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közéletben. Benne magában talán csak útközben tudatosultak pályája egyes céljai és 
lehetőségei, azután valószínűleg meg is tervezett már bizonyos lépéseket, mások azon
ban még számára is meglepetésszerűen adódtak. Gondolunk itt két nemzetközi, él
vonalbeli zenekar vezetőjévé való kinevezésére vagy a „carte blanche”-ra, amelynek 
híre külföldön érte, s amelyet hazája rendkívül művelt államelnöke küldött neki -  akit 
egyébként akkor még nem is ismert -  új kezdeményezések megvalósításáért a francia 
zeneéletben.

Az évek során Boulez tevékenysége egyre rendszeresebben érte el a nagy zenei köz
pontokat, hatósugara egyre nagyobb lett. Voltak természetesen elődei, mentorai, küz
dőtársai, munkatársai és követői. Valós tevékenységének és befolyási körének pusztán 
földrajzi kiterjedése -  Los Angelestől Moszkván át egészen Tokióig -  a legteljesebb 
mértékben kizárja az egyedül járás lehetőségét. Hogy azonban napjainkban az aktu
ális információk ismét akadálytalanul juthatnak el a világ zenei nyilvánosságához, el
sősorban az ő nevéhez fűződik: Pierre Boulez korunk kultúrájának zenei vezéralakja.

Vlagyimir Csernov

„...ADÓSA VAGYOK AZOKNAK, AKIKET 
MEGRABOLT AZ ÉLET...”
Msztyiszlav Rosztropovics portréja

Nagy Margit fordítása

Egyszer meg akartam állítani Rosztropovicsot, és mintegy mellékesen megkérdeztem 
tőle: „Sajnál valamit, ami kimaradt az életéből?” Ezzel az álnok fogással sokakat sike
rült már lépre csalnom, noha a kérdés maga ostoba, ám az elgondolkodó alannyal 
már el is lehet kezdeni észrevétlenül az interjút. De a Brit Királyság és a Francia Be
csületrend lovagja (hatvan darab különféle országbéli, legmagasabb fokú kitüntetéssel 
rendelkezik), mozgásának sebességén nem változtatva, háromszor megcsókolt (felesé
ge, Galina Pavlovna elmondta, hogy bármekkora tömegben meg tudja állapítani férje 
tartózkodási helyét a folytonos cuppogások nyomán, melyek az emberek közti hely
változtatását kísérik), s a szemembe nézve odasúgta: „Semmit.” És azzal tovatűnt.

Fél év múlva ismét találkoztunk. Hitetlenkedve, csodálkozva kérdezte: „Miért ma- 
gázódunk?” így aztán tegeződni kezdtünk. Ez egyébként mit sem jelent nála. Min
denkivel tegeződik. Úgy burkolózik be az emberek barátságába, szeretetébe, akár egy 
meleg takaróba. Majd eltűnik. „Tudod -jegyezte meg egyik ismerősöm -, Rosztropo
vics annyira hozzászokott az állandó szeretethez, mely körülveszi, hogy semmi többre 
nincs szüksége. És ő maga valójában nem szeret senkit. Ilyen.”

De mégsem. A Kos jegyében született. Szeretet nélkül nem tud élni. Mégis. „Olyan, 
mint egy gyermek, és a gyerekekhez hasonlóan teljesen elfoglalja saját személyisége;
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a világot, amely körülveszi, mellékes körülménynek tekinti. S kinekjutna eszébe, hogy 
egoistának nevezzen egy gyermeket? Őbenne semmiféle ravaszság nincsen. Megható 
bizalommal néz az emberek szemébe -  hisz a legjobb barátaim vagytok, ugye? Szeret
tek engem? Micsoda boldogság, hogy itt vagyok veletek! És csaknem könnyes a szeme, 
de uralkodik magán.”

-  Rosztropovicsról beszélsz?
-  No nem, a Kosról. A Bárányról, aki szeretetünk védelmében önfeledten játsza

dozik, maga mögött hagyja a világ szennyét és szépségét, s aki merészen előreszegzett 
szarvacskákkal átugrik az akadályokon, tudomást sem véve róluk. Isten Bárányáról. 
Akinek nincs távolság. Mint a napsugár hatol át a távolságokon, keresztül tengeren 
és földön. Számára nincs törvény. Ő maga a törvény.

-  Ez mégis Rosztropovics!
-  Nemcsak ő. Bach. Haydn is, Rahmanyinov is, Prokofjev is. Igen-igen. És Chaplin. 

Hans Christian Andersen. Harry Houdini végül. Mind Kosok. Isten Bárányai. Roszt- 
ropovicsnak jó társasága van. A különbség annyi, hogy ő csellóhangon szól.

A cselló
Előfordult, hogy a csipkék közé bugyolált Msztyiszlav Leopoldovics a csellótokban fe
küdt, és elnyomta az álom. A Nagy Mestert szülei a gyantaszagú tokban tartották, ne
hogy leessen valahonnan. Nagyon féltették. A gyantaillat, mint valami méreg, belé- 
ivódott egész életére. Gyantaillat nélkül szerencsétlennek érezte magát.

Egy alkalommal a szülei muzsikáltak -  a mama zongorán, apja csellón játszott -, és 
felfedezték a sarokban gyermeküket, amint a partvist a térdéhez szorítva, jobb kezé
ben egy pálcát tart, és apja játékának hangjaira szuszogva hadonászik a partviskefe 
fölött.

-  Istenem, Szláva! -  kiáltották a szülők. Gyerekkorában Szlávának szólították. Máig 
így hívják. S nevének megfelelően -  dicsőség lett a sorsa.

Mióta elhagyta az országot, nem láttam őt csellózni. Nem tudom, hogyan játszik 
most; korábban rendkívüli látvány volt. Mintha valami tilalmas, szinte illetlen dolgot 
látna az ember. Mintha erotikus eksztázis tanúi volnánk. Néztem, amint a csellót a 
lábához szorítva megragadja a hangszer nyakát, és a vonóval csapkodja a húrokat, 
haja dicsfényként övezi fejét, ahogy szenvedéllyel és elragadtatva csalja ki a hangszer 
testéből a hangokat. Istenem, milyen jó neki!

-  De mennyire -  gyorsan, raccsolva beszél -, de mennyire, ha-ha! A csellisták mind 
partnernőjüknek tekintik a hangszerüket. Maga a forma... ee... a forma is ezt sugallja. 
A női eredet. Rubens! I-i-igen!... Tudod, szinte alig tudtam kiheverni, amikor meg
tudtam, hogy a franciában a cselló hímnemű! A mélyhegedű meg, képzeld, nőnemű! 
Micsoda dolog! Kijelentettem a „halhatatlanok” előtt, hogy a francia nyelvet felül kell 
vizsgálni!

-  Miféle „halhatatlanok” előtt?
-  Nos, a Francia Akadémia „negyven halhatatlanja” előtt. Ó-ó! Micsoda látvány! 

XIV. Lajos kori ruhába vannak öltözve, arannyal hímzett ruhába, gyöngyökkel díszí
tett kalappal, tőrrel. A tőr nagyon sokba kerül, hatvanötezer dollár. Mindenkinek meg 
kell vennie a magáét. Honnan lett volna nekem akkoriban ennyi pénzem? Pedig már 
kiválasztottak, meghívtak, felszabadult egy hely, akkor hívnak újat, ha valaki a „hal
hatatlanok” közül... ee... szóval, meghal, mindig meg kell lenni a negyvennek. Nagy
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szerű barátom, az angol szobrász, Henry Moore meghalt. Helyette választottak en
gem. Meg kell mondanom, zavarban voltam.

De itt voltak a barátaim! Megvették nekem a tort, összedobták a pénzt, és megvet
ték. Itt van, mondták, ez a tiéd, menj, és állj ki! A helyzet azonban az, hogy a beikta
táskor egyórás beszédet kell mondani az elődről. Beszédet még csak tartanék, de fran
ciául! Én meg most is... na, fecsegni ugyan tudok, de komolyan beszélni! Jó barátom, 
Benjamin Britten, Henry Moore-nak nagy barátja volt. Britten Irt egy cselló-szóló
szvitet, amit a Sz e n t  Ha l o t t a k é r t  című nagyszerű résszel fejezett be. Ahá! Beszéd 
helyett eljátszom nekik ezt a szvitet! így azután barátaim segítségével állig felszerel
keztem. A tőrrel és a szvittel már egészen jól néztem ki.

