk.

Egy eml¢kezetes budapesti hangverseny-
sorozat estjein, 1995 tavaszÀn (Àprilis 14., 21.,
28.) Schiff a Zeneakad¢mia nagyterm¢ben a
FesztivÀlzenekar kÁs¢ret¢vel eljÀtszotta a hÀ-
rom BartÂk-versenymüvet ä t´rt¢netesen (s
aligha v¢letlen¡l) k¢t mÀsik B betüs müveinek
hangzÂ k´zeg¢ben: Bach-concerto utÀn, Bee-
thoven-szimfÂnia elûtt. A sorozat ¢s a lemez-
k¢szÁt¢s k´z´tt a CD kÁs¢rûf¡zet¢nek tanÃsÀga
szerint egy ¢v telt el: a stÃdiÂfelv¢telek 1996
ÀprilisÀban zajlottak a Budapesti Olasz Int¢-
zetben. A zenekritika alighanem a mübÁrÀlat
minden mÀs fajtÀjÀnÀl inkÀbb a gondolta a fene
tÁpusÃ helyzetek vesz¢ly¢nek kiszolgÀltatott-
ja: szÂtlan müv¢szeti Àgat elemez, k´nnyü te-
hÀt t¢vednie. Schiff BartÂk-lemez¢nek hallga-
tÀsa k´zben a recenzens elsû ¢szrev¢tele nem
meglepû: a hÀrom felv¢tel hasonlÂ benyomÀst
kelt, mint amilyent annak idej¢n a hÀrom
koncert, egy esztendû tehÀt, Ãgy lÀtszik, nem
vÀltoztatott a szÂlista BartÂk-versenymüvek-
rûl alkotott elk¢pzel¢s¢n. A mÀsodik ¢szrev¢-
tel viszont a ritka el¢gedetts¢g¢: a zongora-
müv¢sznek a kÁs¢rûf¡zetben olvashatÂ gon-
dolatai (BARTñK IN PERFORMANCE) ¢pp azt
erûsÁtik meg szavakkal is, amit jelen sorok ÁrÂ-
ja annak idej¢n hangversenykritikusk¢nt pa-
pÁrra vetett (Muzsika, 1995. jÃnius). Magamat
id¢zni nem szeretn¢m, ez¢rt csupÀn ´sszefog-
lalÂan elevenÁtem fel: a koncertekrûl beszÀ-
molva azt Ártam, Schiff mintha àbeemeln¢Ê
BartÂkot a zenet´rt¢net tÀgabb ´sszef¡gg¢s-
rendszer¢be, jÀt¢kÀban a szokottnÀl csek¢-
lyebb szerepet juttatva a bartÂki zongorazene
sokat emlegetett perkusszÁv jellegzetess¢gei-
nek, s inkÀbb hangsÃlyozva mindazt, ami e
müveket egyetemess¢ teszi. Nos, a kÁs¢rûf¡-
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zetbeli Schiff-ÁrÀs k´zponti megnyilvÀnulÀsa
¢ppen az ¡tûhangszerszerü jÀt¢kmÂd jelen-
tûs¢g¢t tÃl¢rt¢kelûkkel folytatott vita. Hason-
lÂ fontossÀgÃ a zÀrÂ bekezd¢s is, mely lesz´-
gezi: noha BartÂk zen¢je aligha lehetne ma-
gyarabb, m¢gsem kell magyarnak lenni ah-
hoz, hogy valaki jÂl jÀtssza.

Ne gondolja persze senki, hogy a hÀrom
versenymü elûadÀsÀt hallgatva lÀtvÀnyos el-
t¢r¢seket fedez majd fel a müvek elûadÂi kÀ-
nonjÀhoz k¢pest. A kompaktlemez korÀban
mÀr gyakorlatilag nincsenek elt¢rû interpre-
tÀciÂs iskolÀk, s igen szük egy-egy megszÂlal-
tatÀs mozgÀstere. Mindenesetre Schiff e szük
t¢rben megteszi a maga l¢p¢seit. Mint sejthe-
tû, az elmozdulÀs szempontjÀbÂl az 1. ZON-
GORAVERSENY a kulcsdarab: a zongoramü-
v¢sz term¢szetesen ennek alapkarakter¢t k´-
zelÁti az ´t ¢vvel k¢sûbb befejezett ikermüh´z,
a 2.-hoz ä ¢s nem fordÁtva. A sarokt¢telek
gesztusainak vadsÀgÀbÂl ¢s nyerses¢g¢bûl ez
az ¢rtelmez¢s sokat elvesz, soha nem barbÀr
ä inkÀbb az energia feszÁtûerej¢t ¢s a ritmus
vÀltozatossÀgÀt hangsÃlyozza. Az Andant¢-
ban a zongora megszÂlalÀsmÂdja korÀntsem
oly szÀraz-kopogÂs, mint mÀs felv¢teleken. (E
ponton vetem k´zbe, mi¢rt nem hasonlÁtom
´ssze Schiff lemez¢t egy¢b BartÂk-zongora-
verseny-kiadvÀnyokkal. PÀrhuzamokat vonni
fûk¢nt sajÀt kor-, sût nemzed¢ktÀrsaival vol-
na gy¡m´lcs´zû, itt azonban a müvelet k´ny-
nyen fonÀkjÀra fordulhat, egyformÀn ¢rt¢kes
müv¢szi hitvallÀsok egymÀs ellen valÂ ä aka-
ratlan ä kijÀtszÀsÀvÀ vÀlva.) Karmester ¢s ze-
nekar is k´veti ÃtjÀn Schiffet: ahol lehetûs¢g
nyÁlik szÁnek lÀgyÁtÀsÀra ¢s ¢lek tompÁtÀsÀra,
ott ez megt´rt¢nik.

