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BORSOS MIKLÓS 75 ÉVES

Borsos Miklóst komoly fiatalembernek ismertem meg, tekintete fölrnérő és gondolkodó volt.
Csak később láttam, milyen közvetlen, derűs ember. Mintha életkora azóta sem változott volna.
Olyan, mint firenzei festő korában.

Régen' lehetett kapni japáni papírvirágokat - összepréselve olyanok voltak a zacskóban, mint
valami fehér tea. Ha vízbe dobtuk őket, csodaszép és finom virágokká nyíltak. Borsos ma már
ősz hajú, ráncos arcú mester - de még mindig huszonkét éves. Megmaradt önmagának. Nem szé
dült meg sem a pénztől, sem a sikertől, sem a szellemi áramlatok tól.

Szemhatára tágas. Az életről és művészetről önálló véleménye van. Régi gondolataihoz vissza
tér, és azokra épít. Sokat írtak róla; és ő is sokszor jelentkezik irásaival, önéletrajzán kívül fő

képp művészetifejtegetésekkel, interjúkkal a folyóiratokban és előadásokkal. Így tehát ismerjük
jól, de korántsem teljesen; mindig új meglepetésekkel szolgál. .

Jelentős ember, kiverekedteútját. A vén Magyarország magáénak vallja, és szereti őt. Rendű

letlen bizalma van, s ez biztosan vezeti minden buktatón keresztül. Kellemetlen dolgairól általá
ban nem szívesen beszél - betegségekről, pokoljárásairól. Sziporkázóan szellemes, rendkívül
gyors gondolkodású -, de bizonyos dolgokat magába zár, magában dolgoz fel. Nem könyvem
ber, mégis mindent tud.

Mindig megtartja a mértéket. Életében hiába keresünk pletykaanyagot, kilengéseket. Szilaj
vérmérsékletű, de tudja, mikor kell megállni, hol a határ. A világnézet nála nem elmélet, egyéni
ségéből és munkáibóllehet kiolvasni. A világnézet nála élet és tevékenység.

"Van a történelemnek két korszaka - írja Szerb Antal-, amely oly egyetemes nagyságú és ki
hatású, hogy az egész fehér emberiség közös múltjának tekinthető:az olasz renaissance és a fran
cia forradalom. Napjaink légkörével a francia földrengés ideje inkább összhangban van, mint a
firenzei kozmikus tavasz ... "

Borsos munkáinak légköre kétségtelenül közeli rokonságot tart a firenzei kozmikus tavasszal,
'noha ő is forradalmár, mint minden igazi művész. Kozmikus tavasz; firenzei mesterek; halak,
madarak és sellők: ez az ő világa, A pannon táj és a reneszánsz embere.'

Újabb műveiben jelentkeznek a vesztesek is, akiket annyira szeretünk: a Don Quijoték, a
Szokratészek. Az evangélium nagy és megrázó jelenetei sorakoznak rajzain. Megalkotta nagy fe-
születét és dombormívű keresztútját. Borsos tudja, mi a szenvedés. I

"Az élet célja nyilvánvalóan nem az - írja Szomory Dezső -, hogy az ember boldog legyen.
Meg kell elégednie azzal, hogy minden erejét megfeszítve, felülmúlja önmagát. Szenvedni, ez az
élet törvénye. Szépen szenvedni: ez a művészé. De ha úgy érzem egy nap, hogy emberi lelkem,
átalakulván, ki tud emelni. minden nyomorúságból, ahogy át van itatva fénnyel és kétségbeesés
sei: még azt is mondhatom, hogy boldog vagyok."

Borsos minden erejét, fizikai és morális erejét túlontúl is megfeszítve, véghezvitte azt, hogy fö
lülmúlja önmagát, meghaladja töredékes, gyarló emberi voltát.

Lehet, hogy művészettörténeti szempontból kőbe faragott portréi lesznek a legmaradandób
bak - de emberileg a legfőbb műve mégiscsak birkózása az angyallal, önmaga kialakítása, hité
hez való hűsége. Miután művészetételfogadtatta velünk, már a személyére figyeltünk: mit mond
a művészetről, a bennünket körülvevő életről, mi a véleménye a legfontosabb kérdésekről?

Élete kiteljesedett munkában, gondolkodásban és szenvedésben. Isten megajándékozta ké
gyelmével. "Valami rendkívüli erő, felsőbb hatalom szolgálatában érzem magamat" - mondta
egyszer, és mi gyakran érezzük ezt a kegyelmi kapcsolatot műveiben, szavaiban.

A nagy reneszánsz mester, Michelangelo kora ifjúságában levelei alá még büszkén írta oda,

Szerétettel köszöntjük a 75 éves Borsos Miklós szobrászművészt. lapunk munkatúrsút és barátját.

898



hogy "scultore", szobrász. Öregkorában már tiltakozott az ellen - említi Tolnay Károly -, hogy
scultorénak nevezzék: "Sohasem voltam olyan festő vagy szobrász, mint azok, akiknek üzletük
van a piacon ... " Érett korában már inkább művész-filozófus és művész-költő volt. Vagy
művész-teológus.

o Borsos ma már szellemi sugárzás. Az ő példája is több, mint a művészé ...

SZEDŐ LÁSZLÓ

SZíNHÁZ

Az Universitas együttes
Pi Iinszky-bemutatója

Az előadás kezdete előtt, a folyosón várakozók
között két eleven mementó, két mozdulatlan em
berkövület. Idegenek, betolakodók a mindennapi
térben, élő figyelmeztetésként merednek elérik, va
lószínütlenek s túlontúl valóságosak. Arcukat fe
hér festék fedi, testük fehér dobozba zárva; csak a
szemük él, homályos, időtlen tekintettel merednek
maguk elé. Védtelenek, kiszolgáltatottak kíváncsi
pillantásunk tapintása alatt. Ismeretlenül is isme
rősek, s ha van bátorságunk, magunkra ismerhe
tünk bennük: mi is ilyenek lehetünk, maszkkal fe
dettek. zártak, a kitin burok alatt talán mi is ily
megrendülten szemleljük zavaros létünk kérdéseit.