De néhány szót mégis kell mondani. Ezt a néhány szót leírtam magamnak egy pa
pírra orosz betűkkel, kiálltam a „halhatatlanok” elé, raccsolva és alig hallhatóan fel
olvastam nekik javaslatomat a francia nyelv felülvizsgálatáról. Meg kell mondanom, 
kiborultak. Nos, aztán mindjárt játszani kezdtem. Ez, remélem, végképp meggyőzte 
őket, hogy igazam van. Végül is nagyon tetszett nekik a fellépésem. De a francia nyel
vet valahogy mégsem akarják felülvizsgálni. Kár.

-  Érdekes, hogy a partvist gyerekkorában úgy tartotta...
-  Nem-nem-nem, hiszen még kicsi voltam. Ha a szüleim, mondjuk, azt akarták vol

na, hogy dobolni tanuljak, akkor dobon kezdtem volna játszani. Egyszerűen csak na
gyon szerettem a zenét. Különben a mai napig szeretem. Mindenfélét. Az operát is 
szeretem, az operettet is. Egyszerűen a zenét. Tudod, valamikor négyéves korom kö
rül, becsületszavamra, nagyon tehetséges fickó voltam, még valami művet is írtam, 
apám lejegyezte. Úgy emlékszem, a vége nagyon rosszul sikerült. Ettől kezdve foko
zatosan veszítettem el a tehetségemet. Valami maradt, de kevés.

Nővére, Veronika Leopoldovna: „Gyermekkorában Szláva nagyon szerette az édes
séget. Én meg aludni szerettem. Vagy olvasgatni. Zeneiskolába jártunk. Szlávka még 
csak akkor kezdte, én már tudtam hegedülni. Szüleink egyedül hagytak bennünket, 
a kétszárnyú ajtót becsukták (társbérletben laktunk, de két szobánk volt ilyen ajtóval), 
átmentek a másik szobába, hogy ne zavarjanak a zenélésben: példát kellett mutatnom 
a kistestvéremnek, hogy lássa, a nagyok szüntelenül dolgoznak, mint ahogy a papa és 
a mama egész életükben ezt tették. A munka, a munka, mindig a munka. Amint ki
tették a lábukat, én hang nélkül szólítom: »Szláva-a! Van cukrom!« Szlávka nyomban 
megjelenik. odaadom neki a cukrot, előveszem a könyvemet, végignyúlok az ágyon, 
és olvasok... Az értelmes kisgyerek pedig tudja, mi a dolga: rágja a cukrot, fogja a 
hegedűmet, leállítja a térde elé, mint egy csellót, és játszani kezdi a nekem feladott 
gyakorlatot. Képzelem, szüleink milyen csodálkozó pillantásokat válthattak gyors fu
tamaim hallatán.

Szláva így megtanulta az egész repertoáromat, még Mendelssohn hegedűversenyét 
is játszotta, teljesen szabadon, minden technikai nehézség nélkül. Úgy játszott, hogy 
apánk, a konzervatórium professzora, soha nem jött rá, hogy nem én játszom a hang
szeren, sőt hogy nem is hegedűs muzsikál.

Egyébként lusta gyerek volt, és kizárólag azt csinálta, amihez kedve volt, azt meg 
csak a Jóisten tudja, mi tetszett neki. Talán tízéves lehetett, amikor felmászott a ho
kedlire -  levágott lábú székecskéje volt, hogy kényelmesen játszhasson -, hát felmá
szott a hokedlire, és mérlegállásban, egy lábon állva hintázott rajta. Éppen beléptem. 
Látom: áll abban a buta mérlegben, hintázik, és engem néz, miközben a szék csúszik
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ki alóla, ő meg zuhan lefelé. Lepottyant a földre, sikoltott és zokogott, pedig nagyon 
fegyelmezett volt, soha nem sirt, ha valamije fájt, de most sirt, mert mint később ki
derült, eltörte a kezét. A csuklója tövénél két kis csont széttört, fogom a kézfejét, úgy 
lóg, hogy csak a bőr tartja. Akkor aztán teli torokból bőgni kezdtem én is. Hogy melyik 
keze tört el? A vonós kéz, a jobb!”

Háború előtti évek, muzsikus szülők, muzsikuspályára szánt, féltett, tehetséges gyer
mek, s akkor egy kéztörés... egészen más életpályát jelent. Kórház, egy hónap gipsz
ben. Amikor a gipszet levették, kitűnt, hogy az eltört csontok lépcsőzetesen forrtak 
össze, és nem mozognak többé. Nos hát, a csellózásnak vége, Msztyiszlav Leopoldo- 
vics. A szovjet orvostudomány többet nem tehet. Még meg lehet próbálkozni olajo
zással, masszázzsal, gimnasztikával; idővel talán megmozdul a csukló. De, ó, jaj, ez 
minden. Nem kell mérleget csinálni a hokedlin. A zenére pedig keresztet vethetünk.

A szülők kétségbeesettek, a sebesült komor. Az anyag ellenáll.
És akkor magába roskadt. Szó szerint. Elmenekült mindenki elől. Órák hosszat ült, 

és csavargatta törött kezét. Hallatlan dühbe gurult, ha valaki megzavarta. De elég volt 
egy pillantás erre az eltorzult kis kézre, hogy az ember megértse: soha nem fog tudni 
vonót venni a kezébe úgy, ahogyan kell. Kiabált: Ne zavarjatok! Gyakorolnom kell, és 
nem tudok!!! Maga akart dönteni a saját sorsáról. Erőszakkal forditotta el a csuklóját 
milliméterről milliméterre, és képzelje, egyszer csak megragadta vele a vonót. Nem 
úgy, ahogyan kell, de mégis. Ezután még jobban rávetette magát a nyomorék kézre, 
addig gyötörte, amig elérte, hogy a vonót minden irányban a kellő erővel tudja moz
gatni.

Már korábban is hallottam, hogy Rosztropovics sikere sajátos technikáján alapszik, 
amit ő talált ki, hogy mindenkit legyőzzön. Nézzék csak meg: a cselló támasztéka, a 
támasztóláb az ő csellóján különleges szögben áll, ettől a hangszer a kéznek kényel
mesebben fekszik. Észrevették már, hogyan fogja a vonót? A muzsikusok rendszerint 
nem tekerik ki a kezüket ilyen módon. Ő valahogy kicsavarja a kézfejét, és igy a hang 
egészen sajátos szint kap. Sokan ugyanigy forditották el a támasztólábat és csavarták 
ki a csuklójukat, hogy úgy játszhassanak, mint ő. Ugyan!

Amikor legközelebb találkoztunk, már az első mondatok után belekapaszkodtam 
a Mester szerencsétlenüljártjobb kezébe, és kértem a megzavarodott Rosztropovicsot, 
mutassa meg csuklóját. Megbocsátón mosolyogva gombolta ki a mandzsettáját és moz- 
ditotta meg a még most is ijesztően kiálló, lépcsőzetes emelőként működő kéztőcson- 
tokat. Vajon az őt utánzó csellisták sejtik-e, mi rejtőzik Msztyiszlav Leopoldovics man
dzsettája mögött?

-  Igen-igen, többször kértek már, hogy tanitsam meg ugyanezt a kéztartást. Azt 
szoktam válaszolni: erről már lekéstek. Nemcsak hogy a csuklójukat kellett volna el
törni, de méghozzá a Szovjetunióban kellett volna élniök a szocializmus végső győzel
mének korszakában.

-  De végül is a változtatások -  mint ahogy a szokottnál magasabb, szögben megtört 
támasztóláb is -  csupán a cselló legteljesebb hangjának elérését szolgálják. Egyáltalán 
különböznek egymástól a csellóhangok?

-  Igen, különfélék. Bár egyszer dolgom volt egy teljesen unikális hangszerrel. 1942- 
ben, az evakuáció alatt történt Orenburgban, az akkori Cskalovban. Apám halála után 
engem, az akkor tizennégy éves fiút a Leningrádi Kis Operaszinház, a Malegot mű
vészei magukkal vittek vidéki turnéjukra. Sajnáltam apám itáliai hangszerét, és nem



Vlagyimir Csernov: „...Adósa vagyok azoknak, akiket m egrabolt az élet...” • 1555

azzal, hanem egy zeneiskolai csellóval utaztam. Nagyszerű hangszer volt. Erős desz
kákból készült; kék festékkel mázolt leltári szám ékesítette: Nyolcas. Azontúl, hogy 
hangja egyáltalán nem volt, még egy igen jeles tulajdonsággal rendelkezett: rá is le
hetett ülni. Speciálisan vidéki utazásokhoz készíthették ezt a hangszert, bár tokja nem 
volt, de nem is kellett neki, elég volt egy ruhába beburkolni és hevederrel átkötni.