A 2. ZONGORAVERSENY sz¢lsû t¢teleiben a
jÀt¢kossÀg veszi Àt a fûszerepet s vÀlik alap-
gesztussÀ: ritmikai, metrikai, dallami ¢rte-
lemben egyarÀnt. çllandÂsul a scherzando
hang: a folytonos ¡temvÀltÀsok p¢ldÀul a
kergetûz¢s karakter¢t kapjÀk. Az Adagioä
PrestoäAdagio k´z¢pt¢tel arra ad alkalmat
Schiffnek, hogy elûadÀsmÂdjÀval e zen¢t be-
kapcsolja egy nagy hagyomÀny: a vallomÀsos,
magÀnyosan recitÀlÂ, m¢lys¢gekbe alÀszÀllÂ
versenymü-k´z¢pt¢telek BachigäBeethove-
nig visszanyÃlÂ tradÁciÂja k´r¢be. (Az a n¢-
hÀny Ãjszerü rubato, az a n¢hÀny nem kon-
vencionÀlisan ¢rtelmezett hanghosszÃsÀg,
mely e t¢telben a zongoraszÂlÂ elsû bel¢p¢-
sekor hallhatÂ, jÂ p¢lda lehet mindarra, ami

e bekezd¢s ¢l¢n a szük mozgÀst¢rrûl ¢s az eb-
ben megtett l¢p¢sekrûl szÂlt.) A zongora re-
petÀlt oktÀvjai itt sem kalapÀlnak, inkÀbb az
¢gre felkiÀltÂ, szertartÀsos panasz gesztusÀt
sürÁtik magukba.

Schiff szÀmÀra term¢szetesen a 3. ZONGO-
RAVERSENY szolgÀltat legkevesebb okot az in-
terpretÀciÂs kÀnonnal folytatandÂ vitÀhoz.
Itt a klasszikus kiegyenlÁtetts¢g kap k¡l´nle-
gesen fontos szerepet, s m¢g erûteljesebben
¢rv¢nyes¡lhet az, ami a k¢t mÀsik versenymü
felv¢tel¢t is jellemezte: az aprÂl¢kosan ki-
munkÀlt, minden r¢szlet¢ben pontos ¢s gon-
dos ä a sarokt¢telekben szinte mozarti tiszta-
sÀgÃ ä zongorajÀt¢k. TalÀn a finÀl¢rÂl jegyez-
hetj¡k fel, hogy Schiff megfogalmazÀsÀban
Àrnyalatnyit kev¢sb¢ hat a n¢pi k´rtÀnc jel-
leg, s a zen¢t a szokottnÀl intenzÁvebben jÀrja
Àt a barokkosan tiszta rajzolatÃ ritmus, a kris-
tÀlyos hangzÀs ¢s a kontrapunktikus ÀbrÀzo-
lÀsmÂd ig¢nye. A klasszikus hagyomÀnyba
kapcsolÂdÀs legmegfelelûbb ter¡lete persze
az Adagio religioso, melyben Schiff nyoma-
t¢kosan ¢rv¢nyesÁti a t¢tel kettûs ä r¢szben
Beethovent, r¢szben Bachot megid¢zû ä hi-
vatkozÀsÀt. (A BartÂk-lemez hallgatÂja a CD-t
a magyar zenekultÃra nemzetk´zi nyilvÀnos-
sÀg elûtti, ritka mÂdon gazdag megjelen¢se-
k¢nt ¢rt¢kelheti: magyar alkotÂ kompozÁciÂit
magyar zongoramüv¢sz jÀtssza magyar zene-
kar ¢s karmester kÁs¢ret¢vel; a müveket be-
mutatÂ tanulmÀnyt a nemzetk´zi BartÂk-ku-
tatÀs vez¢regy¢nis¢ge, Somfai LÀszlÂ Árta, s a
cÁmek utÀni sorszÀmot megelûzû Sz. is ma-
gyar teljesÁtm¢nyre, Szûllûsy AndrÀs BartÂk-
müjegyz¢k¢re utal.)