S azegyórányi játék záróképe : a színpad két ol
dalán a két kövületember kibontja magát a burok
alól, a mezítelen kreatúrák lassan közelítenek, már
szemtől szemben állnak, letörlik egymás arcáról a
mázt, s az egymásra találás fájdalmas-szomorú fé-
nyében megérintik. átölelik egymást. ,

A játék íve e két szélső pólus között feszül.
A szeretet, a kapcsolat esendő reménye fűzi egybe
a mozgásvízióban megjelenített rítussorozatot :
születés és halál, szenvedés és a szenvedés megha
ladása, idill és háború, színpad és élet, remény és
reményvesztés. harmónia és diszharmónia szőve

vényes képeit. Az elöadás alapvető kifejezési esz
köze, szinte kizárólagossá növelt közege a vizio, a
rnögöttes színházi eszme pedig az ensemble-szinház
újraértelmezésének igénye. A vízióval szemben fel
állított mérték pedig a szuggesztivitás, a jelentéssí
kok egymást erősítő, mélyítő kifejtése. A forma
öntörvényű kompoziciót. térszervezést és játékfel
fogást követel. A tárgyak és a játékosok mintegy
elveszitik önmagukat, dologi, természetes rnivoltu
kat, feloldódnak a látomásban, hogy hordozóivá
lehessenek. Itt minden önmagán túlmutató entitás
sá, önmaga égimásává lesz. Az előadás nagyobb
részt teljesíti is ezt a követelményt, sőt sikeresen
építi be még a szinházkultúránkban technikainak

ítélt elemeket ís: a világítást, a zörejeket. a csendet.
Az írott darab lényegében a háború és idill vi

szonyát vizsgálja, az előadás azonban, a szöveg
önálló értelmezése és szervezése révén, túlmutat az
eredeti témán. A darab elé az értelmezési tarto
mányt tágitó előjáték került, az egyes figurák at és
funkciój ukat újragondolták. (A kisfiú és a kislány
szerepét beolvasztották, az Apácafőnöknő szere
pére Mária figurája épül. a szenvedö ember jézusi
archetipusa is megjelenik stb.)

A játéktérbe lépő n~zőt a szakrális színház lég
köre fogadja. A IX. szimfónia jól ismert rnotivu
mait halljuk, a szinpadon balról a Gondolkodó,
jobbról a győzelmes Dávid, kőzépütt M. S: Mester
Vizítációja, Mária és Erzsébet. Az európai kultúra
archetípusai ~lőképben'elbeszélve.A figurák moz
dulatlanok. jelenlétük mégis teljes emberi-szinészi
jelenlét. Az atmoszféra rituális. csaknem ternplo
mi, a színek egyszerűek, fekete, vörös, kék, s az
embertestek szine ; a fekete háttérfüggönyre vető

dő árnyékok hatalmasra növekszenek. A beállítás
hosszan kitartott, s intenzitása oly erős, hogy a
mozdulatlan figurák s árnyékuk már az elmozdu
lás feszültségét sejteti. A rituális szinház megtiszti
tó, légritka terébe statikus beállítás segítségével ju
tunk, s a játék a közönségben indukált feszültség
energíájára építkezhet.

A zene egyre hangosabb; a színpadon az élő

szobrok között kuporgó elíziumi árnyak felemel
kednek, kavarognak a térben. Ketten kifutnak az
oldalsó reflektorok elé, kiteritik-feszitik fekete lep
lüket, s ekkor mozdulnak cl az élőszobrok is. Majd
vaksötét. Egyre erősödő lélegzést, zihálást hallunk,
'férfi majd nöi lihegést; eldönthetetlen, szülésről.

kinszcnvedésről, szeretkezésről van-e szó, a han
gole e jelentéseket együttesen hordozzák. Az élet
halál misztériumjátékának képei villannak fel ez
után, a píllanatokra feltáruló belső színpadon: me
zitelen, ölelkező pár, szülő nő, majd koponyák,
csontok a vörös drapérián. A reflektorfények kör
bejárják a csontokat. Az előtérben Krisztus cipeli
keresztjét, útjának stációit jelzik a belső színpad
képei. A belső színpad az írott darabban az emlé
kezet és az óhajok színtere; a történelem, a lét
megszelíditése zajlik itt, ez az irracionális boldog
banális időtlenség felvonulási terepe. A játékban
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mindez kitágul s megváltozik: egyetemes jelentésű

képek jelennek meg. Előtte a maszkos állatok tere,
a meghívottaké, rnindazoké, akik lényükből faka- .
dóan képtelenek 'felnőni' az illúziók. bornírt vilá
gához. S a harmadik színtér magába foglalja az
előző kettőt is, a nézőteret is, kinyúlik a folyosóra,
az utcára s az' univerzummal tart, közvetlen kap
csolatot: Az utóbbi, a kiterjesztett szent tér, az el
tűnt-elillant abszolútum hűlt helye, ahol minden a
rendre, s egyszersmind a rend tragikus hiányára
utal; az eltűnt szentség emléke van már Csak jelen.

Az elíziumi mezők lakói újra besuhannak, feke
te lepi ükkel befedik egymást, majd kibukkannak
egymás háta mögül. Közben Kurtág György Pi
linszky-zenéje szól, a világvégi elesettséget férfi
hang kiáltja ki: Előhívom a lehetetlent . . . Ekkor
jelenik meg a zongora, elébb a tőke, később a fel
függesztett, kibelezett klaviatúra. Baloldalt három
futó férfi indul, kísérteties lassításban mozognak,
jelenlétük értelme lefordíthatatlan, mozdulataik az
álomidő végtelen lassításában zajlanak. Sovány,
csontvázszerű férfi lép a belső szinpadra, a végső

torzó előlegezettmása,'a "nagy öreg madár", a ha
lálra készülő öregember. Majd a Fiú is ott áll a bel
ső színpadon fehér lepelben, hosszú hajjal, a Jézus
képet idézve. A Kurtág-zene s a képek sorozata az
emberi esendőséget, a kreatúra-Iét vízióját terem-
tikmeg. .

Önálló jelentéshordozó 'lesz a zongora is, teljes
sötétben halljuk a megütött. megpendített húrok
formálatlanul kizengő hangját, s míg az üres tér
ben csak a zongoratőke van jelen, a reflektorok
ujabb és újabb állásból világítják meg a békebeli
harmónia világának tárgyi emlékeit: Az éles reflek
torfényben ámulva fedezzük fel a külön-kű1ön

használhatatlan rekvizitumok törékeny, barbár
szépségét. A játék egyik rejtelmes, meghatározha
tatlan nőalakja (akit talán a harmónia, Ji zene szel
lemének tekinthetünk) külön is eljátszik a tárgy
gyal, megérinti, megsimogatja, mögé bújik.

Mire a férfihang elhallgat, kintről beérkezik a
két emberkövület is. A színpadnyílás két oldalán
helyezkednek el, szemben a közönséggel. A fény
egyre erősebb, már arc~k is kivehető. Súlyos csend
fogja át a termet; a két figura belső csendje közös
tulajdonunkká lesz, míg eljutnak a rnegszólalásig,
Mcgszólalnak, s ekkor hangzik el először élő szó a
játék folyamán, noha már ajátékidő egyharmadá
nál tarthatunk. Megérintettél - mondja a nő;

- megérintettelek: - mondja a férfi. E figurák anoni
rnak, szercplöönállóságuknincs, s az egyes alakok
szélsőségesreduRcióval a mű egész üzenetének alá
rendeltek, közös léthelyzetből szólalnak meg: az
univerzum tágasságát és végtelenségét hordozzák
dodonai kijelentéseik mögött. Az abszolútum kül
döttei próbálnak szót érteni Pilinszky darabjában.
A figura léte, a darab játékideje nem más, mint a
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pillanatba sűrített örökkévalóság. Az abszolutum
mal való folyamatos konfrontációt és elérése lehe
tetlenségének tudását képviselik Pilinszky hősei.

