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utolsó döntései egyikeként -  a mű egy másik, 
az eredeti címet értelmezve módosító kérdé
sét emelte címmé (How German Is It  
STILL?), amely egyébként Nietzsche Ist DAS 
HOCH DEUTSCH? című versére utal, a szöveg 
egészére nézve ez az eljárás bevált. Ha nem 
is ugyanúgy, olykor nem is ugyanott tapasz
taljuk magyarul Abish fogásait, az egész ép
pen így képes a maga fogalmilag pontosan 
be nem lőhető helyére kerülni. Jómagam 
egyébként a cím fordítását is jó megoldásnak 
tartom. Egyrészt, mert -  a korábban említett 
okokból -  nem zavar, hogy miként azt Bán 
Zsófia megállapítja, inkább nemleges választ 
sugall. Másrészt, mert egy esetleges kérdőjel 
nélküli kérdés a magyarban lakonikus meg
állapításként hatna, annál pedig szerencsé
sebb egy az eredetivel rokon, pontosan lefor
dítható szerzői kérdést címmé emelni. Végül 
pedig a cím meghívás, és a NÉMET EZ MÉG? 
alkalmas rá, hogy a potenciális olvasókat a 
könyvbe mint kétségekkel teli térbe csalogas
sa. S ha már egyszer ott vagyunk, és első öt
letszerű gondolatainkat az olvasás során ki
igazítani kényszerülnénk, e feszültség nem 
csupán elviselhető, de termékeny is lehet, 
ami e témában ránk fér.

Gál Ferenc

MOZART HAHOTÁZIK

Arcadi Volodos bemutatkozó CD-je

Bizet-Horowitz: Carmen Variations 
Rachmaninov-Volodos: Utro, Op. 4/2 
Melodiya, Op. 21/9
Liszt-Horowitz: Hungarian Rhapsody No. 2,
S. 244
Schubert-Liszt: Litanei, S. 562/1
Aufenhalt, S. 560/3
Liebesbotschaft, S. 560/10
Rimsky-Korsakov-Ciffra: Flight of the Bumblebee
Prokofiev: Cinderella
Gavotte, Op. 95/2
Orientale, Op. 97/6
Valse, Op. 102/1
Tchaikovsky-Feinberg: Scherzo (Symphony No. 6.) 
J. S. Bach-Feinberg: Largo (Trio Sonata No. 5, 
BWV 529)

Mozart-Volodos: Concert Paraphrase on „Turkisch 
March”
Arcadi Volodos -  zongora 
SONY CLASSICAL 62 691 
61 ’20’’

Pusztán vezetéknevének említésével hirdeti a 
világcég a szentpétervári születésű fiatal zon
goristát a lemezborítón -  teljes joggal bízva 
abban, hogy a zenerajongók pillanatok alatt 
megtanulják s különleges csengéssel ízlelge
tik majd ezt a nevet. Nem nehéz megjósolni, 
hogy valóban így lesz: végre itt a kiadvány, 
amelyre hosszú ideje várunk, s amelyről már- 
már hajlamosak voltunk egyszer s minden
korra lemondani. Hogy a klasszikus értelem
ben vett zeneművészet nagy bajban van, ma 
közhelyszámba megy. Hovatovább hangver
senyre sem érdemes járni, mert ugyan mi 
újat adhat az elmúlt két és fél évszázadon va
ló szüntelen kérődzés? Az első találkozás má
morában el sem merjük hinni, hogy igenis, 
létezhetnek még eredeti tehetségek, akik leg
alábbis feltámasztanak, továbbvisznek, gaz
dagítanak holtnak hitt tradíciókat. Talán 
nem Volodos az egyetlen, de e pillanatban 
úgy tűnik, igen. Játékának fényében okvetle
nül elhalványulnak az utolsó évtized folya
mán feltűnt pianisták legtöbbjének produk
ciói. A recenzensnek önkéntelenül is Glenn 
Gould szenzációs lemez-debut-je jut eszébe: 
az 1955-ben rögzített Goldberg-VARIÁCIÓK, 
amely annak idején egy csapásra a zenei világ 
figyelmének középpontjába helyezte az elő- 
adót.1 Volodos CD-je legalább ekkora „do
bás”, mindenképpen helyet követelve neki 
napjaink vezető zongoristái között.