Mint lÀthatÂ, a BartÂk-versenymüvek elû-
adÀsa k¢nyes egyensÃlyt teremt ä elfogadott
¢s Ãjszerü mozzanatok finom arÀnyÀval.
Ugyanennek az egyensÃlynak ´nmaga ¢rv¢-
nyess¢g¢¢rt talÀn kev¢sb¢ meggyûzûen ¢rve-
lû ä s ez¢rt elsûsorban a kritikusi v¢lem¢ny-
alkotÀs tÀrgyak¢nt k¢nyes ä p¢ldÀjÀval talÀl-
kozhatunk az ´t Beethoven-zongoraverseny
lemezeit hallgatva. NyomasztÂ mÀr ´nmagÀ-
ban e müvek puszta hangfelv¢tel-t´rt¢neti je-
lenl¢te is: az utÂbbi ¢vszÀzad szinte minden
nagy zongoramüv¢sze meg´r´kÁtette a soro-
zatot. ¹nk¢ntelen¡l fogalmazÂdik meg a k¢r-
d¢s: mi indokol egy Ãjabb felv¢telt, kivÀlt-
k¢pp olyan idûszakban, melyben a hangle-
mezpiac ÃjdonsÀga a Beethoven-repertoÀr
ter¡let¢n elûbb a versenymüvek, majd a szo-
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nÀtÀk fortepianÂn t´rt¢nû birtokbav¢tele?
Schiff AndrÀs szÀmÀra a historikus Ãt nem
jÀrhatÂ. A Beethoven-lemez kÁs¢rûf¡zet¢ben
sommÀsan nyilatkozik: àostobasÀgnak tartom
Beethovent fortepianÂn jÀtszani. ý soha nem volt
el¢gedett ezekkel a hangszerekkel. Beethoven a j´vû
szÀmÀra komponÀlt. Zen¢je kozmikus ¢s metafizi-
kus, nem kapcsolÂdik meghatÀrozott hangszerhezÊ.
De nemcsak a hangszervÀlasztÀs ter¢n utasÁt-
ja el a r¢gizenei k´zelÁt¢st, hanem ä k´zvetve
ä a historizmus tanulsÀgainak modern hang-
szeren t´rt¢nû kamatoztatÀsa ¢rtelm¢ben is,
egyformÀn hangsÃlyozva a kis dallamsejtek-
bûl valÂ ¢pÁtkez¢s ¢s a sz¢les Ávü legatojÀt¢k
fontossÀgÀt.

A k¢t elsû versenymü elûadÀsa zavarba ejt.
Olyan, mint a mesebeli okos lÀny: mindent
el lehet rÂla mondani, de mindennek az el-
lenkezûj¢t is. Ha a zongoramüv¢sz tesz vala-
mit a m¢rleg egyik serpenyûj¢be, biztosra ve-
hetj¡k, hogy hamarosan ott lesz az ellensÃly
a mÀsikban. A produkciÂ t´k¢letesre csiszo-
lÀsa, a kiegyenlÁtû t´rekv¢s ÀllandÂ jelenl¢te
egyfelûl meghozza a nemzetk´zi pÂdium ¡n-
nepelt muzsikusÀtÂl elvÀrt magasrendü ered-
m¢nyt, mÀsfelûl vesz¢lyeket rejt magÀban.
Elismer¢sre m¢ltÂ a C-DöR ZONGORAVER-
SENY-ben hallhatÂ pergû, akcentusgazdag jÀ-
t¢k ¢s erûteljes ritmizÀlÀs; vonzÂ a B-DöR

ZONGORAVERSENY sarokt¢tel¢nek karcsÃ
hangja ¢s kecses-k´nnyed dallamformÀlÀsa;
k¢ts¢gtelen, hogy a k¢t elûadÀs finoman ¢r-
z¢kelteti a k¢t mü stilÀris ¢retts¢ge k´zti k¡-
l´nbs¢get, a t¢nylegesen korÀbbi, de maga-
sabb opus-szÀmot viselû darabot hamvasab-
ban klasszikusnak s az eredeti idûrendben
mÀsodik helyen ÀllÂt mer¢szebbnek mutat-
va. Valami m¢gis hiÀnyzik: az erûs gesztusok-
kal ¢lû, megszÂlÁtÂ, egyes szÀm elsû szem¢lyü
elûadÀsmÂd. Ez utÂbbi tette Schiff elmÃlt ¢v-
tizedbeli budapesti fell¢p¢seit jelentûs esem¢-
nyekk¢, s bÀr lemez ¢s hangverseny nem azo-
nos müfaj, a CD-k hallgatÂja is okkal vÀrja a
szinte v¢djeggy¢ vÀlt markÀns megnyilatko-
zÀsokat. Bensûs¢ges ¢s megindÁtÂ a k¢t lassÃ
k´z¢pt¢tel, az a m¢rt¢ktartÀs azonban, mely-
lyel Schiff ezekben a rubatÂt alkalmazza, a
zongoraszÂlam besz¢dess¢g¢bûl vesz el.