Az Ember így az időtlenség bélyegét viseli homlo
kán, ez küldetése, ezt kell bizonyitania az ellensé
ges és megalázott, villanásnyi idejű emberi terepen .

. Döntően amagányukkal, bezártságukkal kell
megrnérkőzniük , s ha létrejön kőzöttük kapcsolat,
ez létezésük beteljesülését is jelenti, hiszen abszolú
tumok, emberen túli emberek találkoztak.

A darab kivételesen rövid, százötven sornyi szö
vege inkább líraként, mint drámai szövegként ol
vasható. Ez is a forma szimbolikus jellegére utal.
Mivel a színpadra lépő játékos, a játéktérbe helye
zett tárgy nem naturális, hanem vizionális össze
függésbe került, magától értetődő, hogya szó, a
dialógus is csak ebben az átlényegített formában
hangozhat el. A dialógus valójában mégsem dialó
gus, hanem a létre vonatkoztatott megállapítások
egymásutánja. A megszólalóidőtlcn idők óta ké
szül, hogy kimondja az őt fogva tartó, kihordott
mondatot. A megszólalás időtlen, a kimondás nem
közlés. mert nem kíván választ, hanem ismétlés,
kihangzó visszhang. Az előadás hősei tudatosak,
megállapításaikat a hallgatag égnek címezik, lé
nyük s így szavaik is végérvényesek. megmásítha
tatlanok.

A tökéletesre stilizált lények, a Beethoven- és
Kurtág-zene, majd a zongora aleatorikus hangzás
világából a katonainduló felettébb egyértelmü har
sogásába csöppennek . Az ellenpontozás' kissé tri
viális; sajnálatos, hogya rendezés nem talált tár
gyához méltóbb zenei anyagót.

Vacogást hallunk; a két szélső figura színeszi
leg is elsőrangú didergése vezet át a színházon
belüli szinházhoz, az élőképek előadásához. Az
Apácafőnöknő rémületében fel-Ie futkos a szinpa
don, megjelennek a vendégek, az élőképek közön
sége, félig emberi, félig állati lények. Fehér masz
kot viselnek, esetlenek , torzak. a világ megformált
hierarchiájának közbülső láncszemei. Leülnek s
azonmód horkolni kezdenek, mint jól nevelt szin
házi nézőtől elvárható. Az állatok megjelenitése el
nagyolt, egyénitésük megoldatlan, az egyes figurák
kű1ön nem kapnak értelmezést, noha ez szükséges
lett volna. Ugyanakkor az atmoszféra hordozásá
ban fontos funkciójuk van, E megoldatlanság kö
vetkezménye az lesz, hogy az állatok színpadi je
lenléte túlontúl absztrakttá, elmosódottá válik.

A belső színpadon közben feltűnik az első élő

kép, a vörös bársonyon rusztikus fűrészbak, fűré

szelő férfi a pillanat síkjába merevedve, közben a
háttérből nosztalgik us Chopin-dallamok; egy nő

belibben, forgácsot emel fel, majd kacéran leejti.
Ajelenet atmoszférája valamiképp az első világ

háború előtti időket idézi, az idill utolsó lehetséges
pillanatut. amikor az ember még eljátszhatott a



szépségként birtokolt élet víziójával. S az atmosz
féra a mindenkori gyermeki vágyat-az eltűnt vagy
soha nem is volt gyermekkor boldogságvágyát
hordozza. A jelenet ugyanakkor mindkét illúzió
ironikus megfogalmazása is, távolságtartó és lelep
lező.

A történés, a darab megfogható cselekménye va
lójában az élőkép-bemutatóval indul. Idilli helyzet
az időtlenségben ; a hősők azért gyűlnek egybe,
hogy nosztalgikus harmónia-éhségüket csillapitsák
kissé. S nem lehet véletlen az sem, hogy Pilinszky
éppen ezt választotta darabja eiméül: Élőképek .
Az élőkép-forma Goethe korából maradt ránk,
mint fura társas játszadozás, az ember és ember
közötti kapcsolat nemesítésének, megszépítésének
elfogadott társaságí eszköze. Szereplői antik jel
mezbe bújva, a maguk örőmére játszották el nagy
harmónía-ábrándjukat.önnön ideálképüket,' a tö
kéletesnek gondolt ember eszményét. A klassziciz
mus épületes k ultúrvílága - létrehozó vágyát te
kintve ~ kettős természetű: megállítani, konzervál
ni akar. (~ A szin megállhat és megmozdulhat

mondja a Lány; tehát változatlanul újraélhetj ük
az emlékezetes perceket, a tökéletességet magát,
birtokba vehetjük a véglegesség örök nyugalmát.
-) Másrészt mozdítaní, dínamizální kíván, híszen
mit ér a kép, a bizonyosság, ha élettelen, ha nem
rendelkezik legalább az élet látszatával. Így jön lét
re a fura, társaságivá csiszolt, retusált vízíó, ami a
szelidités gesztusával már el is titkolta eredetét.
(Hiszen a megállítás igényét a képzőművészettől

orozzu el. a mozgásét, a mozgalmasságét pedig az
álomtól, s az élet tűnékeny formáítól, ezek brutali
tása nélkül. A legyőzni kívánt idő azonban maga
alá temette a formát, és ma már csak a szinpadon

-Iáthatjuk viszont, lényegének akipos csorbításával :
vállalnia kell a társadalmi diszharmónia kihívását.
Az élőkép idilli világa itt éppenséggel azzal szem
besül, amit korábban tagadni-elfedni kivánt: a vi
lág nyugtalanító tényeivel. Az idill szappanbubo
rékként pattan szét a történelem (ideg éríntése
alatt. A darabban az ídill vágya éppoly tragikomi
kus, mint maga a történelem.

Az élőkép végén az állatemberek ·felriadnak.
tapsolnak. Az öregembert tolószéken betolja a
Fiú. S már a második élőkép következik: az előbbi

Férfi és Nő a belső színpadon. Mozgásuk stilizált,
bábszerű, karikírozott; elegánsak és szertartáso
sak: s önmaguk paródiáját is eljátsszák. A Nő a
zongoraszéken ül, majd láthatatlan hangszerén új
ra Chopin-dallamokat játszik. A Férfi elandalodva
hallgatja a Nő játékát. A másodík élőkép bemuta
tását zavaró mellékkörülmény szakítja félbe: a
szolgáló ront be a stilizált díszlet-világba: Kitört a
háború! Mindnyájan elvesztünk! Persze befogják a
száját. Az idilli világban illetlenkedni illetlen do
log.

A reridezés tovább viszi az őtletet, a két játékos
balettparódiát ídéző mozgással kilibben a színről.

A szln pad üres, a láthatatlan zongora megismétli
az előző akkordokat. A zenei hang hordozza a Pi
linszky által mindig is keresett negatív víziót, a lé
tezés hiányérzetként megfogalmazott lenyomatát.
Az élőkép sajátos történelmi pályán jutott önmaga
állításától addig a pontig, míg a te1jes jelenlétvesz
tés megfogalmazásává lehetett.