-  Cselló-utcalány?
-  Például. De óriási sikert arattunk vele a kórházi hangversenyeken. Volt egy feno

menális számom. Kijön egy vézna, sápadtzöld gyerek, aki becipel egy jól megtermett 
csellót. Amint belekapaszkodik a hangszerbe, vezetőnk, Don Boriszovics Ljutyikov tel
jes hangerővel bejelenti: „Most pedig Szláva előadja önöknek A SZERELEM KÍNjAl-t.” 
A közönség a padlón fetreng a röhögéstől, én meg mint egy hülye, a kacagástól el
gyöngült publikumnak valami teljesen komoly, megindító dolgotjátszom. Gondolom, 
a vidámság fokozásához hozzájárultak a kínok is, amiket óriási hangszerem okozott 
nekem.

Utitársunk volt a nagyszerű Borisz Oszipovics Heft, a tenorista. Valódi énekes volt, 
nagyszerű muzsikus. Sokat törődött velem. Nyilvánvalóan szeretett. De nem bizalmas
kodott, épp ellenkezőleg, atyailag bánt velem. Odajött hozzám a sarokba, ahol gya
koroltam, és mint egy metronóm, ingázva egyik lábáról a másikra, leadta a rendelést: 
„Szláva, játsszon nekem egy Bach-áriát!” Boldogan, nagy kedvvel játszottam neki. An
nál nagyobb örömmel, mert ő volt az egyedüli, aki magázott, és ezt szeretetből tette. 
Előfordul kölcsönös szimpátia gyerek és felnőtt között, amikor a barátság nem sza
vakban fejeződik ki. A tenoristákat, finoman szólva, többnyire nem tartják valami mély 
gondolkodónak, ezért aztán ő is, miután meghallgatta játékomat, rendszerint így szólt 
végül: „Szláva! Maga egy suszter! Nem muzsikus! Naphosszat gyakorolnia kéne, nem 
gondolja?” Tudta, hogy a csellóm nem szól, de követelte, hogy csaljam ki belőle a szük
séges hangot. Elképesztően zsarnok volt. Megharagudtam rá, többé nem akartam vele 
szóba állni. De ő ismét megjelent, leült, tenyerébe támasztotta arcát, és kért: „Halljuk 
a Bach-áriát!”

-  És létezik az a hangszer, amit a világ legjobb csellójának tart?
-  Igen. 1956-ban Amerikában találkoztam vele. Azt hiszem, én voltam a harmadik 

szovjet művész, aki a forradalom után itt megjelent. Csak Ojsztrah és Gilelsz jutottak 
ki előzőleg. New Yorkban egy kis teremben játszottam. Kevesen ismertek, alig volt 
közönség, de azért New York összes csellistája eljött erre a hangversenyre, utána pedig 
a művészszobába. És megjelent köztük egy kedves ember, Jerome Vorburg bankár, a 
cselló régi rajongója. Mindjárt akkor megkérdezte tőlem: „Szláva, meg akarod nézni 
a Duport-Stradivarit?” Megrendültem. A helyzet ugyanis az, hogy minden nagy hang
szernek neve van. Rendszerint arról ajelentős művészről kapja, akinek a tulajdonában 
volt. Létezik Ysaye-Stradivari, Sarasate-Stradivari vagy Paganini-Guarneri és így to
vább. A Duport-Stradivari a legnagyszerűbb cselló, mely valaha készült. Duport pedig 
a gordonkazene klasszikusa; etűdjeit még Moszkvában játszottam, mindent meg lehet 
rajtuk tanulni. Egyszer Duport a Tuileriákban játszott Napóleon császárnak. És Na
póleonnak annyira megtetszett a dolog, hogy felment Duporthoz a színpadra: „Adja 
csak ide a csellóját, magam is meg akarom próbálni!” Megfogta, és leült, miközben 
Duport rémült kiáltása hallatszott. Napóleon ugyanis sarkantyús csizmát viselt. Kide
rült, hogy már késő. Az egyik sarkantyú végigkarcolta a csellót. Most magam is meg
nézhetem ezt a legendás hangszert, Napóleon karcolásával együtt.

Egész éjjel nem aludtam. A csellóra gondoltam. Megértettem, hogy soha nem bir
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tokolhatom ezt a hangszert; arra gondoltam, lehet, hogy nem is kellene megnéznem, 
de a csábítás nagy, és az ember gyönge. Reggel siettem, hogy találkozhassam vele. És 
akkor megmutatták. Engedélyt kértem, hogy megérinthessem. Meg is engedték, Vor- 
burg felesége pedig polaroidfelvételt csinált erről az érintésről. Megérintettem a le
gendát. És a fényképes bizonyítékot magammal hoztam Moszkvába. Olyasmi ez, mint
ha például egy olasz filmekért rajongó ember Kopejszk városából előállna egy fotóval, 
melyen átkarolja Sophia Lorent. Méghozzá akkoriban.

Rosztropovicsot 1974. május 26-án engedték ki Moszkvából. A vámnál mindenét el
vették, úgy ebrudalták ki. „Ezek a kitüntetéseim” -  magyarázta a vámosnak, aki 
összekotorta a versenyérmeket csakúgy, mint a Sztálin-díj jelvényét. „Ezek, Rosztro- 
povics polgártárs -  válaszolta a vámos -, nem a maga kitüntetései, hanem az államéi.” 
„Na de itt vannak a nemzetközi érmek is, nem sárgarézből, hanem aranyból!” „Ezek 
nem érmek, hanem nemesfém tárgyak, melyeket maga ki akar vinni az országból!” 
Csak Kuzja kutyát hagyták meg neki. Róla ugyanis nehéz lett volna azt állítani, hogy 
nemesfémből készült, ráadásul még államilag etetni is kellett volna.

Kuzjával kettesben külföldre kerültek. Pénzük nem volt, szerződésük sem, hiszen 
minden fellépést már korábban le kellett volna kötni, pénzkeresetre tehát semmi re
mény. De mint az olvasó már sejtheti, ott voltak a barátok. És Rosztropovics ugyanúgy 
kezdte, mint minden szovjet polgár, ha új helyre kerül. Kölcsönöket kért barátaitól. 
Veszedelmes út, és sokan, akik eztjárják, nem tudnak letérni róla többé. „És váratlanul 
telefonált Marc bácsi, Marc Chagall, és azt mondja: szeptember 10-én avatják fel a 
mozaikomat Chicagóban, az Első Amerikai Bank épületében. Nem akarnál az ünnep
ségen Bachot játszani? Marc bácsinak, ugye, mégsem mondhattam nemet!”

Természetesen vállalta. Chicagóba repült, elfoglalta szállodai szobáját. Csöngött a 
telefon, felvette a kagylót, és egy női hang szólt bele: „Szláva, lehet, hogy már nem 
fog emlékezni rám, Jerry Vorburg özvegye vagyok. Két évvel ezelőtt meghalt a férjem. 
Halála előtt azt mondta: -  Ajánld fel a csellónkat Rosztropovicsnak. Ha nem veszi meg, 
akkor maradjon örökre a mi családunkban. -  Tudom, hogy nem tudja megvenni, de 
szólok, hogy teljesítsem férjem utolsó kívánságát.”

Ámbár a kérdés már a választ is tartalmazta, Rosztropovics egy pillanatig sem várt, 
miközben megborzongott saját vakmerőségétől: „Itt a lehetőség, hogy teljesítse el
hunyt férje akaratát, küldje el nekem azonnal ezt a csellót.” Most következett a csend. 
Vorburg özvegye mélyen felsóhajtott: „Rendben, megnézem a repülőjáratokat, és ha 
sikerül, nyomban elküldöm.”

Amerikában az ilyesmi egyszerűen megy. Közvetlenül a hangverseny előtt kopog
tak az ajtón, két ember állt ott, kezükben a Duport-Stradivari. Rosztropovicsnak arc
izma sem rándult, s amint határozottan megragadta a testet öltött kincset, rögtön ész
revette, hogy a húrok egyáltalán nem olyanok, mint amilyenekhez ő hozzászokott, de 
áthelyezni már nem volt idő. Átfogta hát új partnernője nyakát, és remegő térddel 
elindult a hangversenyre.

-  A kis teremben, egy kandalló mellett Bach Ha r m a d ik  SZVlT-jét játszottam, forgott 
velem a világ, s kezem közt énekelt a csellóm...