Pedig a lemez műsorában egyetlen olyan 
szám sincs, amely a szó szoros értelmében ki
merítené a klasszikus zongoramuzsika ismér
vét. Csupa átiratot, parafrázist hallunk meg
lehetősen ad hoc jellegű szerkesztésben. Ha 
a művek eredetijét vesszük alapul, körülbelül 
két évszázadban tehetünk időutazást, termé
szetesen mind az átdolgozók, mind az előadó 
alapvetően romantikus szemléletű kalauzolá
sával. De ennyi aligha elég annak érzékelte
tésére, hogy voltaképpen mit kap, aki a CD-t 
megvásárolja. Csak a legszkeptikusabbakban 
vetődhet fel a kétség, hogy a törzsrepertoár, 
az ezerszer végighallgatott, -unatkozott, -ásí- 
tozott, esetleg -aludt Haydn-, Mozart- vagy 
Beethoven-szonáták esetleg nem tartoznak
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Volodos erősségei közé. Egy ilyen nagyság
rendű tehetség esetében ez majdhogynem 
mellékkörülmény. A zongoraművész Rach- 
maninovtól sem kérjük számon a barokk 
mesterek műveinek korhű előadását -  de 
nem győzzük tisztelni, sőt csodálni amiatt, 
hogy átdolgozásaiban a legteljesebb őszinte
séggel tárta a világ elé Bach zenéjéhez való 
viszonyát. Pontosan ez az őszinteség jellemző 
Volodos lemezére, noha készítése során gya
níthatóan a legkomolyabb, legkönyörtele
nebb kihívásokra kellett válaszolnia. Ilyenek 
például Vladimir Horowitz zongoraátiratai, 
-parafrázisai, amelyeket -  ha már úgy került 
a hatásuk alá, hogy szinte öntudatlanul válik 
azok társalkotójává -  olyasféle módon kell 
„kijátszania” magából egy oroszlánkörmeit 
próbálgató művésznek, ahogy a pályája kez
detén álló zeneszerző hódol első opusában 
mesterének, az általa képviselt ideáloknak.

Rögtön az első szám bőséges betekintést 
enged ennek a cseppet sem könnyű folya
matnak hangzó eredményeibe. Volodos itt 
még „hűségesen”2 követi (egyik) eszményké
pét. Játékának hibátlansága egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy kevesebbet kockáztat, mint 
Horowitz; igaz, a mai felvételtechnika, a di
gitális montírozásból származó előnyök birto
kában az előadók sokkal többet megenged
hetnek maguknak, mint akár tíz-egynéhány 
évvel ezelőtt. Mégis: a Volodos-féle megköze
lítés napjainkban fehérholló-számba megy, 
sokkal ritkább, mint századunkban bármikor. 
A virtuozitás látszólag elvesztette becsületét, 
ennél azonban lényegesen súlyosabb kérdés
ről van szó, jelesül, hogy maga a zeneművé
szet is komoly válságban van. Valamennyien 
-  alkotók, előadók, közönség, a művészek 
vagy a lehetőségek körül sertepertélők -  fele
lősek vagyunk ezért. Hogy ebből a válságból 
egyáltalán ki lehet-e lábalni, nem tudhatjuk 
biztosan. Ilyen kaliberű jelenség feltűnése 
mindenesetre a biztató jelek egyike.

