
nak gondjait”. Noha nyilván sokan mûködtek
közre egy ilyen méretû és nemzetközi szerve-
zést igénylô rendezvény létrehozásában, nem
kellene a nyomdafestékkel spórolni, és meg
kell nevezni legalább Bajkay Évát és Hubertus
Gassnert, akiké tudtommal a koncepció, vala-
mint a miskolci Mission Arttól Jurecskó Lász-
lót és Kishonty Zsoltot, akik a nyilván nélkü-
lözhetetlen szakmai segítséget nyújtó mû-
vészettörténészek – Majoros Valéria, Szabó
Júlia, Passuth Krisztina, Vida György – mellett
a munka oroszlánrészét elvégezték. A kiállítás
szellemi termék, amelynek segítôi, munkatár-
sai és intézményi háttere mellett szerzôi is
vannak.

Forgács Éva

lSIGMUND FREUD:l
MÛVÉSZETI ÍRÁSOK

Sigmund Freud Mûvei IX.
Sorozatszerkesztô Erôs Ferenc
Fordította Bókay Antal, Erôs Ferenc, 
Halasi Zoltán, Hantos Iván, Kertész Imre, 
Szilágyi Lilla, Vikár György, Ülkei Zoltán
Filum Kiadó, 2001. 316 oldal, 1950 Ft

Freud mûveinek tíz kötetre tervezett repre-
zentatív magyar kiadása a vége felé közeledik. 
A nagy vállalkozás túlélte a Cserépfalvi Ki-
adót, amely elindította.

Mivel Freud nagy könyvei mellett számos
kisebb tanulmányt, esszét, hozzászólást írt,
ezért a Freud-kiadásoknak választaniuk kell az
idôrendi vagy a tematikus elrendezés között.
Erôs Ferenc sorozatszerkesztô az úgynevezett
STUDIENAUSGABÉ-t vette mintának (eredetileg az
S. Fischer Könyvkiadónál jelent meg 1969 és
1975 között), mindazonáltal sem a sorozat,
sem ez a kötet nem egyszerû átvétel. Erôs nép-
szerûbb kiadásra törekedett, ezért gyûjtötte
például össze két kötetbe a klinikai esettanul-
mányokat. Újdonság, hogy az egyes tanulmá-
nyok szerkesztôi bevezetôje nem szorítkozik fi-
lológiai információkra, hanem kommentálja
is a mûveket. A STUDIENAUSGABE BILDENDE KUNST

UND LITERATUR (KÉPZÔMÛVÉSZET ÉS IRODALOM) cí-
mû kötete nem tartalmazza Freud egyik leg-

fontosabb irodalmi tanulmányát, A KÍSÉRTE-
TIES-t, mert egy másik tematikus kötetbe vette
föl. A magyar kiadás igen helyesen ebben a kö-
tetben jelentette meg. Nem tartalmazza a ma-
gyar kötet a PSZICHOPÁTIÁS SZEMÉLYEK A SZÍNPADON

címû korai írást, A DOBOZVÁLASZTÁS MOTÍVUMA cí-
mû Shakespeare-értelmezést, a NÉHÁNY KARAK-
TERTÍPUS A PSZICHOANALITIKUS MUNKÁBÓL címû ta-
nulmányt, az EGY GYERMEKKORI EMLÉK A KÖLTÉ-
SZET ÉS VALÓSÁGBÓL-t és az 1930-as Goethe-díj át-
vétele alkalmából tartott beszédet.

Itt van viszont a Leonardo-tanulmány,
amelynek nevezetes baklövése (hogy ugyanis
Freud keselyûnek fordította a kányát, és ebbôl
messzemenô következtetéseket vont le) leg-
alább olyan hírre tett szert a tudománytörté-
netben, mint a mûvészettörténetben az, hogy
Brueghel PARASZTLAKODALOM címû képén az
egyik fôalaknak tévedésbôl három lábat fes-
tett, vagy a filozófiatörténetben az, hogy Hei-
degger parasztcipôként értelmezi Van Gogh
saját cipôirôl festett képeit – s egyik elvétés
sem csökkenti a mûvek értékét. Itt van továb-
bá a Michelangelo MÓZES-érôl írott tanulmány,
aztán A KÖLTÔ ÉS A FANTÁZIAMÛKÖDÉS, valamint a
DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG.

Mivel igen népszerû írásokról van szó,
majdnem mind megjelent már magyarul, né-
hány például szükségképpen a Bókay Antal 
és Erôs Ferenc szerkesztette PSZICHOANALÍZIS ÉS

IRODALOMTUDOMÁNY címû szöveggyûjtemény-
ben (Filum, 1988). Két kisebb írás – A MULAN-
DÓSÁGRÓL, valamint az 1914-es MICHELANGELO

MÓZESE 1927-es rövid UTÓIRAT-a – mellett a kö-
tet igazi újdonsága Freud elsô és mindjárt leg-
terjedelmesebb irodalmi elemzése, A TÉBOLY ÉS

AZ ÁLMOK W. JENSEN GRADIVÁJÁBAN.
A folyóirat más helyén részletesen írok er-

rôl a mûrôl, ezért most csak annyit, hogy Han-
tos Iván és Halasi Zoltán színvonalas fordítása
nagyon igényelte volna a gondos ellenôrzést.
Akkor nem került volna bele ugyanannak a
Jensen-szövegnek annyi különbözô verziója,
ahányszor Freud idézi. Ez különösen akkor kí-
nos, ha a fordító jegyzetben tisztázza (88.),
hogy a német eredeti szerint „valahol a napban
ül Gradiva. A magyar fordítás ezt a kétértelmûséget
nem követhette” (a kétértelmûség a nap és egy a
napról elnevezett albergo között áll fenn). Igen
ám, de már követte, nevezetesen a 32. olda-
lon. Az se világos, hogy a nászutaspárokat mi-
ért kell Jancsiknak és Juliskáknak nevezni, mi-
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kor az eredetiben a nôi név ugyan Grete, de a
férfinév korántsem Hänsel, hanem August.