-  És milyen volt a nászéjszaka? A tündérkirálynővel? És hogyan fizetett érte?
-  Volt egy svájci barátom, Paul Sacher. Másnap elutaztam hozzá, és azt mondtam: 

„Van fogalmad, milyen szerencse ért?” És elmondtam mindent. Megkérdezte:
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„Mennyi pénzre van szükséged?” És nyomban kitöltötte a csekket. De maga a vételi 
szerződés egy dollárra szólt. így szokás, amikor olyasmit adnak el, aminek pénzben 
kifejezhetetlen ára van. Az összeg, amit fizettem, semmiség volt ezért a hangszerért, 
hisz ez az emberiség tulajdona. Most én játszom rajta. Speciális tokot csináltattam hoz
zá fémből, olyan nehéz, mint egy széf, és kerekeken gurul. Ezt a behemótot hurcolom 
magammal.

-  Kapcsolatuk végleges?
-  Nem lesz más kapcsolatom többé. Elválaszthatatlanok vagyunk. Két portré ké

szült rólam, az egyiket, a régebbit Salvador Dali csinálta, a másik később készült, a 
nagyszerű Glickmann festette, aki Németországban él, most nyolcvan körül járhat. 
Dalinál kettesben vagyok a csellómmal, fogom a hangszert, minden kitűnő. De Glick- 
mann-nál csak én vagyok, a cselló pedig valami vörös folt a hasam tájékán, mintha az 
eleven hús lenne ott. És valóban, úgy érzékelem a hangszerem állapotát, mint az éne
kesek a hangszálaikét. A hang felidézésekor semmi nem zavar. Mint ahogy beszélek -  
nem is gondolok rá, hogyan. Ugyanígy, nem tudatosan játszom. Ez a cselló számomra 
nem hangszer.

-  A csellónak ez valószínűleg nem előny. Annyira eltűnik...
-  Dehogyis, kibírja.

Na, nem tudom. Az ilyen teremtményekkel jobb az óvatosság. Elég annyi, hogy egy 
léc meglazul... Egy alkalommal Rosztropovics Londonban koncertezett. Elkésett, és 
sietnie kellett. Már a Heathrow-n ideges lett, izgatottan szorongatta a kincset rejtő 
széftokot, és a nehéz acéllemez borítás hozzáütődött a lábához. Kibicsaklott a bokája. 
Egy orvos érzéstelenítette, a Mester pedig bicegve rohant a hangversenyre. Érzéste
lenített lábbal játszott. Néhány nap múlva a sérült láb begyulladt, és szörnyen meg
dagadt. Kórház, műtét. Valamiért felhívta Moszkvában Veronikát. „Szláva, honnan 
beszélsz?” „A kórházból. Mindjárt megcsinálják a műtétet, és újra lábra állok!” Vero
nika felfogta, miről van szó, és felhívta Visnyevszkaját. „Gálja, mi történt Szláva lábá
val?” „Hogyhogy a lábával? -  bosszankodott Galina Pavlovna. -  Micsoda hülyeség!” 
Később már ő is a kórházból telefonált. Ott ült a kórteremben a már elcsendesedett 
férje mellett. A szerencsétlenül járt férj nem győzte nyugtatni feleségét, ígérni, hogy 
engedelmes lesz. És az egész kórház éberen figyelte a híres énekesnő hangján áradó 
rendelkezéseket, melyek a nem kevésbé híres Maestrónak szóltak.

Msztyiszlav Leopoldovics nem akarja próbára tenni a női türelmet, ezért semmi 
olyasmivel nem terheli a nőket, ami kellemetlen. Egész életében a gondtalan, ünnepi 
arcát mutatta a nők felé. Ezzel kiválóan megvédte magát, mivel az asszonyok ingerlése 
sokkal veszélyesebb, mint a szeszélyes, de nehézkes csellóé. A nők mindig a cselló után 
következtek életében.

A nők
Miért szerették a nők? Mert húsz-egynéhány évesen konzervatóriumi tanár lett? Mert 
sorozatban megnyerte a nemzetközi versenyeket? Egyszóval: a tehetségéért? De olyan 
nők is szerették, akiket igen nehéz lenne a tehetséggel elkápráztatni; ők maguk sem 
tehetséggel, sem sikerrel nem találkoztak.

Veronika Leopoldovna: „Amikor már a Nyemirovics-Dancsenko utcában laktunk, 
mindig tele volt a lakás fiatalokkal. Az egész csődületet Szláva vonzotta, ő mindenkivel
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foglalkozott, állandóan ékelődött; folyton utánozták egymást, karikatúrákat rajzoltak, 
egyszer megalapították a Rosztropovics-múzeumot, egyáltalán nem az ő fontossága 
miatt, csak mert a többinél jobban tudott önmagán nevetni. A kiállítási tárgyakat Szlá- 
va Richter gyűjtötte. Egy üvegcsében őrizte »Rosztropovics könnyeit«, dobozkákban 
»Rosztropovics zápfogát«, »Rosztropovics haját«. Már akkor kopaszodni kezdett.

-  Nem okozott ez neki megrázkódtatást?
-  Ugyan, hogy képzeli? Miért? Mindig a legszebb lányokkal járt, bár igazán nem 

egy Apolló. De a lányokat ez egyáltalán nem taszította, sőt inkább vonzotta, ami maga 
rejtély. Egy alkalommal Szláva egyik barátnőjével próbáltam, ő énekelt, én kísértem. 
Rám nézett -  és kész, nem tudott énekelni, mindig elfogta a nevetés. »Tudod -  mond
ta -, képtelen vagyok. Rád nézek, és Szlávát látom. Ahogy elhúzod a szád, nyomban 
ráz a nevetés.« Nálunk a családban mindenkinek ilyen szája van, mit tegyünk. Mi a 
titka? Miért vonzotta Szláva mágnesként az embereket? Amint megjelent, nyomban 
körülötte forgott minden. Persze ő nem valamiféle kiváló ember, inkább sugárzó egyé
niség. És ami talán a legfontosabb: szokatlanul nyílt, kitárulkozó. Bőkezűen adja ma
gát; egy-egy fantasztikus gesztusával mindenkit meghökkent, a nőket szinte megigézi. 
Soha nincs semmi szűkkeblűség benne, úgy lelkesedik, hogy nem ismer határt. Van 
valami huszáros a természetében. Hogy tud rajongani!...”

Édesapjuk a kitelepítés alatt, a zeneiskolai tanítás mellett a „Kalapács” nevű moziban 
vállalt munkát, előadások előtt muzsikált. Triót alakítottak, csellóval, hegedűvel és 
zongorával. Zongorán a megindító szépségű leningrádi asszony, Szofja Vakman já t
szott, akibe a tizennégy éves Msztyiszlav őrülten beleszeretett. Istenem, Szofja Vak
man! A fiú elkísérte Szolját a moziba, majd későn éjjel haza. Szofja férje, a leningrádi 
Malegot Színház karmestere, Eduard Grikurov megbocsátón elnézte, amint három 
órával az előadás megkezdése előtt megjelent kis szobácskájukban a rettenthetetlen 
lovag, leült az ajtó melletti ládára, és állhatatosan szemlélte a szeretett asszonyt, hogyan 
végzi a házimunkát, eteti és iskolába indítja kisfiát. Amíg a trió játszott, a fiú a moziban 
várt. A terem jéghideg volt, a trió kesztyűben játszott, a hallgatóság bundában és csiz
mában ült, és nem élvezte különösebben Sibelius KERlNGŐ-jét vagy Mendelssohn 
SCHERZÓ-ját, melyeket a trió előadott. Szláva dühöngött; azt szerette volna, ha apja 
és a szeretett nő sikert arat. Talán nem ezt kellene játszani, morfondírozott a gyerek. 
Otthon elővett egy füzetet, megvonalazta a sorokat, és nekilátott, hogy átírja trióra 
Dunajevszkij HOLDFÉNYKERlNGŐ-jét, a filmrajongók kedvelt ClRKUSZ-ZENÉ-jét és 
Strauss-keringőket. Néhány nap múlva odaadta a kottát az apjának. Az apa sokáig 
nézegette a lapokat, majd fiára pillantott: „Tudod, nagyonjó átiratot csináltál. Nyilván 
igazad van, ilyesmit kell játszanunk. Megpróbáljuk.” És este, amikor a jéghideg te
remben felhangzott a H OLDFÉNYKERINGŐ, először csendesedett el a mozi közönségé
nek lármája és zaja, az arcok a színpad felé fordultak, s végre mindenki a zenészeket 
figyelte. Szláva pedig lesütötte a szemét. Nagyszerű ajándékot adott a szeretett nőnek. 
Sikert. Később elővette a táskájából megszokott ajándékát, az öt darab száraz kekszet. 
Az iskolában mindennap reggelire kapta a kekszet, eltette, és összegyűjtötte, hogy hét 
végén becsempéssze Szofja retiküljébe. Most e gyermeki adomány elhalványult a fér
fihoz méltó ajándék mellett.