Horowitznak még egy átirata/parafrázisa 
szerepel a lemezen, Lisztnek híres-neveze
tes II. RAPSZÓDIÁ-jából. Ahogy a recenzens
nek, bizonyára az előadóművésznek is eszébe 
juthatott Rachmaninovnak a műhöz kompo
nált -  ám soha le nem jegyzett -  kadenciája, 
amelynek szerencsére szerzői hangfelvétele 
is létezik.3 Szívesen hallgatnánk ezt a Horo- 
witz-verzióba ékelve; csak feltevésekbe lehet

bocsátkozni Volodos döntését illetően, aki 
Rachmaninov anakronizmussal százszor meg
vádolt, mégis mindig aktuális stílusát is -  
magától értetődően -  anyanyelvi szinten bír
ja. Példa erre két remekbe szabott átirata -  
az ember él a gyanúperrel, hogy ez csupán 
a jéghegy csúcsa, bizonyosan további átira
toknak és persze felvételeknek nézhetünk 
elébe.

Ha lehet, Cziffra György átdolgozásai még 
a Horowitzéinál is komolyabb erőpróbát je
lentenek a zongoravirtuózoknak. Hiszen 
ezekben a kottaírás lehetőségeinek határait 
súroló megoldások tömegéről, afféle -  notá- 
ció révén jól-rosszul rögzített -  fekete mágiá
ról van szó. A magyar mágusnak az ötvenes 
években Budapesten rögzített felvételén hall
ható teljesítménye talán elképesztőbb; Volo- 
dosé viszont közelebb visz a titokhoz, jobban 
reprezentálva a lejegyzett formát s nem utol
sósorban Rimszkij-Korszakov DONGÓ-jának 
eredetijét. A dilemma viszont megmarad: 
szükség van-e erre, ha az ember már elszánta 
magát, hogy Cziffra örökébe (is) lépjen? Mint 
ahogy arra a kérdésre sem lehet egyértelmű 
és örökre érvényes feleletet adni, hogy okvet
lenül kell-e egy zenekari mű zongoraverzió
jának előadásakor orkesztrális színek, ará
nyok reprodukcióját erőltetni. Ez utóbbi 
nem is annyira Cziffra, mint inkább Feinburg 
átiratairól juthat a hallgató eszébe. Zongorá
ra aligha lehet jobban átültetni az eredetit, 
Csajkovszkij PATETIKUS SZIMFÓNIÁ-jának bri
liáns Scherzóját, mégis, itt már hiányzik va
lami, amit a legsziporkázóbb játék, a legma
kulátlanabb hangszertudás sem pótolhat. 
Zongoraművet hallunk, hihetetlen pianiszti- 
kus igénnyel megírt remekművet -  de csak 
nagyon távolról asszociálunk az eredeti, tün
dértáncból indulóvá sűrűsödő csodára. Sok
kal kevésbé sínylik ezt meg a Prokofjev-téte- 
lek: ezek gyakorlatilag eredeti kompozíciók
nak is tekinthetők, szerzőjük a HAMUPIPŐKE 
„nyomán” készült zongoraműveknek nevezi 
őket, Richter feltűnése óta pedig különben is 
valósággal repertoárdarabok.4 Volodos min
den tekintetben a richteri szellemben -  tehát 
azonos magasságban-mélységben, stílus te
kintetében kikezdhetetlenül -  tolmácsolja a 
három tételt.

A kísérőfüzet tanúsága szerint énekesnek 
készülő és alapos vokális kiképzést kapott
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művésznek nyilván különleges csemegét je 
lenthetnek a dalátiratok -  a már tárgyalt 
Rachmaninov-darabokon kívül ezt bizonyítja 
az a három Liszt-átdolgozás, amely a CD-n 
elhangzik. Énekelni a zongorán, pláne Schu- 
bertet -  talán a legnehezebb feladatok egyi
ke. Volodos elképesztő könnyedséggel, nem
csak Liszthez méltó eleganciával, de schuber- 
ti léptékű egyszerűséggel is oldja meg a fel
adatot olyan kompozíciókban, amelyekben 
rendre elvéreznek még világnagyságok is. 
A Liebesbotschaft kísérőfiguráinak halk 
zsongását például nem zavarja meg felesleges 
pedálozás, mégis a teljesség érzete járja át a 
hallgatót, amikor a dallam először megjele
nik. Ahogy Volodos ezt a dallamot bal kezé
nek hüvelyk- és mutatóujjával megformál
ja: ehhez már nem elégséges az énekesi 
előképzettség, ezt nem lehet tanítani, erre 
születni kell.

