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SCHUMANN KÉTSZÁZ ÉVE∗

Ünnepi-ünneprontó beszéd a kétszázadik 
születésnapon

Egyre kevésbé tartozik hozzá az általános mûveltséghez egy nagy komponista mûveinek 
átfogó ismerete. Sajnos manapság már a zenészszakmabeliek között sem dívik, hogy 
egy zeneszerzô összes mûvét megismerjék vagy legalább törekedjenek a megközelítô 
teljességre – márpedig e talán idealisztikusnak tûnô elvárás korántsem túlzás: senki 
nem mondhatja, hogy ismeri egy alkotó munkásságát, ha nem nézte végig valamennyi 
mûvét. Az összefüggések, utalások, egymásba kapcsolódások és a sokszor emlegetett, 
bár aligha elemezhetô fejlôdés sem követhetô nyomon, ha valakitôl csak egy-két dara-
bot hallottunk, játszottunk.

A mindenki által nagyjából egységesen sorolt nagyok között is Robert Schumann 
mûvészete a kevéssé ismertek közül való. Nyilván mindenki föl tudja sorolni számos 
darabját: zongoramûveket, dalokat, néhány kamaramûvet, szimfóniát – ám ha végig-
nézünk közel két és fél évtizednyi alkotói korszakának impozáns mûlistáján, rengeteg 
voltaképpen ismeretlen mûvet találunk, olyanokat, amelyekrôl még azt sem mondhat-
ni, hogy legalább ritkaságszámba mennek a koncertmûsorokon. Aligha vétjük el a 
nagyságrendet, ha azt mondjuk, hogy mûveinek több mint harmada soha nem hangzott 
el Magyarországon – s az érdeklôdô még felvételükre sem igen bukkanhat a mára lát-
szólag mindenre kiterjedô CD-kínálatban. 

Az okok nyilván számosak és szerteágazók. Mondhatni: sok a darab, sok a jó darab, 
sôt remekmû – s az idô a szerzô halála óta eltelt jó másfél száz évben elvégezte már 
rostáló munkáját. S talán azt a szellemesnek szánt megjegyzést sem feledte a hálátlan 
utókor, hogy Schumann lett volna az a szerzô, aki zseniként kezdte, s tehetségként 
végezte – vagyis hogy az impozáns mûjegyzék kronológiája voltaképp hanyatlástörténet; 
hogy az elhatalmasodó betegség, amelyrôl szólva ma már nem kell eufemisztikusan 
elhallgatni, hogy szifilitikus fertôzés következtében kialakult elmebaj, megakadályozta 
méltó mûvek létrejöttét, s az életmû utolsó évtizedének termése gyenge, netán jelen-
téktelen mûveket sorakoztat föl, amelyek nem érik el a kezdet valóban hihetetlen re-
mekléseit. Ám a közelebbi vizsgálat mégis arról gyôz meg, hogy ha vannak is kevésbé 
sikerült darabok – de hát kinek a mûvei közt nem találni ilyeneket? –, a méltatlanul 
mellôzöttek között igazi remekmûvekre lelhetünk. 

Mi sem lehet méltóbb e bicentenárium alkalmával, mint arra keresni valamiféle 
magyarázatot, hogy miért alakult ki ez a vélekedés, miért tartja magát ily makacsul, s 
hogy talán miért nem vár Schumann kései mûvészetére olyasfajta újrafelfedezés, reha-
bilitáció, mint pár évtizeddel korábban a szintén oly sokáig mellôzött és félreértett 
Bruckner, netán ma már szinte felfoghatatlanul: Mahler alkotó munkásságára? Van-e 
valamiféle kikövetkeztethetô oka annak, hogy a mûvek önértékével mit sem törôdve 
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egy életmû jelentôs hányada fölött siklik el a figyelem, nem a mûvészeti korszakok sa-
játos ritmusa, sôt fáziseltolódása, különféle múltakat hasznosítani szándékozó igénye, 
furcsa és helyrebillenthetetlen aszinkronja teszi-e, hogy egy valóban pompás és impozáns 
életmûnek ne legyen esélye elfoglalni az ôt megilletô helyet a folyvást újabb területeket 
bekebelezô kánonképzôdésben?