Mivel ajándékozta meg később a nőket? Maja Pliszeckaját, Zara Doluhanovát, Alja 
Selesztet? A Rosztropovics-rajongók nagy figyelemmel kísérték bálványuk huszáros
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hőstetteit; elterjedt a kaján szójáték: „Addig majáit, zarázott, selesztelt, míg végül egy 
kis meggymag elütötte.” (Szójáték Visnyevszkaja nevével.)

Élete igazi asszonyának, Galina Visnyevszkajának korszaka következett.
A híres Maestro, aki megkapott az élettől mindent, amit valaki a Szovjetunióban 

elérhetett, és még fiatalnak számított -  mindössze huszonnyolc éves volt -, váratlanul 
leküzdhetetlen akadályba ütközött: egy az övétől merőben különböző karakterű, el
térő élettapasztalatú férjes asszonyba, aki ráadásul a legcsekélyebb érdeklődést sem 
mutatja iránta.

Galina Pavlovna Visnyevszkaja (részlet ÉLETEM című könyvéből): „Mi, művészek, saját 
asztalunknál ültünk, külön. Odalép az asztalunkhoz egy fiatalember, és mindenkit ismerősként 
üdvözöl. Megkérdezik tőlem: »Maguk nem ismerik egymást?« -  »Nem.« -  »Akkor ismerkedjenek 
meg. Msztyiszlav Rosztropovics csellista, és a Nagyszínház új csillaga, Galina Visnyevszkaja...« 
Most hallottam a nevét először, de nyomban el is felejtettem, olyan nehezen kiejthető névnek ta
láltam. Később valamilyen mulatságos történetet kezdett mesélni, és közben észreveszem, hogy egy 
alma gurul át tőle az asztalon felém (Páris a SZÉP HELÉNÁ-ban: »Egy almát adott néki...«). 
A mikor hazaindultam, a fiatalember felugrott:

-  Elkísérhetem ?
-  Ha tetszik...
-  Elfogadná ezt a kis édességet?... Kérem, ez nekem nagyon fontos...
...Kiléptünk az utcára. A hotel mellett egy asszony teli kosár gyöngyvirágot árult. Szláva az 

egészet megvásárolta és a karomba tette!”
(Emlékeztetem az olvasót, hogy a dolog külföldön történt, Prágában, 1955-ben.)
„Bejött a szállodai szobámba, leült a zongorához, és játszani kezdett...
Hirtelen felugrik a zongora mellől, és a lábamhoz borul!...
-  Bocsásson meg, de még az első találkozásunkkor Moszkvában észrevettem, hogy nagyon szép 

lába van, és szerettem volna megcsókolni...”
Majd később:
„Letértünk az útról, és egy sűrű bozótba keveredtünk. Hirtelen egy kőfal meredt előttünk.
-  ...Forduljunk vissza, és keressük meg az utat!
-  Miért fordulnánk vissza ? Átmászunk a falon.
...A túloldalról felkiabált:
-  Ugorjon!
-  Hová? Minden csupa sár meg pocsolya!
-  Tényleg, nem is vettem észre... Sebaj, leterítem a kabátomat!
És rádobta a kabátját az egyik tócsára.”
Ellenállhat egy asszony ilyen rohamnak? Aligha. Elcsábítja a férjétől, sőt egész egy

szerűen elragadja tőle!... Mindössze ennyi történt, és minden jól végződik? Nem egé
szen. A Nagyszínház legszebb énekesnőjére szemet vetett az akkori kormányfő, Bul- 
ganyin. Fogadásokra invitálja Visnyevszkaját, önmaga és Hruscsov közé ülteti, meg
hívja dácsájába, nyíltan tudomására hozza az előnyöket, melyekhez általa juthatna. 
Állandóan követi, még az otthonukba is elmegy. Elbeszélget Rosztropoviccsal, akit a 
fő akadálynak tekint. El lehet képzelni, hogy akkoriban egy férj arról ábrándozott vol
na, hogy felesége kormányzati „kegyenc” legyen?

„...az öreg ilyeneket mondott Szlávának, miközben komoran rámeredt:
-  Hát igen, te megelőztél engem...
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-  Valahogy úgy.
-  És igazán szereted őt?
-  Nagyon szeretem...
-  Mit tudod te, mi a szerelem. Hiszen még gyerek vagy. Fel sem tudod fogni, mi a szerelem! 

Én szeretem őt igazán, őa hattyúdalom... De nem baj, majd várunk; tudunk mi várni, megta
nultuk. ..”

Az öreg hattyú, ó, jaj, nem tudta kivárni. Kormányfők jönnek-mennek -  a zene 
örök.

Veronika Leopoldovna: „Bámulatos, hogy Szláva mennyire magához tudja kötni az 
embereket. Itt van ez a Jura nevű fiatalember a Fehér Házból, akit 1991 augusztusá
ban Szláva mellé rendeltek, hogy őrizze, azután a fényképen látszik, amint Jura alszik, 
Szláva pedig őrködik a fegyverrel -  most is így van, alighogy Szláva megérkezik, Jura 
rögtön itt terem valahogy, és elválaszthatatlanul kíséri. Már családtagnak számít.

-  És ki az a kis alacsony termetű asszony, aki Rosztropovics háztartását vezeti? Ami
kor a Mester megpillantja őt, egészen jó  kedvre derül. Ha ez az asszonyka valamire 
rá akarja beszélni Rosztropovicsot, letérdel elé, és úgy kérleli. Mire Rosztropovics ma
ga is letérdel, s így térden állva beszélgetnek, amíg meg nem állapodnak.

-  Oszja régi barátnőnk. Valamikor Rosztropovics mellett dolgozott korrepetitor
ként. Dagesztáni származású asszony, Áza Magomedovnának hívják, de Szláva régóta 
Oszjának szólítja. Valamikor iskolatársak voltunk, de ő már rég Szlávával dolgozik. 
Nagyon tehetséges zongorista. Már a konzervatóriumi évek alatt kísérte Szlávát hang
versenyeken, később közreműködött nyilvános tanításain. Már nem is barátság ez, in
kább rokonság.”

Miután Rosztropovics elhagyta hazáját, muzsikusokból, tudósokból, tehetséges embe
rekből álló társasága feloszlott. Akik továbbra is barátainak nevezték magukat, min
denüket elvesztették, amit életük munkájával elértek: társadalmi helyzetüket, nevü
ket. Rosztropovics sokáig nem járt otthon. Itteni híre, sikere köddé vált. Tanítványai, 
tisztelői eltűntek; híres konzervatóriumi órái, melyek meghallgatásáért a moszkvai 
muzsikusok annyira törték magukat, megszűntek. Óráinak híre legendává vált; tanít
ványát, aki a nagyszerű sorozat hangfelvételét készítette, letartóztatták, a felvételeket 
pedig elkobozták. Ezek a magnótekercsek kétségtelenül a KGB archívumában hever
nek mind a mai napig. Ajánlom a jövő orosz zenetudósainak figyelmébe, hogy leendő 
disszertációik témáit itt találják meg.

A már öregecske, apró Áza Magomedovna keservesen éldegélt nyugdíjából kicsiny 
szobájában, melynek nagy részét a bérelt pianínó foglalta el (egész életében idegen 
hangszereken kellett játszania). Egyszer azután kapott egy levelet, melyből megtudta, 
hogy Szláva Rosztropovics, akit soha nem felejtett el, él, és módjában van, hogy Ázának 
küldjön ajándékba egy Steinway zongorát, hogy végre legyen -  ellenségei bosszantá
sára -  saját hangszere. Mégpedig olyan, amilyenről ők még csak nem is álmodhatnak, 
hogy egye őket az irigység. Áza kirohant Seremetyevóra, ahol már várta őt a hihetetlen 
ajándék. Mikor meglátta a hangszert, kissé megzavarodott, mert azon a helyen, ahol 
a zongorán a márkanév szokott állni, ezt a feliratot olvasta: „Oszka”. így hívják ezt a 
maga nemében egyedülálló példányt máig.