Az elûadÂi magatartÀs ott mÂdosul, ahol
Beethovenn¢l a dimenziÂvÀltÀs bek´vetke-
zik: a C-MOLL ZONGORAVERSENY megformÀlÀ-
sa mÀr tartalmazza azt a jÂ ¢rtelemben vett
szubjektivitÀst, amely a kÁs¢rûf¡zetben k´z´lt

elemz¢s (William Kinderman) sugallatÀnak
megfelelûen, valÂban hangokba foglalt drÀ-
mak¢nt ÀbrÀzolja a Beethoven-zongoraverse-
nyeket. ögy is fogalmazhatnÀnk, a hÀrom
nagy zongoraverseny ¢s a harmadik CD v¢-
g¢n megszÂlalÂ APPASSIONATA SZONçTA tolmÀ-
csolÀsa a jÀt¢kmÂd expresszivitÀsÀnak fokoza-
tos kiteljesed¢s¢t tÀrja a hallgatÂ el¢. Fontos-
nak ¢rzem a C-MOLL ZONGORAVERSENY nyitÂ-
t¢tel¢ben a gesztusok sÃlyÀt ¢s erej¢t, a ron-
dÂ jelent¢startalmÀnak gazdagsÀgÀhoz pedig
nagyban hozzÀjÀrul a t¢mabemutatÀs feszes,
hangsÃlygazdag indulÂkaraktere. ¹r´mteli ¢l-
m¢ny a G-DöR ZONGORAVERSENY nyitÂt¢tel¢-
nek ä ennek a valÂban lÁrai indÁttatÀsÃ zen¢-
nek ä mÀsodik fel¢ben igazi marcatÂkat, be-
l¡lrûl fakadÂ indulattal meg¡t´tt akkordokat
hallani. Nem tetszik az Andante con moto
k´z¢pt¢tel zenekari recitativÂjÀnak tÃlsÀgo-
san is feszes-rigorÂzus megfogalmazÀsa (s tÃl
gyors tempÂja), kritikusk¢nt m¢gis helyeslem
¢s ¡dv´zl´m, mert elfordulÀs a àkonszolidÀlt
BeethoventûlÊ, karakterisztikus d´nt¢s, s ¢r-
telmezhetû a kegyetlen t´rv¢ny ¢s a magÀ-
nyos, orpheuszi panasz pÀrbesz¢d¢nek sarkÁ-
tott ÀbrÀzolÀsak¢nt. Az ESZ-DöR ZONGORA-
VERSENY felv¢tel¢n persze, a mü empire
pompÀjÀhoz m¢ltÂn, tovÀbb tÀrul a horizont,
sz¢lesednek a mozdulatok, intenzÁvebb¢ vÀlik
a karakterekbe valÂ behatolÀs: a szÂlista is-
m¢t egy l¢p¢ssel k´zelebb l¢p müh´z ¢s hall-
gatÂhoz. (Az ´t versenymü elûadÀsÀnak jel-
lemz¢sekor nem szÀntam k¡l´n bekezd¢st
Bernard Haitink ¢s a Staatskapelle Dresden
teljesÁtm¢ny¢nek: mint sejthetû, az¢rt nem,
mert karmester ¢s zenekar ä felfogÀs ¢s kife-
jezûeszk´z´k tekintet¢ben egyarÀnt ä t´k¢le-
tesen azonosul Schiff ideÀljÀval.) Ki tudja
azonban, valÂban szerencs¢s ´tlet volt-e a har-
madik CD fennmaradÂ idej¢t az F-MOLL ZON-
GORASZONçTA (op. 57) felv¢tel¢vel kit´lteni.
Schiff, igaz, magÀt a f¢ktelenek tÀborÀtÂl tÀvol
tartva s a fegyelem ig¢ny¢t itt sem adva fel,
Àm m¢gis a müh´z illû szenved¢llyel fordul az
APPASSIONATA sarokt¢telei fel¢. Innen vissza-
n¢zve, ezt az elûadÀst tekintve a müv¢szi azo-
nosulÀs elfogadhatÂ m¢rc¢j¢nek, a hallgatÂ
n¢mi rezignÀltsÀggal ÀllapÁtja meg: az ´t zon-
goraverseny magasrendü, csiszolt, r¢szletgaz-
dag felv¢tel¢bûl egyvalami bizonyosan nem
der¡lt ki: az, hogy Beethoven a zenet´rt¢net
legindulatosabb alkotÂja.

Csengery KristÂf


