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Befelé fordít, vagy ki
nyit a zene? Egyéni
vagy közösségi él
mény-e?

Borsos Miklós szerint
nem a műveket kell
magyarázni, azok ma
gyaráznak nekünk.

Hogyan szolgálja aze
neművetannakalkotó
ja és előadója ?

Vásáry Tamással
Vásáry Tamás világhírű zongoraművész, karmester, a Magyar Rádió és
Televízió Szimfonikus Zenekarának vezetője, főzeneigazgató . Hihetetlen a
munkabírása; nagyfelelősségtudattal, póztalan, természetes szenvedéllyel
és áhítattal zenél - ma Budapesten, holnap Londonban vagy Ameriká
ban. Svájc, Anglia, Magyarország egyformán otthona, mégis öröm, hogy
most művészi tevékenységének java részét hazájában gyümölcsözteti.
Csaknem száz híres zenekart vezényelt szerte a világon, zongoraestek, sze
replések ezrei után is friss kedvvel, derűs lélekkel készül új és új felada
tokra. Hajszolt ritmusúnaklátszó életében jut idő írásra, olvasásra, sétára,
filozófiai tűnődésekre is. A testi-lelki egészséget segítheti gyógyfürdő,

gyógytorna, testedzés, de Vásáry Tamás Illyésnek ad igazat: legtöbbet ér
nek a gyógy-gondolatok...
- Mindkettő. Eszembe jut az unokaöcsém, aki tizenegy-néhány
éves korában eljött hozzánk Svájcba, ahol a szüleimmel éltem, hogy
egy kicsit franciául tanuljon. Hallgatta nap mint nap, amint gyako
rolok, s én szokásom szerint zongorázás közben beszélgettem vele.
Érdekelni kezdte őt a zene, s három hónap alatt megtanítottam
kottát olvasni, sőt szert tett egy kis repertoárra, s így belépett a
klasszikus zene birodalmába. Egyszer csak azt mondta: tudod, Ta
más, számomra azért fontos a zene, mert általa értettem meg, hogy
bennem mennyi és miféle érzelem van ... Tudniillik az átlagember
életében nemcsak a munkája, a napi tennivalók, de a nagy szerel
mek vagy tragédiák is a mindennapok szürkeségébe degradálód
nak. Tehát amit így átél az ember, az rendkívül sekély, szűk skálájú
élményt nyújt csak. A művészet az, ami által fölfedezhetjük mé
lyebb érzéseinket, a bennünk bonyolultan lappangó jobb minőség

lehetőségeit. Egyszerű dolog: ha együtt érzünk egy opera törté
netének hőseivel, átéljük e figurák sorsát, érzelmeit, könnyen ráta
lálhatunk önmagunkra, személyes létünk dolgaira. Olyanokra is,
amelyeket köznapi nyelven nehéz volna elmagyaráznunk.
- Így van. Ez az, amikor a zene is befelé fordít... A kifelé fordulás
pedig az, amikor, akár előadóként, akár közönségként, részt veszek
a zene megszületésében, mert hiszen minden hangversenyen újra
és újra megszületik a mű; a hallgatóság, a közönség pedig lelkileg
cselekvő módon alkotó részese lesz ennek a folyamatnak.
- A komponista és az előadóművész ugyanahhoz a forráshoz in
dul. Kedvenc történetem a zen buddhista mesterről szól. A növen
dékei elmentek halálos ágyához, ő pedig nevetni kezdett. Megkér
dezték tőle: "Mester, miért nevet?" Azt felelte: "Azon nevetek, mi
lyen ostoba voltam egész életemben. Mert ott ültem a forrás part-
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Ez az előadóművész

alázata?

ján, és amikor jöttek hozzám, csészében adtam az embereknek inni,
ahelyett, hogy azt mondtam volna nekik: menjetek oda a forrás
hoz." Amikor Mozarttól, Beethoventől vesszük a darabot, akkor azt
a közös forrást kell szolgálnunk, amelyből minden inspiráció ered.
A vallásos ember azt mondja, hogy ez Isten, a panteista azt mondja,
hogy a természet.