A háború elérr hőseinket, a félhomályos szin pa
dot éles fény vágja ketté; a játékosok újra és újra
megközelítik a súgólyuk helyére állított refíektort,
harsog a katonamars, elvágódnak s újra vonulnak
a tizedelő fény elé, hogy újraelvágódjanak.

Az előadás eddig a jelenetig emelkedő körökben
haladt, az atmoszféra egyre teljesebb és sugárzóbb,
a történések ritmusa egyre feszesebb és sűrűbb. Ez
a pont viszont törést jelent az előadásban, mivel a
háború megjelenítéséhez az általában használt
szinpadi eszközökkel, hatásokkal el. Bár ábrázolja
velűk a háború általános jellernzőit, de az ábrázo-.
lás elnagyolt és sematikus, semmiképp sem alkal
mas arra, hogy az előadás eddigi színvonalát tart
sa. Így a darabban erőteljesebbhangsúly esik a na
iv beteljesedés szini megjelenítésére, mint az idill
háború viszonyára. Az előadás második részében
nem sikerül a vízióképek hatását tovább fokozni, a
játék szuggesztivitása nem csökken, de mélyiteni,
fokozni már csak az utolsó képek tudják.

Ajátékba ekkor törnek be a túlzó,barokkos ele
mek: gyertyatartók, állati csontok, koponya gör
dül be a tolókocsin stb. Az idill elmaradt. hőseink

válasz6t elé érkeztek, és az alternatíva az elérhető
lét szűkösségére utal. Választhatnak: belépnek-e a
belső tér illúzióvilágába. vagy folytathatják életü
ket, az agóniát.

Ajáték utolsó része ismét sodró erejű. A háború
megjelenítése itt már meghaladja a konvencionális
ábrázolási formákat, a háború már nemcsak pusz
tán önmagára utal, hanem jelentésbeli többletet
hordoz: a látvány a folyamatos végitélet, az állan
dósult agónia látomását hordozza. Baloldalt, em
bermagasság felett vakító kéz jelenik meg, s a figu
rákat odaszegezi a zongoratőkéhez. Lehullanak,
de estükben még belekapaszkodnak a húrokba s
elszabadul a pusztulás kakofóniája.

Az utolsó beállitás ismét képzőmüvészeti ihleté
sű, a Pilinszky-darab reménytelenségét és remény
vágyát egyaránt megfogalmazzák, megtartva a da
rabon belül is hangsúlyozott párhuzamosságot; a
remény s a reménytelenség igy nem egymás kiegé
szítői,hanem létpólusok, mindkettő állandóan je
len van világunkban. A jelenet a Pieta köré szerve
ződik, s itt hangzik el az előadás első valóságos
dialógusa Anya és Fiú között. A rendezés szeren
csésen belső beszéddé, a lélek síkján lezajló talál
kozássá változtatta a történést. Mária és Jézus
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hangja felerősített felvételről szól, mindketten ere
dendő magányukat kőzlik. A két szélső alak köz
ben egyre hangosabban liheg, amint fogva tartó fa
lukat feszegeti. Füsttenger gomolyog, a talányos
nőalak átvág a hullámzó-mozgó anyagon, s meg
szüli gyermekét, piros kendőt .tart kezében. A két
szélső figura már kibontotta magát, s nekik adja a
kendőt. A két ember átőleli egymást, és ekkor újra
a IX. szimfónia akkordjait halljuk, aztán sötét és
csak az üres színpad. Anya és Fiú nem találta meg
egymást, csak olthatatlan fájdalmukat oszthatták
meg; Férfi és Nő találkozása a kapcsolat törékeny
reményét sugallja. E hősökben nem történik válto
zás, kezdettől végérvényesek, kezdettől túl vannak
mindazon, ml emberrel megtörténhet. A kapcsolat
csak esélyt jelenthet, a kegyelem és bizonyosság
esélyét. az eredendő magány feloldásának, evilági
feloldásának reményét.

Az előadás fontos állomás nemcsak az Universitas
együttes munkájában, hanem a magyar színi kul
túrában is: mozgás és' színpadi jelenlét, akció, vi
lágkép és jelentés új lehetőségeit tárta fel. Nagy
erénye az erőteljes, sugárzó atmoszféra, a vízió és
álomkép kidolgozott jelrendszere. A vízióképek
akár tetszés szerint gyarapíthatók: ez a létrehozott
játéknyelv legnagyobb ereje, s egyben legnagyobb
buktatója ís lehet. A néző figyeImét leköti az elő

adás, ám a játékidő felétől sajátos kábult-réveteg
figyelmi állapotba kerül, így a jelenetek részletei el
mosódottá, kontúrtalanná lesznek. Ennek oka a

KÉPZÖM (JVÉSZET

Leonardo da Vinci
tudományos-technikai életműve

... utoiso évei során sokasodnak lenvűgiizű rajzai,
mclvck láttán az az érzésűnk , hogv u: anat árniuilag
tanulmányozott ember, iIIel<!/el( a viz- és szélkata
klizmákban vizsgált lennészel ugyanazt a titkot tárja
fel.

(André Chastei)

A kultúratörténet újra és újra felbukkanó kérdései
ki/zé számit a művészet és tudomány viszonya.
Egyes korszakok elméletileg elhatárolták egvmástál
- ezzel min tegy önmagukat is jellemezve - a két
..diszciplinát"; mások ellenkezőleg: éppen a közös
vonások ra mutattak rá, diadalmasan kiemelve mű

vészet és tudomány termékeny kölcsönhatásának
példáit. Ez utóbbi mellett érvel meggyőzően Kepes
György; akinek a közelmúltban magyarul is megje
lent -e témáhan klasszikusnak számita - műve
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játék lassú - helyenként túlontúl lassú- ritmusa, a
ritmusváltások hiánya, valamint a játékfelfogás lí
rai, poetizált jellege. S noha a szereplökröl szólva
azt mondottuk, hogyalárendelődneka vízió törvé
nyeinek, az egyes magatartástipusok nagyobb
(mozgásos) egyénítése több lendületet és átütőerőt

kölcsönzött volna az előadásnak (pl. az állatok
mozgásos jellemzése). A produkció, bár megte
remtette a maga nyelvét, sajátos belső lehetőségeit

nem tudta folyamatosan, a szükséges erővel nö
velni.

Végezetül külön is érdemes megemlíteni a példás
csoportmunkát, a játékosok közti intenzív kontak
tust, az emberi-színészi jelenlét megkapó sugárzá:
sát (a két kövületembernél. az Apácafőnöknőnél

és az élőképeket bemutató páros, valamint a talá
nyos nőalakot megjelenítő esetében). Az előadás

- a fogyatékosságok ellenére - az ensemble-szin
fiáz hazai szükségességét, lehetséges funkcióit bi
zonyította. Saligha tekinthető véletlennek, hogya
Pilinszky-darabok 1974-es könyvbeli megjelenése
óta először találkozhattunk magyar színpadon si
keres Pilínszky-elöadással. A konvencionális, na
turaiizmusban fogant lusta színház számára ezek a
drámák hozzáférhetetlenek. Az előadás létrehozó
it, az Uníversitas együttes kollektíváját és Ván
dorfy László rendezőt dicséri, hogy vállal ták a da

..rab kihívását, s lényegében sikeresen oldották meg
önmaguk elé tűzött feladatukat.