Amikor e sorok írója a 70-es években kiadói
szerkesztô volt, akkor egy tudományos könyv
a fordító után kontrollszerkesztôhöz került,
majd elolvasta a válogató külsô szerkesztô és
szükség esetén a szaklektor. Ezután a belsô
szerkesztô olvasta el, majd a kézirat-elôkészí-
tô. A korrektúrát sorról sorra elolvasta a kor-
rektor, a belsô szerkesztô, a külsô szerkesztô 
és a fordító. Ez a nehézkes rendszer szavatol-
ta, hogy igen nagy valószínûséggel kiugorjon,
ha hat soron belül egy szó egyszer így író-
dik: „Pompejiben”, egyszer meg így: „Pompeibe”
(60.). Ma – igen kevés kivételtôl eltekintve – a
kiadók túl sokat bíznak a nagyszerû technikai
vívmány, a szövegszerkesztô komputer agyára.
A Filum Kiadó nem tartozik a kivételek közé.

Radnóti Sándor

A „MÁTÉ-PASSIÓ” ESETE
HARNONCOURT-RAL

Bach: Máté-passió
Christoph Prégardien, Matthias Goerne, Christine
Schäfer, Dorothea Röschmann, Bernarda Fink,
Elisabeth von Magnus, Michael Schade, Markus
Schäfer, Dietrich Henschel, Oliver Widmer, ének;
Arnold Schoenberg Chor; Wiener Sängerknaben;
Concentus musicus Wien;
vezényel Nikolaus Harnoncourt
Zenei rendezô Martin Sauer
Hangmérnök Michael Brammann
Das alte Werk/Teldec, 8573–81036–2 (3 CD)

Vokális mûvek elôadásához, mint Montecuc-
coli óta tudjuk, három dolog kell: énekes, éne-
kes és énekes. S ha a pénz háromszori említé-
se a parafrazeált mondásban a fokozott meny-
nyiségi igényre utal, itt az ismétlés a minôség
mindenekfelett való fontosságát húzza alá. Ha
van – vagy volt – évtizedek óta visszatérô jogos
kifogás Nikolaus Harnoncourt produkcióival
kapcsolatban (eltekintve az olyan szintû „bírá-
latoktól”, hogy Harnoncourt és a historikus is-
kola általában csak reprodukál, nem interpre-
tál, s egyáltalán, bélhúros hegedûn csak a te-

hetségtelenek játszanak, természetesen csakis
hamisan), akkor az éppen énekeseinek kivá-
lasztására vonatkozik. Ez persze igen komplex
probléma, és biztos, hogy iskolateremtô úttö-
rôként Harnoncourt e tekintetben egyáltalá-
ban nem volt könnyû helyzetben mondjuk a
hatvanas években. Ebben a MÁTÉ-PASSIÓ-pro-
dukcióban – különösen, ha a mû elsô, 1971-es
elsô Harnoncourt-felvételével összehasonlít-
juk – mindenesetre feltûnô az elmozdulás a
„csak” stílusismeretükkel és korrekt teljesít-
ményükkel jellemezhetô énekesek felôl egy-
részt az igazán szép hangok, másrészt a hall-
gatót kifejezôerejükkel és szuggesztivitásukkal
lebilincselô énekesegyéniségek irányába. Egy
Händel pontosan tudta, hogy operái kizárólag
abban az esetben érik el hatásukat, ha szere-
pel bennük az a két-három-négy érzékien szép
hangú, zeneileg tökéletesen képzett, boszor-
kányos virtuozitású és ellenállhatatlan szemé-
lyes kisugárzású énekes, akik az adott darabba
voltaképpen bele voltak komponálva; meg-
szerzésük – kerültek, amibe kerültek – kény-
szerítô szükség volt. Sajátos útjának kezdetén
Harnoncourt-nak nyilván nem álltak rendel-
kezésére az akkori legragyogóbb „általános”
énekes sztárok (mármint közülük azok, akik
hangkarakterben, éneklési stílusban egyálta-
lában szóba jöttek volna), viszont olyan mûvé-
szekre volt szüksége, akik képlékenyek, alakít-
hatók, egy másfajta éneklésideálra fogéko-
nyak voltak. Így jutott szóhoz egy sor szólista,
akik stílusosan és „szépen”, ám szuggesztivitás
és átütôerô nélkül énekeltek, és akiket egyéb-
ként nemigen jegyeztek. Mára minden meg-
változott. Harnoncourt (egy-két idôközben
befutott hasonszôrû pályatársával együtt) ma
nagy név, vele dolgozni jó reklám és jó üzlet; a
barokk éneklésmód nem egy jellegzetessé-
ge egzotikumból jól ismert manírrá változott,
és a traktátusok lapjairól kilépve újra élettel
telítôdött, valahogy úgy, mint az ivrit nyelv
(ami persze a legkevésbé sem azonos a klasszi-
kus héberrel); egyszóval a historizmus bevett
irányzattá vált, amellyel lehet, érdemes és ké-
pesek is vagyunk flörtölni.

Érzésem szerint azonban még valamirôl szó
van. Christoph Prégardien vagy Cecilia Bar-
toli, akiknek harminc-negyven évvel ezelôtti
megfelelôi nem szerepeltek Harnoncourt ak-
kori produkcióiban, nemcsak azért jelent meg
a színen, mert nekik megéri, hanem azért is,