A forrás az az inspiráció, ami fölülről, egy magasabb dimenzi
óból érkezik hozzánk. Istenről és egyáltalán a magasabb dimenzi
ókrólriem tudunk pontos fogalmakat alkotni, mert szavaink min
dig kevesebbek annál, amit vagy akit meg akarnak határozni. In
nen kapta Bach és Mozart és innen kapja az előadó is az inspirá
ciót. Tanulhatsz akármennyit komponálni, zongorázni, az igazi
nagy zenét nem te csinálod. Mindenki ugyanannyit gyakorolhat,
dolgozhat, de amikor azt mondom, hogy ez nagyobb művész, na
gyobb komponista, nagyobb előadó, mint a másik, az annyival na
gyobb, amennyivel több inspirációt kapott. De ez tehetség, talentum,
ajándékba kapjuk. Ha valami jól sikerül, akkor mindig az az érzé
sem, hogy ezt nem én csináltam. Én csak annyit tudok tenni, hogy
kitisztogassam azt a csövet, amelyen keresztül ez érkezik.

Ez az inspiráció nemcsak a művészek kiváltsága, megtalálható
minden emberben, akkor is, ha valaki nem művész. Abban,
ahogy eszik, neveli a gyerekeit, beszél másokkal - mindenben
fölsejlik, hogy kicsoda ő, hogyan nyilvánul meg magasabb énje
az életében. E magasabb énünk, amely a magasabb- dimenzióhoz
tartozik, bele van zárva földi énünkbe, valószínűleg azért, hogy
tanuljunk és fejlődjünk. Amikor meghalunk, akkor felszabadul.
De amit igazán kapunk, azt felülről kapjuk. Amit embertársaink
tól kapunk, azt is magasabb énjüktől kapjuk.

Nagyon jól tudom, hogyan történik ez. Amikor kimegyek a
pódiumra, akkor kis "egómat" veszélyeztetem. Azt, hogy esetleg
melléütök, hibázok, s a kritikus majd megállapítaná, hogy Vásáry
Tamás hibázott. És akkor elkezdenék vigyázni. Fischer Annie so
sem volt óvatos. Én sokkal gyávább vagyok, sokkal többször
megalkuszom: talán azért, mert elkezdtem félni, félteni a saját kis
bórömet. ezért nem engedtem át magamon olyan spontánul azt az
üzenetet, amit kaptam. Azzal teszek rosszat, ha a saját énemet he
lyezem előtérbe. A feleségem, amíg élt, mindig ott volt a hangver
senyeimen, és azzal segített, hogy koncentrált - de nem arra, hogy
sikerem legyen, hogy jól játsszam, hanem hogy szolgálni tudjak,
hogy keresztüljöhessen rajtam az üzenet, ez a felsőbb áram. Ebben ő

azzal segített, hogy békét teremtett magában, meditációs állapotba
helyezte magát. Az ő békéje megnyugtatott, s akkor már nem ma
gammal vagy a sikerrel törödtem - és jobban is játszottam.

- Igen, az előadó ilyenkor az énjét áldozza fel. De nem a zeneszer
zónek, hanem a közös inspirációnak.
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Hogyan hatez az ins
piráció a közönségre?
Éshogyan hataközön
ségaz előadóra ?

Ezt a közösségteremtő,

fölemelő élményt ne
vezhetjük katarzis
nak?

Vezénylés, zongorazas
közben teljesen átala
kulsz, kiswlgáltatottan
kinyt1sz, szinte beleve
szel a zenébe. Nem
félsz-e attól, hogyegy
sur nem tudsz vissza
jönniebbo1 a - Menu
hinkifejezésével élve
bűntelen eksztázisból?

- Áramkörhöz hasonlítanám: a komponistára és az előadóra ható
inspirációban részesül a közönség, mert kell hogy legyen közönség.
Én hiába játszom, ha senki nem hallja. Amikor az az ötven ember
együtt ül, kialakul bennük egy közös vélemény, közös élmény, amiről
ők maguk sem tudják, hogy milyen közös, Ahogy egyszerre veszik
a lélegzetet, abban már ez benne van. Aztán amikor kimennek a szü
netben, akkor már úgy beszélnek a koncertről, ahogyan illik. Addig,
amíg nem az értelmükkel beszélnek, hanem a lelkükkel öntudatlanul
hallgatnak. egyetlen közösséget alkotnak. Ez a közönség az igazi hoz
záértő, az igazi szakember, bár külön-külön nem szakemberek. Ezért
hat inspirálóan a közönség. Meggyőződésem, hogy akkor teljes az
áramkör, ha ott van a hallgatóság is, mert végső soron nekik szól a
mű és az előadás.