CSETNEKI GÁBOR

A világ új képe a művészetben és a tudomúnyban
- szinte vizuális manifesztum a korszerű művészet és
tudományegymásrautaltságának dokumentálására.
"Manapság a művész és a tudós szinte sohasemsazo
nos személv - ez a körülmény azonban csak ködösí
ti, de nem modositja művészet és tudomány kapcso
latát" - írja Kepes, s valóhan .mindegvik akkor
gyarapodik erőteljesehhen, ha a másik táplálja".
Nem véletlen, hogyareneszánsztól eredezteti a tu
dományok felgyorsuló fejMdésének máha vezető tö
retlen ivét, Masaccio, Alberti, Pollaiuolo és 'Dürer
mellett természetesen Leonardára is hivatkozik,
akinek .munkússágát éppúg)' tekinthetjük a termé
szeti világ szerkezetét vizsgáló rendszeres kutatá
munkának, mint művészeti tevékenységnek".

Leonardo életművében és életéhen még tökéletes
hormániában lehetett egymással művészet és tudo
mánvosság ; a szellemi munkamegosztás akkorihan
még nem zárta "információs karanténba" sem (/ mű
vészt, sem a tudóst. Így Leonardo is igazi polihisztor
volt. Nem hatottak rá - valószinűleg nem is léteztek
-azok a "szakmai sovinizmust" tápláló (szülő) jel
legzetes hamistudat-formák, melvek a humaniórák



és a reáliák meddő háborújának ideolágiáját alkot
ják. A~ európai kultúrában mindenrkelőttképzömű

vészként halhatatlan Leonardo munkásságának .má
sik oldalával, "tudomán ros-technikai életművé'í-vel

ismerkedhettünk meg a'milánoi Leonardo da Vinci
Tudományos-technikai Nemzeti Múzeum kiállítása
jóvoltáhól c nyáron lz Munkásmozgalmi Múzeum
ban.

A köztudatban élö Leonardo-képpel, he nem is a
következö példa élességéhez mérhetűen, de nagyjá
ból hasonló lehet a helvzet, mint a közkeletű Kant
felfogással. Nevezetesen: a humán és reál műveltség

között húzódó szakadék következtében él egrrészt a
klasszikus németfilozófia képviselőjénekképe, más
részt - .skizoid" mádon --a bölcselö mellett létezik
egy "másik Kant". a természettudos-kozmológus -- s
a kettö ritkán kerül megvilágitá összefüggéshe. A
kiállítás Leonardo esetéhen mindenekelött köz/U
dat-formáló jelentőségű volt abban az értelemben,
hogy ismertette a teljes leonardói pályát. s ez alka
lommal a művészi alkotások kerültek a dokumentá
ciós anvagba. lsv elvileg lehetoseg nyítt egy szokat
lan szempontú, de egységes életmű-kép létrcjiittére,
melvben a közismert művek, valamint a tudományos
felfedezések és a nemkidonben remek technikai tá
lálmánvok általánosságból a megfogható összefüg
gések szintjére emelkedhettek . összeforrhattak a
koztudathan,

A tudós Leonardo alakját misztikus ködhe bur
kolták 'anatómiai vizsgálódásai. A korabeli közfel
fogás szent borzalommal tek intett a hullákat bonco
ló anatomusra, aki a tilalmakra iigvet sem vetve, ti
tokhan szenvedélvesen kutatta az emheri test fclépt
tését , amelvet - Vasari szavaival- "az ideig a tudat
lanság mélvségesen sötét, sűrűhomálva takart el".
Tanulmányokat folytatott töhhek között az in- és
izomrendszerről .. ennek jelentőséget művészete

szempontjábol felesleges is küWn hangsúlvozni " a
keringésről. az emésztőrendszerrdl, meghatározta a
magzat helyzetét és életmechanizmusait az anya
méhben.

A boncalások folvamán készített preciz . a maguk
mádján bravúros rajztanulmánvokrol helvenként -
látszólag "oda nem il/ií mádon" --különös, ijesztii te
kintelek, megrajzolt karakterek néznek ránk .. vala
miféle bizarr hangulattal egészit ve ki az eredeti tu
domál/ros célzatosságot. Megkockáztatható az álli
tás: itt talán tudattalan elöhukkanását-megvalósu
lását láthatjuk a leonardói életvitelnek és elvnek: a
termeszettudomány művészi felfogásának. Mindez
nem tűnik furcsának. ha emlékeztetünk rá: Leonar
do az anatómia -- egy tervbe vett tudományos mű

- felosztásánál a tárgykör szerves részének tekintet
te a lélek tant: " ... nég)' leíráshan add az emberek
általános lelkiállapotait : az örömet, a nevetés meg
nvilvánuíási formáit , és ábrázold a nevetés okait .. a

sirást külöt'/féle mádozataiban okaival egvűtt ..a har
cot, a gvilkolás mindenfélc mozdulataival . . . Aztán
ábrázold a munk át, mint a húzás, a rombolás, vala
minek a cipelése. megállitása. alátámasztása és ha
sonló dolgok." .

Az utóbbi két .Iélekállapot" -- másutt Leonardo,
tágabb értelmezésben, "emberi természet "-röl és
.szok ások "-ról ir -, a harc és a munka átvezetnek
technikai és [eltaláloi működéséhez, hiszen g,;pei és
találmányai -- az egyéb, szeneágazo szakterületek
mellett -- egyrészt az emberi munkavégzés, erdkifej
lés korszerűsitését és megkönnyitését, másrészt a
harcászat, a haditechnika fejlesztését célozták.

A kiállítás anyagának meghatározó részét: az em
litett találmán vok eredeti rajzok és tervek alapján
rekonstruált -- élethű és funkcionális létükre most
mégis mozdulatlansúgra, műtárgv-érinthetetlenség

re ítélt --modelljei tették ki. Leonardo technikai esz
közei és gépei nem voltak elszigetelt jelenségek a
történeti késií kozépkorban. Tudománytörténeti ku
tatások eredményeképpen ma már tudjuk, hogy
technikai szinvonalát tekintve "sötét" középiwrról
beszélni képtelenség ..és ha a mai arányokhoz nem is
merhcto, de kétségtelenül technikai forradalom zaj
lott e korban. Megjelentek az igazi gépek, melvek
autonóm technológiát képviseltek s nem kiilűnféle

.leképezési" kísérletei voltak az emberi tevékenvsé
geknek . Nemcsak alkotóik helyett. hanem más el
vek szerint és hatékonvabban is dolgoztak. "Mint
minden nagr vállalkozás. a középkori technológia is
hihetetlenül fantáziagazdag vi/ág volt. a sci-fi irók
elbújhatnak a középkori mcsterek mellett" (Veker
di László). Körnvezetében Leonardi! lehetett a leg
invenciózusabb feltaláló -'.1' ez nemcsak eszközeiből