A megrendült Áza már meg akarta érinteni a csodás kincset, de a teliholdképű vá
mos visszatartotta: „Ne-e-em, kedves polgártársnő. Van fogalma egyáltalán, mibe ke
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rül ez a csinos kis doboz?” Volt fogalma. Mivel ez már a második dobozka volt, melyet 
Rosztropovics a messzi távolból hazájába küldött. Az elsőt Sosztakovicsnak ajándékoz
ta hatvanadik születésnapjára, mivel a már nagybeteg zeneszerző szintén bérelt hang
szereket használt mindig. Mondják, amikor Sosztakovics megpillantotta a csillogó cso
dát, eltakarta tenyerével a Steinway feliratot, és rettentő izgatottan dadogta: „Jól van, 
eladom a dácsát, hogy kifizessem; mennyibe kerül egy ilyen?” Alig tudták megnyug
tatni. A sápadt Oszja így pontosan tudta, miért van a vámnál rostokoló zongorára az 
ő neve írva. „Minden ki van fizetve -  nyugtatta az óriás termetű vámos -, magának 
csak a vámot kell megfizetnie.” És kezébe nyomott egy papírt, mely a zongora árának 
háromszorosára rúgó összegről szólt. Jobb lett volna, ha arcul üti. Áza sírva fakadt. 
Felhívta Veronikát, és elmagyarázta, miért kellett „otthagyni nekik az ő zongoráját”.

Rosztropovics, a történtekről értesülve, elvesztette a türelmét. Levelet írt a vámhi
vatalnak, melyben közölte, ha nem adják át Oszkának a zongorát, akkor ő, Rosztro- 
povics, valahol Európában alapít egy múzeumot egyetlen tárgy számára, csupán ez a 
zongora lesz benne, a következő felirattal: „A zongora, melyet nem engedtek be a 
Szovjetunióba.” „Csinálsz, amit akarsz -  röhögött a vámos -, átkozott disszidens.” A 
Steinway egy évig ékesítette a szovjet vámhivatalt. A feldühödött Rosztropovics végül 
mégis megtört. Kifizetett mindent, amit kívántak. És mivel rubele nem volt, dollárban 
fizette ki a zongora értékének háromszorosát (és egy zöldhasúért akkor, ha még em
lékszik az olvasó, hatvanhárom kopejkát váltottak át). Áza végül megkapta a zongo
ráját. És most szobácskájában, amely rég nem látott már semmiféle új holmit, ott csil
logott a négyszeres áron kifizetett Steinway. A világ legdrágább „Oszka” nevű zongo
rája!

Az adósságok
-  Teljesen el vagyok adósodva. Tartozom Oroszországnak. Noha Bakuban születtem, 
mert néhány évig itt laktak a szüleim. Erről ju t eszembe, hogy amikor az Amerikai 
Nemzeti Szimfonikus Zenekar főzeneigazgatója lettem, az újságírók klubjában sajtó
konferenciát rendeztek. Az egyik újságíró hölgy eltökélte, hogy jólértesültségét bizo
nyítva rávilágít arra, hogy életrajzom sötét foltjait nem sikerült eltüntetnem. Ezt a kér
dést szögezte nekem: „Ön azt állítja magáról, hogy orosz, pedig valójában Bakuban 
született, tehát ön azerbajdzsán!” Mire én: „Na és? Ha valaki az Antarktiszon születik, 
akkor már pingvin?”

De Oroszországnak vagyok adósa, nem a szovjethatalomnak. Az embereknek tar
tozom, akik között élek, akiknek lekötelezettje vagyok, mert éppen én kaptam meg 
mindazt, amit a sors nekik nem adott meg. Apám nagy csellista volt. Minden túlzás 
nélkül. A mai napig nem tudok úgy játszani, ahogyan ő. Zseniális muzsikusnak tartom. 
Zongorán úgy blattolt, ahogy csak kevesen. Azért, hogy a zeneirodalomról valami fo
galmat alkothassak, megvette a kottákat, és lapról játszott nekem Rahmanyinovot, 
Csajkovszkijt; ez már az evakuáció idején történt. Akkoriban írtam egy zongoraver
senyt, és apám szükségesnek tartotta, hogy zenei látóköröm bővüljön. Zongoramű
vészként Chopin minden művét játszotta. Komponált is. Négy csellóversenyt írt, me
lyekkel most foglalkoznom kell. Csellistaként számon tartották az énekesek, a zenekari 
muzsikusok és a karmesterek is. Fellépett Nyezsdanovával és Golovanovval, Golden- 
weiserrel és Igumnovval. Hangversenyezett Szobinovval is, személyes ismeretségben 
volt Saljapinnal; őrzök egy Rahmanyinov-szonátát, melyet a szerző apámnak ajánlott, 
Glazunovnak egy Párizsból hozzá címzett levelét, melyben így ír: „Sosem felejtem el
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az ön nagyszerű előadásában Chopin csellószonátáját, melyet annyira szeretek.” De 
apám soha nem kereste az elismerést, a sikert, a pénzt. Csendesen árnyékban maradt. 
Szinte alig adott hangversenyt. Csak nagy néha egyezett bele, hogy valahol fellépjen. 
Kizárólag miattam költözött Moszkvába azért, hogy itt a legjobb tanároktól tanulhas
sak. Bár őnála jobb tanárt nem ismerek. De felköltöztünk Moszkvába, a nyomorúság
ba, egy társbérletbe, ahol rajtunk kívül vagy negyven ember lakott. Egy sötét szobánk 
volt a Kozickij utcában. Amikor tizenhat évi külföldi tartózkodás után Moszkvába jöt
tem, megkerestem ezt a lakást, és kiderült, hogy a szoba, ahol laktunk, egyáltalán nem 
is lakószoba, hanem korábban, még mielőttünk valamilyen kamra volt, és most újra 
annak használják. Mi ott négyen laktunk.

Az apa tehát a valóban művelt emberek nemes princípiuma szerint élt: soha senkire 
nem erőltette rá saját magát. Jelszava ez volt: „Ha rád van szükség, majd szólnak.” E 
büszke szavakat az értelmiségjó néhány nemzedéke vallotta. De senki nem jött az apá
ért, nem volt rá szükség. A világ nem tudott róla. Leopold Rosztropovics, a konzer
vatórium tanára, az OSZSZK érdemes művésze, a nagy csellista észrevétlen halt meg 
az evakuáció idején, 1942-ben. Mindenki elfelejtette.

Fia nem feledte el. Az apa szívbillentyű-elégtelenségben szenvedett, ami akkoriban 
gyógyíthatatlan betegségnek számított. Halála után a fiú súlyosan megbetegedett. 
Depressziós lett, nem akart tovább élni. Akkor a Malegot Színház művészei magukkal 
vitték turnéjukra. Meg akarták menteni.

Kegyetlen hideg télben indultak útnak Orszk városból. A fiú a hátán cipelte a nyol
cas számot viselő állami csellót.

-  Hatan utaztunk. Név szerint emlékszem mindegyikükre. Ott volt Olga Nyikolajevna 
Golovina, Izja Rubanyenko, zongorista kísérőnk; a tenorista Borisz Oszipovics Heft, 
aki gyámolítóm lett, Bach „áriáinak” nagy kedvelője; Kolja Szokolov és Szvetlana Sei- 
na, a balettpáros. Felnőttek, komoly művészek. És én. Közös vasúti kocsiban utaztunk, 
nekem egy oldalülés jutott, itt is aludtam, mivel éjszaka indultunk útnak. Ahogy a 
vonat megindult, rögtön eloltották a világítást a vagonban, és a felnőttek, alváshoz 
készülődve, nemhogy vetkőzni kezdtek volna, hanem éppenséggel még több ruhát 
vettek magukra. Ugyanis a pokróc, amit kaptunk, áttetszően vékonynak tűnt. Nekem 
nem volt mit felvennem, ráadásul a ruhám is meglehetősen silány volt. Összekupo
rodtam a takaróm alatt. A vonat elindult. Sehogy sem tudtam felmelegedni, és rájöt
tem, hogy már nem is fogok, mert a vagon mindinkább lehűlt. Éjszaka, pokolbéli sö
tétség, mögöttem halott apám, előttem az ismeretlen jövő, valahová utazom, és sehol 
sincs rám szükség. Emlékszem, arra gondoltam, milyen remek volna, ha álmomban 
meghalnék. És megadtam magam a hidegnek.

A teljes sötétségben lassan mégis elaludtam, miközben úgy éreztem, meleg vesz kö
rül. Takaróm valahogy vastagabb és nehezebb lett. A sötétben tapogatni kezdtem uj- 
jaimmal a pokrócokat, és felfedeztem, hogy összesen hat réteg van rajtam. Mindenki, 
aki velem utazott, a sötétben szó nélkül rám terítette a saját pokrócát.

