
közege érdektelen. De az áldozat, amit
hozni kész: örök. S hogy valóban azzá
lehetett a kollektív tudatban is, annak
a kivételes zenei formálás a magyará
zata. Ezért érezzük jogosnak Spike
Hughes eljárását, amikor rendkívüli
műgonddal elemzi az operák hangszere
léseinek azokat a rejtett finomságait,
melyek épp a hatás legfontosabb össze
tevői. Valóban rendkívüli lehetőség e
művet elolvasva új-ra megnézni vala
melyik nagy Mozart-operát, vagy 
és ez a zenehallgatási forma ma már
egészen te1'mészetes végighallgatni
valamelyik maradandó értékű lemezfel-

A FÉNYKÉP ESZTf:TIKUMA*

Nemrég még vitatták, lehet-e művé

szetnek tekinteni a fényképezést. Hi
szen csak másolja a látott valóságot, s
ha egy fénykép szép, szépségét elsősor

ban annak köszönheti, hogy valami
szép táj, tárgy vagy emberalak került
a fényképész leneséje elé. Persze a
téma kiválasztása, a szerenesés beállí
tás önmagában is személyes tett, s mű

vészet annak eldöntése is, mi "nő

meg", mi válik sokértelmű jelképpé,
ha lefényképezzük.

De ha szétnézünk ezen a kiállításon,
a képek figyelmes szemlélgetése köz
ben egész sereg olyan fölismerés tisz
tázódik bennünk, amelyek véglegesen
meggyőznek arról, hogy a fényképezést
lehet művészí fokon művelní, s hogy' a
jó fényképek az igazi műélvezetörö-

-rnével ajándékoznak meg. Ráeszmélünk
arra, mennyire nem igaz, hogy a fény
képezőgép csak azt rögzíti, amit úgyis
mindenki láthat, s hogy a fényképezés
nek legföljebb informatív vagy emlé
keket őrző szerepe lehet. Gondoljuk
csak meg, mennyire sietősek a környe
zetünkről alkotott észleléseínk! A gyer
mek tágranyílt szernmel megcsodál
egy-egy érdekes látványt, mi, felnőttek

néhány érzéki benyomás alapján egy
kettőre néven nevezzük a tárgyakat,
azonosít juk a körülöttünk fölbukkanó
személyeket, s többé már nem arra
figyelünk, amit látunk, hanem arra,
amit tudunk: ez fejfa, ez egy oszlop,
ez meg X, Y barátom. A fényképész

vételét. A szerző, előszavának bizony~

sága szerint, inkább a lemezhallgatókra
gondolt, amikor művét· írta. Ismerve az
amerikai zenei élet sajátosságait, ez
érthető. Szerencsére azonban a mi
operaházunkban meglehetősen gyakran
hallhatók a nagy Mozart-operák (ha 
sajnos - nem is egyszerre mind az
öt). tgy aztán Spike Hugheskönyve
elsősorban a gyakorló zenehallgatóknak
nyújthat örömet és sok tanulságot. An
nak is bizonysága, hogy az igazán nagy
művek elemzőiket is nagy teljesítmé
nyekre sarkallhatják.

(R. L.)

első művészi tette, hogy megállít min
ket egy látvány előtt: egy arc ráncai
nak szövevényét éppoly elfogulatlanul
és csodálkozva figyeli meg s mutatja
elénk, mínt egy· kopjafa rostjait, egy
omladozó fal vakolatrepedéseit vagy egy
kézírás texturáját. "Ez vagyok hát,
amit a kép mutat" - kérdi Kassák
Lajos, amikor egyik itt látható
fényképén ámulva megfigyelte,
"mi épül., mi omladozik" az arcán.
"Ez hát az ember?" kérdez
zük mí is egy-egy arckép előtt; és nem
a portré személyes hitelessége foglal
koztat elsősorban, hanem az emberi
arc, a mí arcunk föltárulásának ünnepi
ténye.

Aztán észrevesszük azt is, hogy a
fotográfus nemcsak a tudatnak elsie
tett és gyakorlatias "kiegészítéseit" há
rítja el - a látvány pontosabb megra
gadása érdekében, hanem még magá
nak a látványnak sok fontos alkotó
eleméről is lemond, hogy annál job
ban ráirányítsa figyelmünket arra a
kevésre, de nagyon lényegesre, amit a
látási benyomások közül kiemel. A
fekete-fehér fénykép lemond például a
színről : milyen szegénység, s ugyan
akkor milyen hatalmas lehetőség arra
a lényeglátásra, amely csak a szegény
ség környezetében otthonos. A rajzos
ság kiemelésére. a fény és árnyék folt
hatásainak föltárására, amint azt a ké
pek előhívója jónak látja.