és gépeíhál, hanem öntudatos írásaiból is kikiivet
keztethető. Lodovico il Moróhoz írt levelében olvas
hatjuk : ...... megtekintettem mindazoknak a próha
darabjait, akik magukat hadigépek mestereinek és
szerkeszuiinek mondják, és láttam, hogy az emlitett
hadigép-találmányok és működési modjaik semmi
ben sem különböznek a használathan leviíktií/"· ..
majd tíz pontban sorolja fel és ajánlja a herceg fi
greimébe példátlan hadieszközeit és elméleti tudá
sát. Ne feledkezzünk meg róla: a kisebb-nagvobb,
agresszív fejedelmek. a Borgiák és Machiavelli ko
rát írták, ahol a relative nem túl nagy létszámú sere
gek erejét egy-egy soha nem látott harci találmánv
nyal elvben meg lehetett sokszorozni. Leonardo so
rozatliivő, töbhcsöves ágyúi, hajítogépe, óriás szám
szerija, katapultja és a levélben is említett fedett
harci szekere (a mai tank őse) bizol/vára ezek közé
számított. .Mindennap modelleket és rajzokat ké
szitett olvan szerkezetekről; amelyekkel könn ren el
lehetett volna hordani egész hegyeket . . . " Vasar;
némi/eg panegirista 'lelkesedése azoknak a külöl/!,éle
munkagépeknek -- több karú. forgó emelőknck, hid-
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raulikus fűrészeknek, talajfúroknak <'s hasonloknak
- szol, melvek a kor nagyszabású cpitkezéseiben, a
munkában segítették a mestereket.

Leonardát foglalkoztatta másík két elem: a leve
gő és a .víz legyőzésének problémája is. Gátakon.
mobilizálhatá hidakon és zsilipkapukon kívül úszó
kotrógépet és lapátkerékmeghajtású csónakot terve
zett. A kiállításon sétálva mai szemmel legcrdek c
sebbek az embernek legtovább ellenálló közeg: a le
vegő meghódítására tett kísérletei. Tudjuk, hogv so
kat 'tanulmányoita a madarak természetét. szárny
mozgását , repűlését, és ismert az az anekdota is, mi
szerint előszeretette,! vásárolto meg a piacon k alit
kában árusított madarakat pusztán azért, hogv sza
badon bocsáthassa őket és szárnyalásukban gyö
nyörködhessen. És feltehetően nem véletlenül élt
madár-példával hires, dialektikus a(oriznuíjában is:
,;A föld már egy kis madárka súlyától is, ha rátelep
szik , elmozdul". Rugós repülő'gépével és csapkodó
szárnyú repülő hajójával kezdetben szorosan kap
csolódott a természet adta megfigveíéseihez , óm sik
lórepülője, a mai merész sárkánvrepűlők elddje, ej-

ZENE

Arepetitív zene
Tagadhatatlan, hogy az egyik leglényegibb
mondhatjuk: az emberi jelenséget talpától a feje
búbjáig mindig is megrázóan érintő-örök aktuali
tás a szabadság és a szabályozottság kettős léte és
igénye. Az előbbi mint elementáris termékenyitó
erő, az utóbbi pedig mint a termékenység kifejlete.
amelyben végül is a kettő egymástól el választha
tatlan lesz és tündököl.

E természetes viszonylat művészi lecsapódasai a
remekművek, az emberi szellem ritka csúcsteljesít
ményei, rnelyek nagyszerűségét valójában oly ke
vesen fogják fel teljes rnélységükben, s melyek vol
taképpen úgy nyerik meg tetszésünket, mint egy fe
nyű, egy pipacsvirág, egy pulikutya; úgy, mint a
felhők másvilága. a fenséges tenger, az alkonyati
retina-élmény, egy gyönyörű táj csodája - de leg
többször mégis mint az emberi események szcnve
déseinktől szomorú ünnepélyessége, még a legesil
logóbb futamok ban' is.

A zene ennek 'az ünnepélyességnek mindenkor
lcgíntrmebb megnyilvánulása volt. S hogy milyen
erősen és árnyaltan. mennyire érzelmi természetű

en és tárgyiasithatatlanul, azt épp a legújabb kori,
egzaktságra törekvő zeneesztétika frontharcai bi
zonyitják , az érzéki tévedések gyomnőtte lövész
árkaival. A zenészek: a zeneszerzők viszont mind
zárkózottabbak lettek, mind rejtőzködőbbek, és
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tőernvője, melyet őaláereszkedő "sátor"-nak neve
zett és légcsavarja II maga nemében műkiidési elvét
tekintve is páratlan leleménv volt.

Mint ismeretes, Leonardo autodidakta mádon
szcrezte tudását s e körülménv még ink ább növelte
önérzetét tanult, de kevésbé tehetséges irigveivel és
ellenlábasaival szemben: "Ha iik engem mintfölta
lálát megvetnek , annál inkább lehet őket megvetni.
akik nem fiiltalúlók, csak a mások műveit trombitál
jétk és ismétclgetik<

A kiátlltás síkere nem meglepetés, de egl'szer
smind elgondolkodt at o, Csak reménvkedhetűnk

hel/Ile, hogv az ok nem pusztán a n(>v csengésében és
a téma szokatlanságában keresendő, hanem abban a
varázsos, nosztalgiát ébreszui hangulathan is. me!v
egy harmonikus életműbőlsugárzik: csupa állítás és
.reménv, hogya világnak nem kell részekre szakad
Ilia, hogv művészetés tudomán v, mint ajobb és a bal
kéz, cgvszerre ragadhat ják meg ugyanazt a valosá
got" (Karátson Gábor ),

ANDRÁS/ GÁBOR

egyre szaporodó papírra mart hungőzönök mel
lett is: szótlanok, már-már mcgkőzelithetetlenek,

szinte némák. Maradtak így (és maradnak) pusz
tán a müvek: olvasni-éreini a teremtő szabadsá
got, mely belőlük buzog, avagy csak csörgedezik.
és maradnak továbbá az eszközök, a formák mint
lenyomatok. amelyek ma születtek, ma. amikor mi
is látunk, hallunk, élünk és igyekszünk eliga
zodni.

A hangversenytermeinkben még ritkán felhang
zó úgynevezett repetitlv módszerrel játszundo zene
darabok vetik Ici bennem ezeket a gondolatokat.
Ez a rcpetitiv iskola k ódszerűen kezelt ismétlések
kel dolgozik, az ismétlődések révén kialakuló lassú
áttűnésekkel. erős matematikai szabályozottságat
követve, de eredendően afra-amerikai ritmikus
alapokon és gesztusok kal. Ebben a vonatkozásban

és egyes darabok több-kevesebb irnprovizációs
leheróségei miatt - kifejezett rokonságban van a
jazzel. annak mintegy lernerevitett. szabályozott
dcsztillátuma. hallatlan fegyelmezettséget, türelmet
és ákaratot igénylő közös zenélés: zene, amely
csupán felhangjaival kapcsolódik már Európához.
s így a jazz és Gershwin zenéje mellett valójában
az első elidegeníthetetlenül amerikai műzene, ami
Európából nézve gyökeréig "újvilági" és karakte
res: újvilági az általánossá váló ipari civilizáció sti
lusának megfelelően is.