Kétségtelen, hogy ha valaki csak a korai s legnépszerûbb zongoramûveket, az ôket 
váltó dalesztendô termését ismeri, meg néhány válogatott remekmûvet a következô 
idôszakból, elôször találkozva a kései darabokkal, meglehetôsen elbizonytalanodhat. 
Nem találja meg azokat a stiláris jegyeket, amelyeket megszokott, nem leli azt a csillo-
gást, amelyet a virtuóz korszak darabjai oly magától értôdôn mutatnak, s így persze 
nem élheti át azt a sajátos költészetet sem, amely szinte egységesen jellemzi az elsô 
harminc opust s bukkan fel olykor egy-egy pillanatra a késôbbiekben; megbillen a 
formák klasszikus fegyelme, amely keretek közé szorította a terjedelmesebb tételek alig 
zabolázható anyagait, töredezetté válnak a miniatûrök is, olykor alig tudják fenntarta-
ni az egységes hangütést, amelyet a korai darabokban a szerkesztésmód szigorú öko-
nómiája is szavatolt még, s persze látszik a másik véglet is: a feltûnô vagy tetszetôs sal-
langokról, ornamensekrôl való lemondás, a leglényegesebbre szorítkozó koncentráció. 
Mintha egy másik komponista mûveit vizsgálnánk; majdhogynem akkora a tapasztalt 
változás, mintha jó fél századdal késôbbi életmûveket fognánk vallatóra: jószerivel 
mindegyik huszadik századi alkotó munkásságában megtaláljuk majd a korai és késôbbi 
korszakok éles választóvonalát. Csak míg ott arra hajlik a zenetörténet-írás, hogy korai 
és érett korszakot különböztessen meg, arra senki nem vetemednék, hogy a késôbbi ál-
lapot felôl visszanézve az elômunkálatok, a készülôdés dokumentumának tekintse a CAR-
NAVAL-t, a KREISLERIANÁ-t, a LIEDERKREIS-sorozatokat, a DICHTERLIEBÉ-t, a FRAUENLIEBE UND 
-LE BEN korszakos remekmûveit. 

Pedig könnyen lehet, hogy minden szívbéli elfogultság ellenére valami ilyesmirôl 
van szó. Komoly stiláris elemzés kimutathatja a változás elôjeleit már a korábbi opusok-
ban is; a SZIMFONIKUS ETÛDÖK olykor makacs figurativitásában, a C-DÚR FANTÁZIA formájá-
nak sajátos rendjében, a CONCERT SANS ORCHESTRE nem könnyen emészthetô ciklusában, 
s talán még az amúgy oly kedvesnek ható, ám pianisztikus megoldásaiban nagyon is 
talányos ARABESKE, sôt a végképp problémátlannak tûnô BLUMENSTÜCK is okozhat meg-
lepetést, ha friss szemmel próbálunk rájuk tekinteni. S a negyvenes években azután 
sorakoznak a valóban furcsa jegyeket felmutató mûvek: az op. 32-es zongoradarabok 
(ahol az utolsó tétel gigue-et és fugatót kombinál ugyan, de nem feledi még a KREISLERIA-
NA hangját), vagy a három vonósnégyes meg a legkülönfélébb kamarakompozíciók, 
egyre szabályosabbá váló formaszerkezeteikkel, amelyek azonban a legkevésbé sem 
klasszikus anyagokkal és faktúrákkal építkeznek. Megjelennek különös mûfajok: zene-
karral kísért kórusdalok (amelyek elôképe Beethoven középsô korszakának talán leg-
kevésbé nép szerûvé vált mûtípusa lehetett – s amelynek folytatására majd Brahms 
mûvészetében bukkanhatunk), kantáták s oratóriumok, különös tételsorrendeket fel-
mutató versenymû vek s így tovább. 

