
GOLDMARK EMLI~KEZf:SEI

Százötven éve született Goldmark Ká
roly. .Ez alkalomból jelentette mea a
Zeneműkiadó Emlékek életemből című

könyvét Kecskeméti István fordításában.
jegyzeteivel és igen értékes műje!1l1zéké

vel.

Aliaha volna becsületes azt áliítani.
hol11J Goldmark: korának naay zeMszer-

.zője volt. Az' is bizonyos. hogll kortár
sai közül például Liszt élete színesebb,
Wagneré izgalmasabb, s Brahms sokkal
naauobb hatású alakja a korszak. zenei
életének. inkább meghatározza aoncwlko
dását mint Goldmark. Méais azt kell
mondanunk. hoay az önéletirás érdekes.
néhol korszakjellemző könYV. Már a be
vezetése felkeltheti az olvasó érdeklődé

sét. hiszen a szerző bájos eauszerűséa

ael és naivitással mondja el. hOI11J
visszaemlékezéseit nyolcvanéves korában
kezdte el írni. "teljesen emlékezetből".

Nyolc évtized nem csekétuséa: Méa alia
~rt ifjúi éveibe Goldmark Károly, meg
érte a szaba.dsáaharcot, s életének alko
nyán tanúja. lehetett az első viláaháború
véres eseményeinek. Ha azonban azt
hinnénk. boa» e földrengető történeti
változáSOK köré fonja az emlékezés szá
lait. alaposan tévednénk. Nem. ő nem ad
többet, mint amit a cim ioér: azokat
az emlékeit mondja el, metuek e hosz
szú idő után is mearaaadtak emlékeze
tében: ifjúsáaának küzdelmes. nélkülö
zésekben eltelt éveit. érdekes találkozá
sait, és némelyik művének sziUetését
sikerét vaay sikertelenséaét. •

Am éppen kendőzetlen eauszerűséae.

szerénuséae teszi könyvét valóban kor
jellemzővé. Benne élt az események
ben. s bár nincs rálátása a tönénelem
re. azt ábrázolja. amit a maoa helyén.
az adott kbriilménuek között meaértett.
tapasztalt. Amikor például a szabadság
harc kitöréséről ad képet. nem a szoká
sos. legendákkal. heroikus tettekket. lá
zas eseményekkel átszőtt képet rajzol
elénk. hanem olyant. amilyen a való
ságban volt. Tétova emberek n'JJüzsÖ!1nek,
kapát-kaszát raaadnak, s elindulnaTc va
lamerre. hoin; pontosan hová. k,i ellen
és miért. maauk: sem tudják eaeezen.
pontosan. Aztán anoo» bsszererodtek;
úay hullanak szét, s menekül ki-ki ott
honába. Goldmark Károly nem akar
helyzetjelentést tenni a kor viszonuai
ról. de amit emlékezetéből előpányászik.

mind tel.1esen hiteles. mert hiányzik
belőle az idealizálás szándéka, A té-
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nyeket írja. a komor és következetes
tényeket. Éhezésekről szól. Nélkülözé
sekről. Metszően hideo telekről és elvi
selhetetlenül melea nyarakról. meluek
mind próbára tették az ifjú szervezetét.
akarotereiét. Etru mellékmondatban meq
jegyzi: szervezete nem bírta a meapró
báltatásokat. Megbeteaedett. De ez sem
traaikus. hiszen ennyi év távlatából ez
is csak eau esemény a sok közül.

flemekek a portréi. Hadd idézzem a leg
jellemzőbb részletet. amit Wal1nerről

mond el: ..Egy este olvasaatva sétáltam
II réten. már erősen sötétedett. Ekkor
kiabálást hallottam a távolból. és lát
tam. hoay két férfi közeledik felém.
Azt 'hittem. hogy ecu kissé italos ál
lapotban vannak, ezért leültem eay kőre.

hoau elenaedjem őket maaam mellett.
Mikor közelembe értek. fölismerte~
Richard Wagnert eauu: ismerősömmel.

Waaner volt. aki annyira kiabált; a
Lohengrin eouik: kórusának a bécsi elő

adáson tapasztalt túl gyors tempójára
panaszkodott. és éppen ezt a részletet
énekelte a megfelelő tempóban." Nem
kell könyveket elolvasni - eiéa ez a
néhány sor. noau meatiuiiuk, milyen
ember volt az ünnepelt operaszerző.

R.okonszenves /Jonása az emlékezőnek.

hotru tísztában van a maaa helyével.
szerepével. s nem emeli mea műveinek

jelentőségét. Méais. amit például a Sá
ba királynője előadásaiva l kapcsolatban
följeayzett. nélkülözhetetlen forrása le
het a kor kutatójának. hiszen naauszerű

:iellemzését adja az ope-rai szokásokruik,
a szerzh és rendező ellentétének (ami
nemcsak a XIX. századnak volt jellem
zője). Altalában: az élet apró ieuea
zetesséaeit, a szokásokat annyi szín
nel. olyan kedves naivitással ábrázolja.
noau könyve itt-ott kiemelkedik az em
lékezés szférájából. s reaénukérü olvas
tatia magát. Leouen. bármilyen kerek
évfordulMa is. Goldmark Károlyt sosem
számíthat:iuk az iaazán. tuuniok: közé.
De abban bizonyosak lehetünk, boau ez
a szerény. okos. eayszerű könyv sok
hívet szerez majd neki. (A maauar tol
mácsolásról jegyezzük meg: a torcito
nagyszerűen eltaláita a zeneköltő irói
stílusát. s tuuru része van abban. noau
a könyv érdekes. néhol ecuenesen ma
!Jával raaadó olvasmany lett.)

R. L.