Minden művészi iskolának van valami meghir
detett kötelme, állitása (de főként tagadása, hiszen
igazából csupán a művészi alkotás állit n, s rend
szerint manifeszturna is. Ez az iskola is tagad, ta-



gadja a múltat, pontosabban annak - és épp a kö
zelmúltnak formai eszközeit, hangvételét. Ám
legföbb tagadása az atonalitásra való visszahatás,
az a dogma, hogya repetitív zene szigorúan tonális
legyen, a szó teljesen hagyományos értelmében és
környezetszerűen. Adott tehát a tonális hangzás
igénye és egy modellezett -.dallam"-, "történés"
haladvány, feszes és hasonlóképpen monotonon
szabályozott ritmika, melyek a legszigorúbb és a
12 fokúságon kiművelt hangtiszraságot, megszóla
last (intonáció), egyben pedig gépiesen pontos
együttes ritmikus játékot kivánnak. Ezek ennek a
zenének minimálisan jellemzö élőfeltételei - újdon
ságnak nem is kevés.

A repetitiv gyakorlat (zeneszerzés, játék) immár
egy évtizedes. Európába mely kevésbé racionális
pragmatikus képzeletű, mint Észak-Amerika
csak lassan. szivárgott át. Talán mert a klasszikus
hangverseny-miliőbe nemigen illik, hangverseny
dobogóra ritkán kerül, s hanglemezfelvételei scm
találtak éhes piacra. "Matt zene" mondhatnánk
a szinte végtelenségig nyújtott ismételgetések
hangszövedékét más muzsikákhoz hasonlitván
ám úgy gondolom, hogy mindennek más, mé
lyebb, pszichológiai oka is van, ami egy megválto
zott világérzésből fakad.

Sem több, sem kevesebb annál a tágasságot ka
lodázó. belső időtlenséget és végtelenhez kötöttsé
get sorvasztó állapotnál. amit ennek a zenének el
sősorban játszása. de élvezete, hallgatása. tehát
"világképe" is okoz. Ez a zene voltaképpen .Jcülvi
lági muzsika" a szó új, egészében rnozdulatlan,
kozmikus, fizikaian kozmikus értelmében. Kö
nyörtelen konoksággal ragadja nyakon a szállni
kívánó szc!lemet és lelkületet egYI olyan korszerű
gépicsségbe. mcly a futószalagos. söt digitálisan .
vezérelt munkafolyamatok bevett és megszekott
szabályozottságához, az embernek a géphez való
l.ényszerű és csaknem teljesen alárendelt illeszke
déséhez. alkalmazkodásához hasőnlitható csupán,
azon mottó kényelmes vakváganyán. hogy csak az
értelmes lény alkalmazkodhat. Persze, egy rnűvé

szctben. egy zenei tevékenységben való részvételen
keresztül, ez esetben egy, a monopolisztikus és mo
nolitik us nagyüzemi hierarchiánál sokkalta kelle
mesebb "rabszolga-társadalom": a repetáló zene
kar buzgó résztvevöjcként. Mely buzgalom egy ko
rábbi stíluskorszak nagy élményét: az Űrt kivánja
szabályozottan, rendezetten betölteni.

Ám ez a betöltés így csak töredékes, talmi és
erőszakos lehet. S éppen ezért, egy Istentől "el
vett", emberre átruházott hatalomkoncesszió tipi
kus bár számomra kétségtelenül figyelemre méltó
csődjének érzem ezt a tcchnicista művészi gon

dolkodást, ezt a rafinált egyszerűségre épitő (való
jában együgyű) és korszerűségre igényt tartó alko
tásmódot- szinte nagyhatalmi stabilitásra törekvő

("ebből baj nem lehet") zenei belehelyezkedest az
: ismétlések által megkérdőjelezhetetlenfolyamatba
-- amelyben a mű a módszer maga, s ha nem mű,

hát akkor is: belőle épp az élt zene az, ami kizárt,
épp az emberi komplexitás hiányzik, szemben az
emberi lélek féltve őrzött és élt szabad méltóságá
val. (Többek között például a 12 fokúságot is meg
haladni tudással, a gépiesség által pedig immár ah
ovo kiszoruló sokdirncnziójúsággal.) Megdöbben
tően korszerűtlen ez a korszerüség. A legnagyobb

'hiányt benne ugyanis épp a "más", a magasabb
iránti határtalan és gáncsolhatatlan benső törekvés
kibontakozásának lehetetlensége adja, mely így te
szi egy módszerességbe csökött kultúra lenyoma tá
vá, mindezt egy olyan világban, amely in toto, ,egé
szében éppen meghaladandó volna, mert rontó,
szenvedtető, rabszolgásító. gépies: mert ilyen.
Egyetlen - a lehető legszebben és legmutatósabb
egyszerűséggel - racionalizált zenemű sem lehet
csupán tökéletesen illesztett fogaskerekekc.zeneso
ra", mobilokká szervezett, tárgyias funkciók gépe
zete, ha mégoly szenvedően szép egyik-másik kere
ke is annak, a maga nárcizmusával.

A repetitiv iskola erénye egy kétségtelenül tet
szetős módszer, egy, a "magányos·tömeget" repre
zentáló, kollektíve jól játszható, szinte tökéletesen
szabályozott zene újdonsága - invenció nélküli
"igás" muzsikusoknak. Egy olyan módszer azon
ban, amelynek permanens tulajdonsága az elzár
kózás a transzcendenciától, az.emberi és' főleg ai
kotói lét ön meghaladó értelmétől, tehát a minősé

gi-lelki-szellerni általlépés lehetőségétől: pontosan
olyan idegen (és ennyiben korszerü i), ak {tri a Ma
ismert állapota, amelyben úgy tűnik ha mégoly
paradox is - valóban lehetetlen bármi "racionali-
záló" művészi modus vivendi Igazi átlépés. •

Ám lehető sohasem volt. S éppen ezért nem zse
niális dolog, mármint a szabadság és a szabályo
zottság viszonylatában. Mert nem az ideális lehe-.
tellent akarja; mert csak reálisan és nem aurálisan
igaz; mert nem ragadja el valóságnak a lehetetlent.
amire áhítunk. Így csupán pedáns rögeszme ma
rad, amit aztán művészet meghaladni,hiszen al ál
tala fölvetett kérdés-hasonlat itt már valójában ez'
"csak" madár legyen-e, elvontan szabályos repü
léssel a (zcncjművészet, vagy repűlő(gép), amit egy
eddig sohasem volt precíz, tényleges szabályosság
gal működő motor hajt mind messzebbre és maga
sabbra! '?Az egyik kozmikus, végtelen lény egészen
a jelképig ; a másik eszköz, ami rendkivül ponto
san és hasznosan müködik, de valójában csak
áramlik, áramoltat, mi puszta horizontalitás. fölü
letesség. Szellemnek, léleknek csonka és kevés.