Talán kimondható, hogy nem egy hanyatló invenciójú mester alkotásai ezek, hanem 
egy nagyon is tudatos útkeresôéi, aki mintha fölismerte volna a nagy korszakváltás 
pillanatát, s az aktuálisan fölvetôdô kérdésekre keresné a maga sajátos válaszait. Mert 
miképpen magyarázhatnánk másként a szigorúbb ellenpontozó mûvészetet képviselô 
fúgák és fughetták sorát, azt a polifóniát, amellyel nagyjából Schumann-nal egy idôben 
Mendelssohn is próbálkozott – s utánuk csaknem mindenki, egészen a nyílt stílusimi-
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tációkra is vállalkozó Regerig (s akár tovább: a második bécsi iskola archaizáló törek-
véseiig); vagy azt a klasszikus formaszerkezeteket alkalmazó komponálásmódot, amely 
azonban annyira elszakítja ezeket a készen kapott formákat a beléjük kényszerített vagy 
applikált zenei anyagtól, hogy az eljárás szinte a huszadik századi neoklasszikus törek-
vések elôfutárává teszi e darabokat (mint például az ifjúságnak szánt, bár épp az ifjú 
zongorázók számára csaknem játszhatatlanul nehéz három szonátát); s már-már toposz-
ként használja fel korai alkotásainak hangvételtípusait, szinte elidegenítô gesztussal, de 
mindenképp nosztalgia és szentimentalizmus nélkül – mint azt a GESÄNGE DER FRÜHE 
sorozatában (s a kései, már-már törmelékekbôl összeállított ciklusaiban, a WALDSZENEN-
ben vagy a BUNTE BLÄTTER-ben) látjuk. S akkor nem szóltunk még az oratorikus mûvekrôl, 
egyházi kompozíciókról vagy a valamennyi közül talán legmeglepôbbrôl, az operain-
dítást, drámai jelenetet és vokális szimfóniatételt egyszeri szintézisbe hozó FAUST-JELENETEK-
rôl – megannyi fölvetés és ötlet, egységes nézôpontot szinte alig megengedô szerteága-
zó bôséggel.

Mindez nem nélkülözte természetesen az elméleti megalapozást. Schumann egyike 
volt azoknak a szellemeknek, akik fontosnak érezték mûvészetük ideológiájának kifej-
tését is: kritikusi munkássága nem csupán azért érdemel figyelmet, mert nagy elôdeirôl 
és kortársairól nem avulóan tudott érvényeset mondani, hanem azért is, mert mára – 
méltán? – feledett alkotókról és alkotásokról terjedelmes kritikákat írva valójában a 
maga ars poeticáját fogalmazta meg. Ezeket az írásokat olvasva és elismerve ôket az 
életmû integráns részeként, azt látjuk, hogy ha olykor szerepet játszva is, Dávid-szö vet-
ségben ostorozva és megsemmisítve a filiszteusokat, egy nagyon is új mûvészeti ideál 
szószólójaként lépett fel. Ha nem érezzük is ma már szatírájának élét – hiszen nem is-
merjük a kor közállapotait, kulturális miliôjét, a korstílust teremtô átlagmûvek sorát –, 
az mindenképpen érzôdik, hogy itt egy új mûvészi koncepció kimunkálásáért folyik a 
harc. Klasszicizálódás, de új anyaggal, historizmus, de megôrizve az alkotómunka sti-
láris szabadságát, új értelmet adva archaikusnak ható technikáknak és szabályoknak. 
Mintha arra kereste volna valamiféle megoldásnak a lehetôségeit, hogy miként lehet 
újat létrehozni egy olyan korban, amely tudatosan fordul már a múlt termése felé, 
ugyanakkor jól érezte azt is, hogy a számára adott zenei nyelvezet (értve ezen most 
elsôsorban a harmonikus gondolkozást) hihetetlen változások elôtt áll. Schumann va-
lóban benne élt a korában, s jól ismerte, értôn sajátította el azt, amit akár egy Chopin 
vagy Liszt, de nem kevésbé Wagner vagy éppen a német zenei idiómába némiképp új 
színt hozó, kissé provinciálisnak ható, de mindenképp egzotikus ízû északi szerzôk 
képviseltek...

E sokirányú érdeklôdés, nyitottság talán túlságosan is heterogénnek tûnt föl a kor-
társak s az ôt közvetlenül követô nemzedék szemében. Megoldásai esetleg kevésbé ra-
dikálisnak – sôt nehézkesnek akár, fölvetései érthetetlennek és megoldatlannak. Nehéz 
persze párhuzamokat vonni – ám Schumann kései korszakának mûvei mintha a Liszt-
életmû utolsó harmadának termésével osztoznának hasonló sorsban. Nem belôlük indult 
ki, nem belôlük táplálkozott a színre lépô új generáció – s mire a korszakok örök rit-
musa szerint a szinte minden életmûvet egynéhány évtizedre maga alá temetô feledés 
újra feléjük fordulhatott, nem adtak elegendô indíttatást az új törekvéseknek. Nem 
voltak aktualizálhatók. 