Mint ahogy a Rachmaninov által képvi
selt eszmények ösztönös/tudatos vállalására is. 
Utoljára maradt az a darab, amely ezt az at
titűdöt legméltóbban képviseli, s amely gya- 
níthatólag mindig az első lesz, amelyet kez
deti lelkesedésükben az élmény hatása alá ke
rülők másokkal meghallgattatnak. A zongo
raművészet aranykorának megidézésénél jó 
val többet nyújt ez a felvétel: a zene örökké
valóságába vetett bizalom újbóli megszilár
dulását csillantja meg mindannyiunk számá
ra. igazi gyöngyszeme a mindenkori előadó
művészetnek, bármikor hivatkozási alapként 
szolgálhat annak bizonyítására, hogy virtuóz 
zongorázás és magasrendű zenei intellektus 
nem feltétlenül zárják ki egymást. S amikor 
valami ínyencségre támad gusztusunk, netán 
a művészeteknek nem különösképpen ked
vező korunk általános tendenciáit ostoroz
zuk, nem kell már okvetlenül a régmúlt zon
goratitánjainak előadásait mint egyedül üd
vözítő példákat felhozni. Ha az említett urak 
valahol a túlvilágon hallják az Alla TURCA

Volodos-féle olvasatát, bizonyára elismerően 
bólogatnak. Rachmaninov kőarca kétségkí
vül rezzenéstelen marad, Liszt valószínűleg 
mosolyog, Mozart azonban hahotázik. Leg
alább annyira, mint e sorok írója tette a CD 
14. trackjének első hallatán.

Jegyzetek

1. Ez a legendás felvétel azóta sem tűnt el a piacról 
és a lemezkatalógusokból; ilyen vagy olyan formá
ban megjelenése óta folyamatosan kapható.
2. Két komoly kérdést vet fel ennek az idézőjelnek 
a használata. 1. Az átíró maradhat-e fair kollégáival 
szemben, ha csakis saját játékfiziológiájának legin
kább megfelelő megoldásokkal tömködi tele átdol
gozását; illetve 2. lehet-e egyáltalán hűségről mint 
erényről beszélni akkor, ha pl. egy tökéletesen más 
alkatú, gyökeresen különböző pianisztikus adottsá
gokkal megáldott művész nyúl más átiratához? 
Nem sokkal becsületesebb, ha -  elsősorban zenei 
szempontokat figyelembe véve -  bizonyos dolgokat 
saját alkatához idomít?
3. Erről írták le később a kadenciát, amelyről máig 
sem derült ki, hogy maga Rachmaninov voltakép
pen miért is nem tartotta fontosnak lejegyezni.
4. Gondoljunk csak bele, hogy -  annak ellenére, 
hogy teljes operákat volt képes fejből eljátszani s az 
odesszai operaház korrepetitoraként is tevékenyke
dett -  Richter alapjában véve berzenkedett a zongo
raátiratoktól, makacsul kitartva véleménye mellett, 
mely szerint az eredeti mű mindenképpen veszít az 
átdolgozással, még ha a szerző nyúl is hozzá. Kérdés 
persze, hogy hol húzódik a határvonal, hiszen dokt
riner szempontok alapján Bartók TÁNCSZVlT-je 
vagy Stravinsky: 3 tétel A Petruskából című műve 
is átdolgozásnak számít. De ugyanígy azok a Bach- 
versenyművek is, amelyeknek eredetije bizonyít
hatóan hegedűre vagy más szólóhangszerre íródott: 
e műveket pedig Richter elég gyakran adta elő.

Kocsis Zoltán

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros-alapítvány 
és a József Attila-alapítvány támogatásával jelenik meg


