
évtizedek fájdalmas tapasztalatai arra figyelmez
tetnek, hogy jogos az az alapérzés. mely a
történet végkifejletét abban látja, hogy a pusz
tulással szemközt egy rabruhás ember lépdel.

Nagyon szép, nagyon mély, nagyon felelős

könyv A másik színház. Eltökélt komolysággal

1Zene

Meghalt a király-

A királyok is halandók. Herbert von Karajan
1989. július 16-án fejezte be pályafutását.

Sohasem látogatott el Magyarországra, de bi
zonyos, hogy itthon is sokak szémása ő volt a
világ első számú kannestere. Jelképes alak volt,
számomra a nyugat-európai ember megteste
sítője annak minden erényével és hibájával. Szép
volt és ápolt, akaratos és sértődékeny. Vagyont
szerzett, de gazdagsága nem a maharadzsa
gyémántos, finom selymekbe burkolt, arannyal
áttört párnán ülő kéjenc elpuhultsága volt, ha
nem a technikai újdonságok megszerzésére
szolgált, száguldó sportautókat, motorokat, re
pülőgépeket jelentett. Karajan egész életében
igen egyszeruen öltözködött, korán kelt, keveset
evett, alkoholt nem ivott, és nem dohányzott.
Nyugati volt értelmének hűvös biztonsága, és a
világhoz való viszonya, amelyben egyéniségét
helyezte mindenek fölé. Individuuma tökéletes
érvényesítéséhez helyre volt szüksége, és hogy
ezt megszerezze, még szánalmas, szégyellnivaló
megalkuvásokra is képes volt. Ám ugyanebből

eredt magabiztossága is, az, hogy sohasem kétel
kedett szimfonikus ideálja helyességében. Me
sélík, hogy bármelyik zenekarral is foglalkozott,
az már a harmadik próbán pontosan úgy szölt,
mint Karajan saját orkesztrája, a Berlini Filhar
monikusok. És ugyanúgy, mint néhány nagyon
nagy színész, aki minden szerepében önmagát
alakítja, ő is ugyanazt a hangzást aIkaJmaZVa adta
elő az európai zenetörténetet. Ugyanúgy szólt
pálcáját követve Bartókés VlVllldí,Bach, Ravel és
Wagner. Ez a szinte mániákus egység, önmagával
azonosulás tette hitelessé Karajan interpretáció
it még ilyen tág stilisztikai skálán is, úgy tűnik, a
zenei előadóművészettörténetében utoliára. Ó
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élteti a reményt a müvészetek sosem lesznek
korszerűtlenek,nem temeti be őket az idő pora.

Feltéve, hogy az igazságot szolgálják. (Szépiro
dalmi)

Rónay László

még szölt - mert nem félt szólni -, hogy ,ez itt
az igazság, ez itt a hamisság'.

Herbert von Karajan karrierjét Wilhelm Furt
wangler árnyékában kezdte, akinek mély, de
viszonylag szabad, technikailagsokszor bizonytal
an előadásaival szemben Karajan inkább a Tosca
nini-irányvonalat képviselte: tempói gyorsak vol
tak, zenekari hangja csillogó és makulátlan. Élete
utolsó éveiben, amikor már szinte rokkantan állt
föl a karmesteri emelvényre, felfogása megválto
zott. Modorosságait elhagyta, kezeit - kénysze
rűségből - jóval kevesebbet, és szűkebb térben
mozgatta, szemét már nem hunyta le, hanem épp
ellenkezőleg, tekintetével uralta a zenekart. ln
terpretációi közelltettek Purtwangleréhez: tűnő
dőek, titokzatosak, de ugyanúgy bizonytalanab
bak lettek. Mégis, az utolsó évek hanglemezei
számomra sokkal többet jelentenek, mint a hatva
nas-hetvenes évek hideg szikrázása. Szebb avízen,
mind a földön járni.

Maestro Karajanszámára a külső életet kízárö
laga munka jelentette, pontosan úgy,ahogyanaz a
1bnio Krogeroen írva van: .Nem úgy dolgozott,
mint aki azért dolgozik, hogy éljen, hanem mint
aki nem akar mást, csak dolgozni, mert nem
becsüli magát élő embernek, csak mint alkotó
óhajt számításba jönni.' Mondják, az utolsó napon
is azt kiabálta ágy.1ban, hogydolgozni akar,folytat
ni a munkát. próba vagy előadás után teljesen
megváltozott. A makacs, sokszor goromba ember
hallgataggá, megközelíthetetlenné, sót félénkké
vált Vára belső udvaraibacsak keveseket engedett.

Szfikcsaládi körben, éjszaka temették el, abba
a sírba, amit már tizennyolc évvel elóbb megvá
sárolt magának, Hanglemez· és tévéfelvetelek
maradtak utána, fényképek, ahogyfurcsa, hajtóka
nélküli kabátjában a pulpitus korlátjának
támasztja beteg deteJCjt, és meglepl5en vilagos,
kék szína szemeve1 figyeli a zenekart, vagy
régebbről, fekete pulóverben, csuldójm a min
dig számlapjával befeJéfordított órával. Meghalt
a király, élt nyolcvanegy ével. Hol a királyfi?

Fáy Miklós