- Igen. Ez a zenének a lényege, hogy amikor az ember hallgatja,
kilép önmagából. Leveti a kis énjét és belemegy a nagy énjébe.
Avval a bizonyos magasabb dimenzióval. az inspiráció forrásával
kerül kapcsolatba. A klasszikus zene azért olyan nagy dolog, mert
megmutatja, hogy mi minden van énbennem, tehát hogy ki vagyok
én. Az emberek általában úgy élik le az életüket, hogy annak csak
négy-öt nagy pillanata van: amikor szerelmesek, amikor megháza
sodnak, gyerekük születik, meghal egy közeli hozzátartozójuk. Rit
kán történnek drámai dolgok az ember életében, s a legtöbbjük
nagyon kevés élménnyel beéri, pedig az érzéseknek végtelen a ská
lája. Gondoljunk csak az opera-irodalomra. Vagy a nyelvre, amely
nek milliónyi szava van, és abból néhány százat használnak. De
akit a művészetek megérintenek, az rezonál rájuk, és új érzelmi
rezgések kelnek benne. Nem is tudjuk, milyen gazdag a belső vilá
gunk. Egész életünkben csak rohanunk, és közben elrohanunk ma
gunk mellett, és észre sem vesszük, mi minden van bennünk. Erre
tanítanak a nagy szentek, a nagy gondolkodók, hogy ha az ember
befelé néz, rájön, hogy végtelen kincsek vannak benne. A múvé
szetek a saját magasabb énünkhöz vezetnek.

- Érdekes kérdés. Valóban, a pódiumon az ember kinyílik, kitárja
magát és ez olyan érzékeny állapot, amely után bizonyos értelem
ben becsukódni is fontos. Hiszen az előadóművésznek igazán ér
zékenynek kell lennie, de azután a kívülről érő hatásokkal szemben
legyen olyan vastag bőre, mint egy elefántnak. A pódiumon történt
kitárulkozás után el kell zárkózni érzelmileg a közönség, a kollé
gák, a kritika véleménye elől: a kitárulkozás túl érzékeny állapotá
ban veszélyesen sérülékeny az ember. A szerelem eksztázisa is ki
tárulkozás, mégsem érzelmeink megtagadása, ha visszatérünk a jó
zan és természetes állapotunkba. A kérdésben sejtetett aggodalom
nagyon is releváns a színészekkel kapcsolatban. Én seregnyi színészt
ismertem, aki valóban ottmaradt. Nem tudjuk, ki ő, mert már tehetet
lenül s mindvégig szerepet játszik. ..
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Nemrég a Zeneakadé
mián Gounod Szent
Cecilia-miséjét vezé
nyelted és Honegger
Karácsonyi kantátá
ját. Világnézeted
mennyire határozza
meg zenész mivolto
dat? Istenélmény-e
számodra a zene?

Minek tartod magad
inkább: zongoristának
vagy karmesternek?

- Én roppant vallásos nevelést kaptam: nagyapám (Baltazár De
zső) református püspök volt Debrecenben.· Ez megalapozta gyer
meki hitemet, s később kíváncsian tanulmányozgattam más vallá
sok tanításait is, és nagyon erősen a misztikum felé.fordultam. Hi
tem szerint halhatatlan szellem lakozik bennünk, ami Isten felé tö
rekszik, Isten pedig bennünk arra, hogy magát általunk kifejezze,
bennünk megnyilatkozzék. Ha allegorikus hasonlattal akarnék élni,
azt mondanám, mi gyümölcsei lehetünk a Fának, de az akarat a
Fában van, hogy a gyümölcs őt képviselje. Én a zenét, a művé

szeteket annyiban tartom értékesnek, amennyiben szellemiséget fe
jeznek ki. Érzelmeket és egy magas, szublimált értelem világát; én
hiszek abban, hogy a lélek örök életű, s továbbfolytalja a földi léten
túl is útját, Valószínű, hogy egyre magasabb tudatra jut bennünk
az a valami, ami Istentől van, tehát egy igen dinamikus világ- és
Isten-képet látok, mely állandó és élő folyamat a meg nem nyilvá
nulttól a megnyilvánulóig, a tudat egyre magasabb fokán. Ez az út
Istenhez vezet. Hatalmas, óriási folyamatnak vagyunk részecskéi és
részesei. Az állati állapot nem tud a halálról. Emberré az tesz ben
nünket, hogy tudjuk, megértjük: meg fogunk halni. Már egy ötéves
gyermek is tudja, hogy ő meg fog halni egyszer. Ezután következ
het az a stáció, amikor azt is felismerjük, hogy nem halunk me~
hanem életünk - örök életünk van. Ha rápillantasz az univerzum
térképére, akkor látod, hogy elképesztően kicsik vagyunk, valahol
a periférián, a tejútrendszer eléggé elhagyatott, sötét zugában...
Más naprendszerekben legalább két nap van vagy több, a tejút
rendszer a közepe felé egyre fényesebb. A mi életünknek a fele, ha
nem több, sötétségben telik. Meggyőződésem, hogy magasabb in
telligenciák, szellemi nívók és létformák vannak a teremtésben.