Amikor megfosztottak állampolgárságomtól, a számonkérésre, hogy miért nem há- 
borgokjobban, azt válaszoltam a barátaimnak: ezeket a pokrócokat még nem háláltam 
meg. Még nem viszonoztam az emberek jóságát. És lehet, hogy soha nem is tudom 
meghálálni. Az apám, ez az öt művész és mások, sokan, akik a maguk módján mind 
melengettek -  ők jelentik számomra a hazát. Nekik adósuk vagyok máig.
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Isten megadta, hogy elismerésben részesüljek, hogy -  mint mondani szokták -  jó 
életem legyen, s ezt én kaptam, nem az apám. Mintha őhelyette is én kaptam volna. 
Minden nekem jutott, amiben ő nem részesült. Ezért nem gondolom, hogy ez személy 
szerint nekem jár, az én különleges érdemeim jutalmaképp. Mindannyiunknak jár. 
És én adósa vagyok azoknak, akiket megrabolt az élet.

Hogyan részesített a sors mindabban, amit apámtól megtagadott? Egymás után, 
sorban. Amikor a háború után versenygyőztes lettem, magától értetődött, hogy min
den versenyen felléptettek. Néhány év alatt versenygyőztes lettem Prágában, Buda
pesten, majd ismét Prágában. Bekerültem a mókuskerékbe. Mindenhová engem vit
tek, ahová csellista kellett. A választás már csak azért is rám esett, mert a konzervató
riumban a legjobb tanároktól tanultam. Hangszerelést Sosztakovicsnál, zeneszerzést 
Sebalin osztályában, csellót Kozolupovnál. Egyszerűen nem térhettem ki sorsom elől, 
mely felfelé ragadott. Erre az útra engem nagyon jól felkészítettek. És karmesteri te
vékenységem, melyet az utóbbi években gyakorlok, végső fokon szintén annak a teljes 
körű felkészítésnek a következménye, amit a tanáraimtól kaptam. Apámtól és tőlük.

A fiú azok közé a muzsikusok közé tartozott, akik kemény munkával valutát hoztak 
az országnak. Ezért engedték ki őket külföldre, és visszatéréskor elvették a keresetü
ket. Az út, melyen elindult, végtelenül távol esett a néptől. Művészetéért a Nyugat 
többet fizetett, mint a szovjet ipar bármiféle árujáért, de az országon belül főként sors
döntő pillanatokban lehetett hallani játékát. A szovjetek szimfonikus zenét azokban a 
napokban hallottak, amikor a pártnak és a kormánynak nem volt mondanivalója szá
mukra. A Szovjetunió összes rádióadója ilyenkor nagyszerű szimfóniákat, nyitányokat 
és hangszeres zenét sugároz. [...]

Rosztropovics külföldön megismert egy teljesen új életelvet is, amely tökéletesen 
eltért az atyja által vallott elvtől. Ott ez ajelszó: „Senki nemjön érted. Ne áltasd magad, 
senkit sem érdekelsz. Magad menj! Fedezd fel, ki az, aki téged érdekel, és mindent 
elérsz!” Mint ahogy tapasztaltabb társai előre figyelmeztették, az átkos Nyugaton min
dent meg lehet kapni, mivel pénzért minden eladó. Az egészből ő csupán ezt a tanul
ságot vonta le: „Magad menj!”

És ment.

-  Összehoztam egy olyan együttest, mely az ország legtávolabbi zugaiba is el tudott 
utazni. Ellátogattunk sarkkutatókhoz, halászokhoz, kolhozokba; beutaztuk egész 
Északot és Szibériát. Természetesen ilyen helyeken pianínó sem volt, rábeszéltem hát 
Jura Kazakovot, hogy harmonikán kísérjen.

Msztyiszlav Leopoldovics tipikus képviselője annak a nemzedéknek, mely fáradha
tatlanul szembeszáll a napi élet nehézségeivel. Gyávasággal vádolták, mert nem hagyta 
el gyantaillatú menedékét, nem ment az utcára tüntetni, nem vonult önként a vér
padra. Tisztesség és dicsőség azoknak, akik megtették. Nélkülük nem lenne jövő. [...]

Kétségbeesés és szégyen égette Rosztropovicsot, amikor hazája tankokkal tört be 
Prágába. Azon a napon Londonban volt, és őt is lefasisztázták. Pedig látták könnyes 
szemét. Este pedig hangversenyen kellett fellépnie, hogy képviselje az országot, mely 
éppen most gaztettet követ el. Ezután nem engedték ki külföldre. És mit tett? Csu- 
kotkában vendégszerepelt, ahonnan nőnapra táviratot küldött Furcevának: „Gratu
lálok, jóságát köszönöm. Rosztropovics Magadanból.” [Magadan Kamcsatka mellett, 
az Ohotszki-tenger partján van. -  A ford.] Gúnyolódott, természetesen. Ebben az idő
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szakban naponta elgondolkodott: kötelet kössön-e a nyakába vagy inkább leigya ma
gát a sárga földig. [...] Nem ment a vérpadra, és nem is gondolt arra, hogy elhagyja 
az országot. Amint lehetett, visszatért hazájába. Oda, ahonnan végleg távoznia kellett, 
mert menedéket adott Szolzsenyicinnek. Nem, Rosztropovics nem vett részt lakójának 
konspirációjában. Szolzsenyicinnel becstelenül elbántak, de Rosztropovics bűne csu
pán az volt, hogy segítséget nyújtott neki.

Rosztropovics végül elutazott, szovjet útlevéllel és azzal a szilárd elhatározással, 
hogy visszatér. Semmit nem mérlegelt -  azt sem, ki engedélyezi majd a visszatérését. 
Miért bocsátott meg nekünk Rosztropovics? Ellenzéki barátait megnyugtatta, hogy 
művészként mindenkit szolgálni akar muzsikájával. Szolzsenyicin így írt neki: „ Őszinte 
rajongással tölt el zenei zsenialitásod, sugárzó egyéniséged, gondolkodásod őszintesége. Ugyan
akkor nyugtalanít a gondolat, hogyan fog rád emlékezni az utókor. Az előadó-müvészet általában 
a jelenben létezik... [...] Oroszországban ezt a művészetet nem őrzi a hálás emlékezet. Nálunk 
már csak az a szokás, hogy a zseniktől megköveteljük, vegyék ki részüket az általános nyomorú
ságból. ”

Nem tudom, követelte-e valaki, hogy géniuszaink feltétlenül részesüljenek a nép 
bajaiban, például 1991 augusztusában, amikor a Fehér Ház körül gyülekeztünk, és 
nem lehettünk biztosak benne, hogy haza is térünk. Szerintem ilyesmi senkinek sem 
jutott eszébe. Nem is jelent meg ott közülük senki. De váratlanul előkerült Rosztro
povics. Egyedül, a többiek helyett is. A zseni, aki nem tudta, mit kell most tenni, csak 
a szívére hallgatott, és eljött. Reggel Párizsban egy bevásárlószatyorral lement a lakás
ból az utcára, azt mondván leányának, hogy a boltba megy, de az asztalfiókban titokban 
elrejtett egy cédulát: „Hazautazom Oroszországba meghalni.” Kiment a repülőtérre, 
vízum nélkül, bármiféle előzetes egyeztetés nélkül. És mint a faltörő kos, megállítha
tatlanul átment a zárt vámhatáron is; mert az ő devizája csak annyi: „Magad menj!”

Később elhozta a pénzét is Oroszországba, és egy gyermekkórház építésébe fogott. 
Azután elhozta zenekarát, és a Vörös téren vezényelt. Ismét hangversenyezik, utazik 
országszerte, és régi, elhagyott lakásában él. Visszatért.

Msztyiszlav Leopoldovics nem a pusztító tehetségek közül való. Azonnal az építők
höz csatlakozott. [...] Most békíteni jött, hogy ne tegyük tönkre egymást. Ne tegye ezt 
sem az egyik, sem a másik csoport. Együtt kell élnünk. Nem szabadulhatunk egymás
tól. [...]

A harc megosztott bennünket. Csak a munka segíthet. De elszoktunk a munkától. 
Igazán csak a verekedéshez értünk. Rosztropovics fáradhatatlan munkás. Egyszer s 
mindenkorra elutasítja a parttalan beszélgetéseket, a semmittevést és a munka lehe
tetlensége miatti sajnálkozást. Nem siet, de az egész világot átszeli, évekre előre 
összeállított menetrend szerint.

