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Amit oly nehéz elkerülni, és ami közös olyan Mozart-vallomásokban, m int például 
a karm ester Brúnó Walteré vagy a teológus Kari Barthé és Hildesheimernek az apollói 
Mozart-képet illető éles kritikájában, paradox m ódon megint a misztifikálás, a hit va
lami megfoghatatlanban, amihez mégis lehet valahogy igazodni.

E radikalitás szellemében újnak és a kicsapongó mítoszalkotáson túlinak találom 
Ingeborg Bachmann, a  költő Mozartnak szánt „lap”-ját. Bachmann nem  mennyei ze
néről beszél, és nem  dionüszoszi személyiséget elemez, hanem  olyan zenéről beszél, 
amely erről a  világról való, nem  más, m in t „tökéletes variáció a világtól határolt, ránk ma
radt témára”, annak a sóvárgásnak a témájára, amellyel „a bukott angyalok és az emberek 
csordultig vannak”.

És ismételten utalnék Véra Linhartová Rekviem W. A. Mozartért című elbeszé
lésére: elveszi m inden pátoszát és díszítését annak a szép célra irányuló szentimentális 
vágyakozásnak, amelyet Franz Schubert kora óta m induntalan összekapcsoltak Mo
zarttal. Linhartová számára a Mozart-jelenség vigasz, de nem  ok valami olyasfajta re
ményre, hogy Mozart élénkbe áll majd, hogy megvédjen bennünket a  Semmitől. Ab
ból a megrendülésből érezhető itt valami, amelyet kis híján kétszáz évvel ezelőtt Jean  
Paul fejezett ki, m időn a mozarti zene rettentő viharfelhőiről beszélt. Csak épp Lin- 
hartovánál ez az állítás illúzióktól mentesebben, kevésbé fennkölten hangzik.

Ingeborg Bachmann

LAP MOZARTNAK
Györffy M iklós fordítása

Oltsd fel legszebb ruháidat; ünneplődet vagy halotti ingedet. A fű frissen van nyírva 
-  nemcsak a  Mirabellben. H a a vasárnapot ünnepied vagy lefekszel meghalni, hadd 
jöjjenek a vonósok, a rezek, a fák és az üstdobok. Nem  kell lapoznod nekik. Lapoz a 
szél, amelyet a  síkság bocsát be. Érzed, miféle szél. A nagy játszma, amelyet egyszer 
m ár megnyertél, újrakezdődik ott, ahol a dombok halmozódnak a nagy barna folyó 
körül, amely a terem tés napjairól beszél érthetetlen nyelven. Sejted, miféle folyó.

Csak azokat a történeteket nem  szereted m ár hallgatni, amelyek arró l szólnak, hogy 
egyszer egy angyal m ár lebukott a földre. Mert nem  kedvelte a hárfát. (Csakhogy, kér
dezed újra magadtól, idegenkedésével vajon nem  származását árulta-e el?)

Miféle értelm ük volna há t a  történeteknek még?
„Keresztlevelében utolsó keresztnévként a »Theophilus« nevet jegyezték be.”
„Gyermekkorában elájult, ha trombitaszót hallott.”
„Azt írta, hogy nincsenek rózsaszínű álmok.”
„Juttasd eszembe, m ondta a húgához fordulva, hogy a kürtnek valami különösen 

jó t  írjak.”
„Nyirkos, hideg, decemberi napon történt. Nem  tudott többé a császárnő nyakába



Mozart és kapcsolt részéi (Glenn Gould nyilatkozata) *1661

röpülni és megcsókolni őt. Azt mondta: m a éjszaka m aradj nálam, és láss meghalni. 
Nyelvemen érzem  a halál ízét.”

„Nem tud ta  befejezni a zenét, és meghalt a Lacrimosa fölött.”
De a bukott angyalok és az emberek csordultig vannak egyazon sóvárgással, és a 

zene erről a  világról való.
A legtisztább, legkeserűbb és legédesebb zene nem más, mint tökéletes variáció a 

világtól határolt, fánk  m aradt témára.
Hallod, melyikre.

MOZART ÉS KAPCSOLT RÉSZEI
Glenn Gould nyilatkozik Brúnó Monsaingeonnak

Barabás András fordítása

BRÚNÓ MONSAINGEON Ne haragudj, Glenn, de nem  tudok szabadulni attól az érzéstől, 
hogy rendkívüli paradoxonnal állunk szemben. Az utóbbi néhány évben lemezre ját- 
szottad az összes Mozart-zongoraszonátát, vagyis, hogy úgy mondjam, jó l ismerjük 
nézeteidet Mozart zongoramuzsikájának nagy részéről. Ugyanakkor m ég m indig pi- 
kírt megjegyzéseket teszel Mozartra, m int zeneszerzőre -  például továbbra is azon lo
vagolsz, hogy „inkább túl későn halt meg, semmint túl korán”. Tudom, hogy igazából 
az utolsó műveire gondolsz, és nem  korai halálára, mégis m eg kell kérdeznem: nem 
érzel ellentmondást, amikor ilyen nyilatkozatok közben felveszed az utolsó szonátákat, 
vagy am ikor a  zongoraversenyekkel, m ondjuk a K. 595-ös B-dúrral foglalkozol? 
GLENN GOULD Az ellentmondás kétségkívül létezik, bár a zongoraversenyekkel nem 
kívánok foglalkozni, úgyhogy ezt le is vehetjük a napirendről.
B. M. Tessék? Egyetlen Mozart-zongoraversenyt sem akarsz lemezre venni?
G. G. Nem én. Az elfogultságom (vagy mi az ördög) miatt se, meg m ert annyira mások, 
m int a szonáták. Ki van zárva.
B. M. De hát pár éve felvetted a c-moll zongoraversenyt, nem?
G. G. Hogyne, 1961-ben. De igazából az csak egy kísérlet volt. M indenesetre pályafu
tásom mélypontját Mozarttal sikerült elérnem , és semmi kedvem a versenyműveihez 
vagy a variációihoz vagy bármihez.
B. M. A szonátalemezek ellen nem  volt kifogásod?
G. G. Az égvilágon semmi. Sőt, amikor először bejelentettem, hogy fel akarom venni 
a szonátákat, az egész városban a producerem , Andy Kazdin volt a legjobban meg
lepve, m ert azt hitte, nem  tudok majd ú rrá  lenni az előítéleteimen. Én azonban őszin
tén akartam  a felvételt, és visszapillantva azt m ondhatom , igazán üdítő élmény volt. 
B. M. Mielőtt m egpróbálnám  felfogni, m iért döntöttél úgy, hogy a szonátákat eljátszod, 
de a zongoraversenyeket nem, hadd próbáljam m eg kikutatni, hogyan is kezdődött 
ez az egész. Sohasem rokonszenveztél Mozarttal? Diákkorodban sem?