- Én mindig dirigálni akartam, de egyszerűen zongora volt ott
hon és nem zenekar. Mihelyt alkalom nyílt arra, amit a sors sokáig
nem engedett me~ akkor elkezdtem dirigálni. Gyerekkoromban a
szüleimet nekem kellett eltartanom. Édesapám jobboldali politikus
volt. Nagy Imrének volt a helyettese mint földművelésügyi államtit
kár. Aztán mindenhonnan kizárták, neki tehát nem volt megélhetése.
Én viszont kaptam ösztöndíjat a Zeneakadémián, és ebből éltünk. Ne
kem ezért mindig kitűnőnek kellett lennem, mert csak akkor kaptam
ösztöndíjat. Ehhez járult az is, hogy jóval fiatalabb voltam csoporttár
saimnál: 13 éves fejjel kerültem a 17-18éves akadémisták közé. 1955
ben gondolhattam először a dirigálásra. Egy párizsi versenyen nyert
díjamból lemezeket vásároltam, csupa szimfonikus művet. Akkor ha
zajöttem és elhatároztam, hogy megpróbálok mindent. Az Operában
éppen a Lammermoori Luciát csinálta valaki, és azt mondtam Tóth Ala
dárnak, hogy ez nekem nem tetszik. Megkérdezte, hogy én hogyan
csinálnám. En pedig csak úgy a levegőben eldirigáltam. Felajánlotta,
menjek az Operába korrepetitornak. De akkor kitört a forradalom.
Édesapám megalakította az új pártot, s néhány nap múlva bebör-
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Hogyan él benned Ko
dály Zoltán emléke?

Hogyan látod Kodály
kapcsolatát Bartókkal?

tönözték. Én akkor kimentem Nyugatra, és kintről tudtam a belga
anyakirálynőnélelintézni, hogy édesapám kijöhessen először a bör
tönből, azután az országból az édesanyámmal együtt. Amikor pe
dig már kint voltunk. nem lehetett visszajönni. Én pedig tovább zon
goráztam, s egészen 69-ig várnom kellett: akkor kezdtem el dirigálni.
Addig nem jutottam hozzá. Egzisztenciát kellett teremtenem.

A dirigálást nemcsak a mesterségért szeretem, hanem az emberek
kel való roppant izgalmas munka miatt is. Megismerni annyi embert
és hangulatot, megfigyelni, mivel lehet kihozni a jót és a többet belő

lük... Létrejöhet a zenekarban ülő sok különbözö egyéniség között egy
kollektív szellem. Amikor elkezdtem vezényelni, nagy csalódás volt,
mert azt hittem, hogy csodálatos zenéket játszani mindenkinek élveze
tes. Aztán kiderült, hogy a zenekari tagok utálattal jönnek oda, mert
nekik ez a k.enyérkeresetük. Rájöttem, hogy pszichológiailag egész
ségtelen dolog ez a mesterség. Mondj nekem még egy olyan mester
séget a katonaságon kívül, ahol folytatódik az iskola. Bemész, jön a ta
nár úr a pálcával. A zenész viszont nem azért megy zenésznek mert
azt akarja csinálni, amit valaki más mond neki, hanem amit ő szeretne.
A karmester feladata, hogy a zenekari tagok jól érezzék magukat. Sok
esetben a karmesterek fütyülnek arra, hogyan érzi magát a zenekari
tag, csak az érdekli őket, hogy az ő zenekari karrierjük hogyan halad.

- Ó volt a legnagyobb egyéniség, akivel találkoztam. Több volt, mint
zenész: mester, tanító, aki az egész embert akarta nevelni, de elsősor

ban önmagából hozta ki a maximumot. Nem ismerek más hozzá ha
sonló személyiséget. Lénye totalitására törekedett, szellemi, értelmi és
fizikai szempontból egyaránt. A valóban legnagyobb művészeteket

tanulmányozta. Mélyen vallásos ember volt, aki tényleg a forráshoz
fordította a lelkét. Ezenkívül az értelmét is állandóan csiszolta, semmi
fölöslegeset nem csinált. Mindennek megvolt a maga helye, értelme.
A szellemi tevékenységet összekötötte a fizikaival. Testét haláláig
edzette, sokat sportolt, elsősorban úszott. Megmutatta azt, hogy az
öregedéssel nem feltétlenül jár együtt a betegeskedés. Attól, hogy mú
vész, nem kell satnyának lennie, hanem ha egy kis időt fordít az
egészségére, akkor több energiája marad a fontos dolgokra. Totalitásra
törekvő ember volt, ezt az élet minden területén megmutatta.