Egy zeneszerzôi életmûvet ugyanis – egyre inkább úgy tûnik – nem elsôsorban az 
elôadó-mûvészet tart életben, még ha látszólag a koncertpódium lenne is számára a 
valódi élettér. Ez csupán látszatlét: divatok jönnek s mennek, a közönség ítélete nem 
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sokat számít alkotók és mûvek értékelésénél. Nem; egy zeneszerzô utókori megbecsü-
lése mindig azon áll vagy bukik, hogy mennyire hasznosul az újabb alkotómûvészetben, 
vannak-e benne olyan elvarratlan szálak, amelyekre egy új korszak zeneszerzôinek van 
szüksége. Schumann életmûve ebbôl a szempontból nem született szerencsés csillagzat 
alatt. Legfontosabb mûfajainak tartalékai a XX. század elejére kimerültek, nagy formai 
elgondolásait felülírta elôbb a wagneri, majd a bruckneri, végül a mahleri koncepció, 
harmóniai gondolkodásánál radikálisabbat igényelt a változó korszak. Akkor volt spe-
kulatív, amikor arra kevés igény mutatkozott, akkor volt kimért és szikár, amikor a 
csillogóbb és tetszetôsebb felületek tûntek vonzóbbnak. A repertoár végzetes be szû kü-
lé sének évadában pedig, úgy látszik, kevés az, hogy remekmûveket írt – legelhivatottabb 
rajongói sem hihetnek abban, hogy a feledésbôl idôrôl idôre kiemelt opusai túllépnek 
a kuriózum rangján. Hiszen nincs többé az a kultúra, amelynek folytonossága érthetôvé 
tenné ôket; nincs az az új zeneszerzôi akarat, amely elôképét látná benne. Szeretni s 
becsülni lehet – a Liebhaber helyett végképp a Kenneré lett az ô életmûvének jelentéke-
nyebb hányada; mondhatnánk connaisseur-t is, ha nem tapadna e szóhoz némi pejora-
tív patina. Márpedig errôl van szó valójában: ritka fényû drágakövekhez hasonlítanak 
az ô mûvei, melyeknek rejtôzô értékét csak az veheti észre, aki a valódi megértés szán-
dékával közelít hozzájuk. De ebben sokakkal osztozik Schumann mûvészete – s bízvást 
mondhatjuk: nincs rossz társaságban.

Hetényi Zsuzsa

CSEHOV-CSAPONGÁSOK, NABOKOVOS 
NÉZÔPONTBÓL∗

Két író az asztalon
Talán meglepô, hogy Csehov születésének másfeledik centenáriumáról egy másik író 
közbeiktatásával szeretnék megemlékezni. Csehov és Nabokov úgy került egymás mellé 
az asztalra, hogy ez az asztal, pontosabban az én íróasztalom már tele volt Nabokovval, 
amikor Csehov az évforduló kapcsán odakerült, s így Nabokov a tükör, a közvetítô 
szerepét tölti itt be. A Nabokov számára oly fontos motívum nemcsak tárgy vagy felület, 
és nemcsak szimbólum, hanem regényeinek alapvetô mûvészi eszköze is, és most szá-
momra is a reflexiót elôsegítô mediátor.

Minthogy Nabokovhoz hasonlóan szeretem a számok bûvöletét, megjegyzem, hogy 
a témáról ugyan sokkal elôbb kezdtem töprengeni, de az írásnak véletlenül napra pon-
tosan éppen százhat évvel Csehov halála után fogtam neki. E nabokovos számrébuszból 
máris meg lehet tudni, hány évesen halt meg Csehov, és mikor született. Nabokov 
rejtvényrendszerei ennél jóval bonyolultabbak. Az irodalommal foglalkozó embert így 
bûvkörébe vonja az író, aki éppen a „hôse”, és Nabokovra ez fokozottan igaz. 

∗ Készült az OTKA SAB 81212 támogatásával eltöltött kutatási év során.