Improvizáció
-  Igyekszem, hogy még be tudjam fejezni a SZÁZ VILÁGPREMIER című ciklusomat. Felét 
a zenekarral, melyet dirigálok, felét pedig magam játszom. Minél többet szeretnék 
előadni a kortárs zenéből, olyat, amit maradandónak tartok. A „hetes teóriát” vallom. 
Rendszerint eljátszom hat művet, csak Isten látja, mennyire igyekszem, de hiába. És 
a hetedik lesz a jutalom. Játszom a hetediket, és rádöbbenek -  zseniális mű. És álta
lában így történik, nincs más kiút, hat átlagos művön át kell eddig eljutni. És tudom, 
ha hatszor nem áldozom fel magam, hogy először adjak elő egy éppen most leírt, még 
ismeretlen művet, akkor Isten nem adja meg a hetediket.
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-  Sok ilyen „hetedik” adatott?
-  Most már igen. Prokofjev SziMFÓNlA-CSELLÓVERSENY-e, Sosztakovics mindkét 

versenyműve, Dutilleux, Penderecki, Snitke versenyei és Borisz Csajkovszkij megren
dítő csellókompozíciója, melyre nagy jövő vár. Van egy ilyen nagy zeneszerzőnk. Csel
lóversenyét zseniális műnek tartom. Most éppen nem játszom, mert bonyolult mű, 
régen foglalkoztam vele, és felkészületlenül nem merek hozzáfogni. Most képtelen 
vagyok időt találni az új dolgok előkészítéséhez.

-  No de...
-  Igen. Mert váratlanul telefonálnak San Franciscóból: „Szláva, Isaac Stern hetve

nedik születésnapjára ünnepi hangversenyt rendezünk. Eljön?” „Igen. Megyek, és 
mindent vállalok” -  válaszolom. Hogy miért? Azért, mert Stern nemcsak a barátom, 
de ő maga szervezte meg a hatvanadik születésnapomat Washingtonban. Összeállí
totta a műsort, meghívta a vendégeket. És kiket! Yehudi Menuhint, Pendereckit, 
Bernsteint. Természetesen maga Stern is ott volt, és nagyszerű hangverseny lett, a 
végén Nancy Reagan vette a kezébe a karmesteri pálcát, és elvezényelte a zenekarom 
élén a „Happy birthday to you”-t, a hagyományos amerikai születésnapi dalt. Hogyan 
mondhatnék nemet Sternnek? „Mit kell tennem?” -  kérdem. „Zenei tréfát tervezünk. 
Saint-Saens-tól az Ál l a t o k  FARSANGjÁ-t akarjuk előadni. Az egyes részek között rövid 
szöveg megy, de nem az, amit általában felolvasnak, mint például »itt vannak a szolid 
elefántok«, és megy az ELEFÁNT-POLKA, hanem olyan szöveg, ami Stern életének ese
ményeihez kapcsolódik, és Gregory Peck olvassa fel. Önnek A HATTYÚ HALÁLÁ-t kell 
játszania. Előzőleg Gregory Peck arról beszél, hogy valamikor régen Isaac Stern ta
lálkozott a csodás szépségű Verocskával, aki egész életében elkísérte őt. Ezután kell 
belépnie. Ennyi az egész.”

-  Mit szól ehhez? Az ördögbe is! Rohanok San Franciscóba, fene tudja, honnan, 
valahonnan Európából, csak azért, hogy néhány percig csellózzak? Micsoda butaság! 
Nem, ez nem elegendő hozzájárulás Stern születésnapjához! „Stop!” -  mondom a te
lefonba. -  „A következőt kérem: csak abban az esetben számíthatnak rám, ha azonnal 
küldenek hozzám egy embert San Franciscóból, egy színházi szabót, hogy méretet ve
gyen és megfelelő ruhát varrjon nekem.” „Okay!” -  válaszolt a hívó, és kis idő múlva 
megjelent nálam a friscói szabó, megmérte a derekamat, szerintem össze sem ért raj
tam a szabócenti. „Mit varrunk?” -  kérdezi.

Sokért nem adnám, ha láthattam volna a szabó képét, amikor a rendelés elhangzott. 
A Maestro azt kívánta, hogy a hangversenyre egy balettruhát varrjanak neki. Ezután 
levetette cipőjét, hogy lábméretet is vegyenek, mert a fellépéshez balettcipőre lesz 
szüksége. „Okay” -  mondja a szabó rezzenéstelen képpel, és távozik, bár mintha alsó 
állkapcsát kissé lejjebb ejtené. „Ja, igen! -  süvítette utána a Maestro. -  A nevem ne 
szerepeljen a műsoron!”

Rosztropovics sietve befejezi soron lévő dolgait, és San Franciscóba repül, ahol meg
jelenik a teremben a hangverseny előtt négy órával. Maszkmestert, öltöztetőt követel, 
és az új ruhát. Minden megvan. Felöltöztetik, kikészítik, ahogy kívánja. Belenéz a tü
körbe. Uramisten! Harisnya, paróka, diadéma! Nyugdíjas balerina teljes díszben. 
Most már csak szépen kell meghalni. Ellenőrző próba. A Maestro a női öltöző felé 
tartott. Nők voltak benn, de senki nem figyelt fel rá. Senki nem kiáltott meglepetten. 
A hölgyek ugyan kritikus szemmel nézték -  milyen hatalmas teremtés -, de nem for
dítottak rá különösebb figyelmet. A Maestro elégedetten dörmögött, és távozott.
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Odament a zongoristához, aki felkiáltott: „Jó ég! Szláva! Akkor ki játssza a 
»Hattyút«? Te nem vagy a műsorban; nekem azt mondták, hogy egy zenekari csellista, 
a szólamvezető fogja játszani.” „Fima! -  szólt a Maestro. -  Én játszom majd, de ezzel 
ne foglalkozz. Te háttal ülsz, és úgysem látsz semmit. Kezdd el a bevezetést, és játssz, 
bármi is történne, addig, amíg meg nem hallod, hogy én is kezdem.” Ezután Roszt- 
ropovics az első csellistához lépett, és elmagyarázta neki, hogy Gregory Peck felolva
sása alatt szimuláljon gyomorgörcsöt, hagyja ott a csellóját, és vánszorogjon ki a szín
falak mögé. Hú-ú-ú!

Végre megkezdődött a műsor. Alighogy Gregory Peck megszólalt, a csellista gör
csöket imitálva, négykézláb a színfalak mögé rohant. A közönségből nyomban három 
orvos is jelentkezett, mivel úgy látták, szegény ember a végét járja. Fima, a zongorista, 
elkezdte szólamát, a színpadra pedig, a közönségnek háttal, spiccelve beröppent 
Msztyiszlav Leopoldovics. Senki nem merészkedett mosolyogni, bár látták, hogy a ba
lerina kissé túlméretezett. No semmi baj! Öreg színpadi csillag, aki múltbéli nagysá
gával rendíti majd meg a nézőket. A terem síri csendje és Fima csilingelése közepette 
a Nagy Maestro végigrepült a színpadon, lábával belenyúlt a gyantásdobozba, meg- 
gyantázta a húrokat, és visszaspiccelt a kulisszák mögé. Még mindig háttal a nézőtér
nek. De a zenekarral szemben. A zenekar felől kacagás hallatszott, miközben Msztyisz- 
lav Leopoldovics, erős szempillaverdesés közepette elérkezett a csellóhoz. Ekkor el
sőként Isaac Stern gyanút fogott. És ettől valami elmondhatatlan állapotba került. Hol 
felállt, hol visszahuppant székébe, és hangtalanul tátogva levegőért kapkodott. Végre 
a Maestro megfordult, megragadta a csellót, és eljátszotta a „Hattyút”. Időnként egy 
kicsit abbahagyta, hogy még táncoljon. A közönség nevetett.

-  Tudod, óriási sikerem volt; az is lehet, ez volt életem legnagyobb sikere. El sem 
tudom mondani, mi történt a teremben. Erre szokták mondani: a közönség tombolt. 
És mindez egyetlen próba nélkül! Tisztán improvizáció!

-  De azért... hisz kiszámíthatatlan, hogy végződhet az ilyesmi... Ha esetleg...
-  Semmi „ha”! Ha képes lettem volna egyáltalán valami produkcióra, mint valami 

rossz balerina, az lett volna a rettenetes! Mert akkor mindent rosszul csináltam volna. 
De semmit sem tudtam csinálni. Csak annyit, hogy a színpadon maradjak, ne rohanjak 
le. És még néhányszor ugrottam is! I-i-igen! Kicsit meg is ijedtem, hogy elbotlok, és 
leesem spárgába. Aztán nem bírtak volna felhúzni!

Van egy híres felvétel a Carnegie Hallból, arról a nevezetes hangversenyről, amikor 
nagy sztárok találkoztak itt. Menuhin, Bernstein, Horowitz és Rosztropovics. És ami
kor a koncert befejeződött, mindannyian együtt kiléptek a színpad szélére, és az ün
neplő közönség előtt kórusban énekelni kezdték a Glo r y  HALLELUjAH-t. A zenekar 
is csatlakozott. Improvizáció.

Valóban, kell valamit Rosztropovicsnak sajnálnia? Semmit, igazán. Glory, Szláva!