Nagyon közeli kapcsolatban voltam vele, mert amikor kitelepí
tették a szüleimet, rendszeresen eljártam hozzá a lakására, és sok
szor elkísértem a sétáin, a budai hegyekbe, és mindenről nagyon
nagyon sokat beszéltem vele. Ó volt az emberi példaképem, és
rengeteget tanultam tőle. A műveit, mint zongorista, mind megta
nultam, és eljátszottam neki.

- Annak ellenére, hogy Bartóknak nagyobb hatása van a zenetör
ténelemben, mint Kodálynak, Bartókra is nagyon hatott Kodály.
Sok Kodály-hatás fedezhető fel műveiben, Példáldl a Concerto utolsó
tételére hatott a Galántai táncok. Sok olyat találni, ami előbb megvolt
Kodálynál, aztán jött Bartóknál. Nagyon jó barátságban voltak. Bar-
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Te nemitthonról tekin
tettél Bartókra, talán
egyetemesebb szemlé
let jegyében ítélheted
meg: ötvenév alattmit
változott ez a kép?

A kortársak megítélé
se, legyenek bármilyen
jó szakemberek, eléggé
bizonytalan. Ötven év
után a nevét elfogad
ták, ez tény. És a ze
néjét?

Persze rendkívül bölcs
és érdekes konstrukció;
úgylátszott, hogy ale
hetőségek egész korsza
kainak nyit utat. S szű

lettek iserendszerreépü
lő nagy remekművek.

tók rendkívül tisztelte Kodályt, és Kodály is természetesen tisztá
ban volt Bartók zenéjével.

- El kell mondanom egy kis történetet, amit nem anekdotának
szánok. Feleségemmel Mexikóban voltunk, egy Beethoven-koncert
sorozatot adtam. Ez Mexikóvárosban történt, ahol hideg volt, s
ezért másfél órai autóúttal lementünk amelegebb klímájú vidékre,
s ott egy kellemes hotelben pihentünk. Persze volt a hotelben zon
gora is, s reggelenként gyakoroltam. Egy idős bácsi hallván, hogy
magyarok vagyunk, odajött hozzánk. Elmondta, hogy New York
ban éltek, ahol a szomszédjuk egy magyar zenész volt. Kérdem:
kicsoda? Azt mondja, biztosan nem ismerheti, elég szegényember
volt, jó, hogy épp éhen nem halt, s nem is csinált semmiféle karri
ert. Zongorista volt, meg komponálgatott. Mégis, hogy hívták, kér
deztem. Vállat vont. Bartók Béla. Ez a példa is sejteti, mekkora
tévedés azt hinni, hogy az igazi tehetség előbb-utóbb érvényesül. S
hogy a sikert még Bartók meg nem alkuvó, befelé forduló egyéni
sége is kívánta, az' mutatja, hogy amikor Menuhin a Carnegie Hall
ban eljátszotta egyik szonátáját, s annak igazi, nagy sikere volt,
akkor könnyek csillogtak Bartók szemében. Tehát a világ elismeré
sére még Bartóknak is szüksége volt, s bár szemérmes szigorúsággal
elzárkózott, sokszor szenvedett az értetlenség miatt, Például óriási zon
gorista is volt, s ebben a minőségében színte elveszett a világ számára.
Egy-egy régi hangfelvételt előásunk, de mindez töredék. egy-egy darab
szép kő a palotából... Zongoratanáromat. Hernádi Lajost faggattam an
nak idején, hiszen ő Bartók-növendék volt, hogy tudták-e igazán, kicso
da Bartók. A válasz szinte mindig: nagyon-nagyon kevesen tudták.
- Vannak ismerőseim, rokonaim, akik miattam eljönnek egy-egy Bar
tók-estemre is, s csodálkozva jelentik ki, hogy tetszett nekik a zene.
Hogy nem is gondolták s most kezdik megszeretni. Bár nem értik.
Sokan "rákényszerítik" magukat a hiteltelen igenre, mert félnek a
"hozzáértő" világ megvetésétől. Pedig századunkban - be kell valla
ni - még mindig nagy ellenállás van a modem zenével, mondjuk
akár Schönberggel, egyáltalán az úgynevezett atonális zenével szem
ben. A pentatónia, a népdalok struktúrája, az évszázadok alatt kiala
kult hangrendszerek valamiképp az ember biológiai adottságaiból fa
kadtak. arra épültek. Ez a fajta zeneiség - rezgés, összhangzás - az
ember vérében van. A tizenkét hangos rendszer merő kitalálás.