A tisztán logikus: tisztán szamár I mondja
Apáczai. S a szabadság a fontosabb- hogy én is
megtoldjam. No de: mi a szabadság" Csak nem a
belénk gyötört regula'? Nem. Éppen a legújabb
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művészetckben nem. A szabadság ~S ebbena mű

vészet örök sugallata is benne foglaltatik - ;IZ iste
nihez vezető. röpt - akár egy fogház udvarán. És
nem a "kerengő rabok" depresszív csodarnalma.

SZABADOS GfÖRGY

•
Hanglemezek

BACH: H-MOLL MISE/Agnes Giebel, Janet Baker, Ni
colai Gedda, Hermann Prey, Franz Crass, a BBC Kőrust és
az Új Fiiharmónia Zenekart vezénvli: 0110 Klempercr.
EMI-Hungaroton, SLPXL 12349-51)

Némi késedelcrnmcl magyar lemezátvétel forrnájá ban
megielcnt végre c sokat emlegetett felvétel. Egy évtizeddel
korúbban egyhangú volna -a lelkesedés, azóta alonban
történt egy és más a r~f!i zene előadói gyakorlatúban. s ma
már áll a harc. ugyanolyan szcnvcdélycsséggcl, mint al or
tológusok és neológusok között annak idején. Akik a ba
rokk zene hagyományos mcgszólaltatását szorgalmuzzák.
bizonyára megütközessel jegyzik fel Kiempercr együtte
scinek létszámát. s guoyorosan hallgatják a zenekari
hangzásokat. melyck korántsem oly úttörtek. nunt a régi
instrumentumokon mcgszólalók A modernek pedig hizo
nyára konzervatívnak érzik a karmcster tcmpóit, mclyck
hől hiányzik nundenfajta sietősség. a sokat emlegetett ro
hanó korra való, kikacsintás.

A világ szinte páratlan intcnzitússai feliebbunó oratori
um-k ultuszának egyik legfontosabb dokumentuma Klem
percr lerneze. Egy korszak. egy izlcsform» m.ir-már' lúl
szárnyalhatatlan tökéletességűhiradása. S egyáltalán nem ;
biztos, hogy ezt a kort már meg is haladt uk, vagy elvetet
tük ideáljait. Máskülönben mivel magvarázhatjuk azt a
paradox jelenséget. hogya nagy k iadok egyrc-másra jelen
tetik meg archív felvételeiket. s hogy példúul lurrwangler
ma talán sikeresebb karmester, mint életében volt? In-
k ább azt tarthatj lik valószínűnek. hogyakorízlés rcndk i
vül differenciált lett, s alak itúsában a nosztalgiúnak leg
alább akkora a szerepe. mint a modernségnck . A Klcmpc
rcr tol mácsolta h-rnoll miscről alighanem évek hosszú so
rán .u Ic fognak pattogni a nwdcrnck tárnadúsai 0ppcn
ugy. mint (11010.. a rohamok. mclvckct a hűscg neveben vé~

zetnek ellene. Az a nemzedék ugyanis, mclyhcz Kiempercr
is tartozott.. pontosan ismerte il karmesteri rnűvészct egyik
legfontosabb ősszetevőjét.mclyct a kitűni) dirigens így fo
galmazott meg egyik jegyzetéhen : ". . ha valak i kurmes
ta akar lenni, az a fő, hogy ne rnondjon nundig igt.:'nt, tud

jon néha nemet is mondani" Otto Klempcrer mindenesct
re ricmct mondott a divatokunk. s <lIt az cgCSJék,tc sorún
kövctkcl.etcscn vallott 0s Illcg:valósított klass7J(:itús-csz-
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mény l fejezte ki a h-moll rnisc eliiadú,;úhan,.lllely éppoly
(clcjthcrctlenné telte Bach- és Mozart-tolmácsolásait,
mint Bruno Walteréit.

A h-moll misc közkézen forgó felvételei közül kétségte
lenül ez egyike a legszebbéknek. S éppen azért, mert
Kiempercr mindenfajta előadói véglettől tartózkodva egy
korszak ízlésformájának csúcsaként értelmezi. olyan ma
radandó remekként. melyhez mínden kor elhozhatja saját
ízlését is. dc amely azzal együtt kikezdhetetlen a maga
fönségében. (Ha már egy korszak a maga legszemélyesebb
mondanivalója szerint értelmezi újra.a remekműveket, s
azokat mindenestől; maga képére és hasonlatosságára
formálja, akkor el is vesz belőlük valamit, még akkor is,
ha tolmácsolása vagy interpretációja megfelel a korszel
lemnek.) Hogy e felvételt hajlandók vagyunk autentikus
nak elfogadni, abban nyilván része van annak is, hogya
szólisták a hatvanas évek oratórium-kultuszának legna
gyobbjai, akik k özül illetlenség valakit is kiemelni, legfel
jebh elképedve csodálkozhatunk rá Janet Baker hangjá
nak sugárzó tisztaságúra és Nicolai Gedda próteuszi vál
tozékonyságára. Kivételesen szép a mise Credo-tételének

. megszólaltatása. csodálatos fenséggel zeng a Hosanna, so
általában a sokat emlegetett hachi ellenpontozás mintha
mindenütt a világ ellentétekből szött teljességének válna
igazoliisavú és magasrendű művészi mcgszólaltatásává.

WAGNER: A NÜRNBERGI MESTERDALNOKOK
(részletek) (Klemperer Budapesten 2.' Hungarolon, LPX
12340-41)

Nem tudni. valóhan ..csúcspontja" volt-e Klempercr
budapesti rnüködésénck A nűrnbcrgi mesu-rdalnokok fel-
újítása vannak, akik a' Don Giovanni-ra esküsznek
ahogya lemez kisérő szövegében olvassuk. Nyilván igazi
esemény lehetett, mely átsugárzik az évtizedeken. s legyőzi

a ma már rég meghaludottnak mondható lemezfelvételi
technikát, Ez a lemez feltehetően nem azoknak szerez
majd örömet, akik a hi-fi felvételek buzgó kedvelői. Aki
azonban képet akar alkotni operajátszásunk egyik nagy
korszakáról. egy szuggesztiv karmesteri elképzelésről s
egy nagy énekes nemzedékről, az bizonyára kivételes ér
tékként őrzi meg ...A szép magyar énekhangok és a kiváló
zenekarok felizgatták muzsikus-fantáziárnat, igy még az
sem zavart, hogy nem tudok magyarul" ~ írja budapesti
éveire emlékezve Klcmpercr. Még a fakuló hangzás is bi
zonyítja szavainak igazságát: Losonczy Györgynek talán
legnagyobb operai teljesitrnénye volt. Hans Sachs, s mel
lette olyan énekcseket hallhatunk a többi szólarnban. rnint
Székely Mihály, az akkor ifjú Simandy József, Osváth Jú
lia, Malcczky Oszkár és Sárdy János, akinek operaházi
szercpléscit sajnálatosan kevés dokumentum őrzi. Az idő

múlik ugyan. de a hajdani nagy esemény ma is megdobog
tatja a szivet. Már csak ezért is érdemes volt elkezdeni e
sorozatot, melynek folytatása is sok zenei élményt ígér.

(R. L.)