S ezzel el is jutottunk az előhívás

nak - nem, nem trükkjeihez -, mes
terfogásaihoz: amikor, a fényképész

• Elhangzott Vattay Elemér klállitásának megnyitójaként a budapesti piarista gimnázium
ban 1977. III. 20-án.
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csak foltokat akar észlelni a valóság
ból vagy a pozitív kép mellé odarakja
a negatívet is, mintegy visszájára for
dítva a látványt, vagy egymásra rak
arcot és írást, már-már "irodalmi"
eszközökkel követve a belső asszociáció
útjait.

Alázat és teremtő lelemény, s a kettő

nem egymás mellett, hanem egymást
áthatva, beteljesítve: mínden igazi mű

vészetnek ez az alfája és az órnegája,
.de ez a fényképezés nagyszeru lehető

sége is.
E kiállítás képei nem attól szépek,

hogy a valóságnak egy-egy mindenkit
első látásra lenyűgöző darabját mutat
ják elénk. A művész gondossága teszi
őket széppé és feledhetetlenné. Manap
ság sokat panaszoljuk, hogy az ember
elszakad a természettől, hogy életün
ket börtönfalkéntkörülveszik a tech
nikai alkotások. Ezek a képek nemcsak
a gyermekkori ámulat boldog pillana
taihoz vezetnek vissza minket, hanem

Új KÖNYV BACHRÓL

A közelmúlt Bach-kutatása hatalmas
eredm~nyeket hozott. Ezeknek mérték
tartó összegzését olvashatjuk Karl Gei
ringer monogrúfiájában*, melynek fel
építése és adatközlése erősen kötődik

a hagyományokhoz. A szerzőnek nem
az az elsőrendű célja, hogy újo,t mond
:ion. inkább az új kutatások összefog
lalására vállalkozott, és korrekt, jól
használható Bach-kalauzt igyekezett az
olvasó kezébe adni. Nem sok újat mond
a "Bach élete" című, s még keveseb
bet a "Bach művészi öröksége" cím
mel öSS2~foglalt részben. Annál érde
kesebb, amit Bach zenéjéról ír. E fe
jezetben fontos filológiai és előadási

problémákra is fényt derít, olyan kér
désekre tehát, amik alapvetően befo
lyásolják a mai Bach-kultuszt, hatal
mas vitákat kavarva a zenei közvéle
ményben.

Itt van mindjárt egy rendkívül iz
galmas kérdés: hogyan keH ma híven
és a szerző szándékainak megfelelően

előadni a kantátákat? Bach körülbelül
huszonhét muzsikus számára írta e re
mekei.t: ez volt az a létszám, amelyet

azt is megmutatják, hogy a kövek re
pedéseiben, az arc rajzolatában. a fák
és az ágak szövevényében, magának
az anyagnak kimeríthetetlen játékossá
gában és változatosságában ma is jelen
van körülöttünk a természet; egy arc
lehet erdőknél izgalmasabb, egy fal
omladék vagy egy kő látványnak
éppoly gazdag, mint a tenger.

Talán ezt tudták azok a névtelen
falusi mesterek is, akiknek szobrait,
útszéli keresztjeit többször láthatjuk
ezeken a képeken. Személyes mondan
dók kifejezése helyett ezeknek az örök
és egyetemes szépségeknek a föltárásá
ra törekedtek, s ha szeriteket vagy
megfeszített Krísztus-testet faragtak,
művüket bátran bízták az időre:

"épüljön. omladozzon", mint a névtelen
természeti tárgyak, mint a restaurál
hatattari emberi arc, s állítsa a hit
titkait oda, ahová valók: a világ ősi,

hatalmas titkainak szövevényébe,

JELENITS ISTVAN

egy közönséges vasárnapon vezényelt.
Tizenkét énekest és tizenöt zenekari
tagot. Egy-egy nagyobb ünnepen, ka
rácsonykor t'agy húsvétkor már több
zenész állott rendelkezésére. nem vélet
len, hogy passióiban és világi kantátái
ban kettős karra írott részletek is
akadnak, s a zenekari szólamok is tel
[esebbek, "Az előadók száma - írja
Geiringer olykor-olykor ötvenre
emelkedett". (sőt, a Máté passiót még
ennél is többen sz6laltatták meg).

Milyen izgalmas lenne, ha e hatal
mas kantátasorozatból valamennyit is
mernénk! Jelenleg voJarnivel keve
sebb, mint kétszáz ismeretes, könnyen
lehet, hogy azért, mert egyik fia, Wil
helm-Friedemann kiárusította a többit.
A meglévők azonbun a zeneirodalom
örökbecsű kincsei. Geiringer alaposan,
érzékletesen mutatja be a legszebbeket,
az Actus Tragicust, a Christ lag in
Todesbandent, az Ich hatte viel Be
kiimmernist s az átszellemült Komm
du süsse Todesstunde kezdetűt. Kitú
nően' sikeTÜlt fejezete a könyvnek a
Karácsonyi oratórium összehasonlító, sok
részletfinomságát megértető elemzése. A
két passió méltatása sajnos meglehető-

"Karl Geiringer: Johann Sebastian Bach (Zeneműkiadó, 1976)
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