- Mégsem pótolhatja szerintem az organikus harmónia-világot. Ez
a kor megszerzett bizonyos technológiai biztonságot. Ha meg
nyomsz egy gombot Tokióban, Londonban vagy Pesten, egyformán
kigyullad a villany, ugyanazt a televízióadást nézheted. Szinte val
lássá tettük a materializmust, s fel sem merjük tételezni, hogy a
korábbi korokban az ember valamit jobban tudott, bizonyos minő

ségek iránt érzékenyebb volt. Ez a jelen idő, a ma sovinizmusa;
eredményeinket nemigen engedjük megkérdőjelezni. A balett, az
talán tényleg korunkban érte el a tetőfokot, a zene azonban a Bach
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Hogy látod ma a zene
és az ember helyzetét?
Összefügg-e a zene
válsága az emberiség
válságával?

és Bartók közti évszázadokban. Számomra a festészet csúcspontja
az impresszionizmus, s ha a görög szobrokról beszélünk, az körül
belül négyszáz év művészete. S így tovább, ki beszél ma a flamand
festészetről? A zene Bachtól kezdve lett egyenlő az irodalommal,
hiszen Danténak, Shakespeare-nek Bach és az utána jövő nagyok
lehettek csak méltó társai. S talán egy magyar klasszikus a mi szá
zadunkban - Bartók.

- Az emberiség válsága magával hozza a művészetek válságát is.
A nyugati világ dekadenciája sok rokon vonást mutat a hanyatló
római kor dekadenciájával. Csak kifelé nézünk, és az anyagi javak
tól várjuk a boldogságot. A produkciót és a haladást szent szavak
ként emlegetik. Pedig mindkettő csak arra jó, hogy az ember minél
többet fölfaljon a világból. Ahogy Hamvas Béla mondja, rettenetes
étvágyunk van, fel akarunk falni mindent.

Mi most olyanok vagyunk a földön, mint a rák az emberi
testben. Ahelyett, hogy része lennénk a földnek, megesszük ma
gunk alól, s ezzel végső soron magunkat is megsemmísítjük, mint
a rák a testet. Ez elég csúnya és szomorú kép, de sajnos, igaz.
Rossz irányban keressük a végső célt, az evolúciót: nem vertikali
san, hanem horizontálisan. Az emberiségre vagy valami óriási ka
tasztrófa vár, vagy csoda fog történni, s az emberek hirtelen rá
döbbennek arra, hogy rossz irányban keresnek. Miközben expo
nenciális gyorsasággal fejlődik az ember értelmi képessége, szel
lemi és moráli s szintje marad ott, ahol volt. Tehát egyrészről óri
ássá növünk, másrészről pedig törpék maradunk. Ez azt jelenti,
hogy az egyensúly megbomlik. Nehéz az ár ellen úszni, hiszen
részei vagyunk a társadalomnak. Ebből következik, hogy csak azt
tariják jónak, ami új. S ez a halála a mai művészeteknek, hiszen
nem lehet mindennap újat alkotni.

A műalkotásnak természetesen kell megszületníe. Attól még
nem biztosan jó valami, mert új, ez a két fogalom nincs szükség
szerűen összekötve. Sokszor előfordul, hogy nem jó az, ami új. A
művészeknek kiadták a rendeletet, hogy ú'jat kell csinálni. A mú
vész nem csinálhatja azt, amit akar, mert mindenképpen újszerűt

kell alkotnia. Sokan vannak, akik csupa olyan dolgot csinálnak,
amit senki más, valójában pedig semmit nem csinálnak. Az em
berek pedig mindent bevesznek. Ez a dekadenciának a legmaga
sabb, pontosabban a legalacsonyabb foka. A mi társadalmunk elért
a legmélyebb pontra. Nem tudom, hogy valaha a történelemben lett
volna ilyen kultusza a csúnyanak és az őrültnek. A művészet volt
az, ami többletet adott, olyasmit, amire rezdül a többi ember. Rövid
távon pesszimista vagyok, hosszú távon azonban optimista.
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