
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)

420



sen semmitmondó, szépen ír viszont a
szerző a Magnificatról. Megint csak
többet és méltóbbat lehetett volna írni
a h-moll miséről.

Nyilván a terjedelem is kötötte Gei
ringer kezét, valamint az !t törekvése,
hogy elsősorban az angol nyelvteTÜle~

olvasóinak foglalja össze a Bach-kuta-

LOTTE: - RUTTKAI J);VA

Ilyen lett volna Charlotte von Stein?
Szertelen, tragikusan játszó, hisztérikus
komédiás? Nem, csak az 11'0, Peter
Hacks látja ilyennek. Szemében ő az
arisztokratikusan polgári Múzsa, kellő

képpen szellemes, mértéktartóan enyel
gő, édesen omló, már-már szentímen
tális, aki azonban sértettségében egy
utcaná szabadszájúságával tud vissza
vágni, nem tűr ~l semmi megaláztatást,
amíg egyszer őt is meg nem alázzák a
szerelemben. Lotte csupa staceatóban
megírt monológja a távollevő Goethé
ről, szobáíának halottfehér, puffatag
falai közt, a játékszerét vesztett asz
szony feleselése önmagával, siránkozás
egy félbemaradt játszma fölött, egy
kapcsolat kínos-keserves temetése. A
veszteségbe való bele nem törődés eg
zaltált drámáját tálalja a szerző, a "ki
kérem magamnak", a "hogy jöhet ő

ahhoz" kicsinyes gőgjével s nagyvonalú
riposztjaival, az ironikus pátosz hang
ján, de valamilyen szégyenlősen rej
tegetett, kétértelmű szándék révén is,
mellyel Hacks a lebzselő, unaimát
flörtbe, szenvedélybe fullasztó "uralko
dó osztályt" leplezné le, ha éppen tet
ten érhetné, ha tehetségéből futná a
cselekményre. így csak az elbeszéléssel,
a történet megjelenitése helyett a tör
ténet elmondásával kell megelégednünk.
A szó, szó, szó jut fedezetül ...

"A Frau von Stein udvarhölgyhöz
fűződő vonzalom - írja Thomas Mann
egyik Ooethe-tanulmányában -, e nem
egészen áttekinthető, inkább eksztati
kus és nem is igazán egészséges szen
vedély, mely megmagyarázhatatlanul
fogva tartotta életének egy évtizedén
keresztül, mírrt valószínűtlenül hossza
san elhúzódó, félig misztikus odaadás;
ha tovább tart, ha nem iszkol el kö
réből, minden bizonnyal a természetét,
Iényében a természetlátót, a földszel
lemszerűt, mely nélkül költészete sá
pasztó felhígulásnak és gyengülésnek

tások jelenlegi állását. A magyar ol
vasó szintén örömmel fOTgatja köny
vét, de némi várakozással is: megerő

södött abban a meggyőződésében, hogy
ilyen összefoglalás nálunk is születhet
nék (még Bartha Dénes kitűnő könyve
után is). /

R. L.

volt kitéve, károsítja meg [elentősen."

Ez volna az a nő, Peter Hacks művé

ben, akitől Goethe végül már költői

teljesedését, az életét féltette? Aki
színte a babonás rontás erejével hatott
rá? Akitől azért akart szabadulni, hogy
Róma földjén újjászülessen, "felgyó
gyuljon azokból a fizikai-morális bajok
ból, amelyek Németországban kínoz
ták"? Ez lenne az az emlékeit újra
pergető, vágyait vísszaidéző, a múltból
szüntelen a tagadhatatlan jelenbe botló
nemes hölgy? Feleleveníti mámoraít,
hogy az érzelmek ne fakuljanak s
visszarepíti gondolatait az események
be, hogy táplárljahiúságát, szerelmí éh
ségét. Vajon ez a Lotte kél életre a
Pesti Színházban, akihez - valljuk be
- oly kevés közünk van? Kuriózum,
vitrin-figura, főúri házicica a számunk
ra? Elkényeztetett dáma, aki apró tom
bolásait a géniusz mellvértjén szikráz
tatja, vele folytatott beszélg~téseiben

pedig már az utókor felé kacsingat.
Egy okos, ki vételes képességű színész

nő, Ruttkai Eva kezébe vette a darab
sorsát. Nem ezt az asszonyt játssza el,
szerepe szerint sem, mível a szerző

nem azt az irodalomtörténetileg hiteles
személyt rajzolja meg, akit mí ma
Lotténak hívunk. A szerző után Rutt
kai Éva újraírta a darabot. Ami írói
lag esetlegesnek, kíszámítottnak, néhol
üresnek tűnik, a színésznő által tarta
lommal telítődik, bensőség járja át, va
lóságga érik. Ehhez a Frau von Stein
hez, akit Peter Hacks mutat be, csak
a kimódolt illem köt, csak az udvarias
ság kötelező bókja visz, ahhoz, akit
Ruttkai Éva varázsol elénk, nagyon
sok: az élet, a végzet, a beteljesülést
Ami az írónál társasági formaság, ha
mis parti, különcök penlekedése, az at
színésznő előadásában tartózkodó lángo
lás, ingerlő kihívás, áldozat a nagyság
oltárán. Amit a szerző csaló furfang
nak, hazug áltatásnak hisz, itt a szo
kásos asszonyi praktika; ami a szöveg
szerint ravasz tettetés, a rang árulása,
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