
elõfeltétele ez. (Nem véletlen, hogy a modern filozófia éppen a tagadás elvének a hirde-
tésével kezdte: Descartes egyetemes és módszeres kételkedésével.)

De nem csak a tudás számára nincs haladás tagadás nélkül. Ádám számára sincs. Még õ
sem lendülne mindig új utakra, ha Lucifer nem mutatná meg neki a valóságot. Lucifer ezért
mint a tagadás szelleme minden haladásnak a magva. Hogy ez így van, azt ma mindenki tud-
ja. De Madáchnak éppen egyik legnagyobb érdeme, hogy meglátta,vagy megsejtette száz év-
vel ezelõtt, s hogy mûvének egyik rejtettebb, mégis fõeleme éppen ez. S mi más ez, mint di-
alektika? A dialektikusság azonban olyan jellemzõje a mûnek, mely túlmegy Lucifer szere-
pén. Lucifer csak egyik része. Részletesebb elemzés kimutathatná, hogy Madách mennyivel
többet s mélyebben látott, mint korának talán legjobb magyar bölcselõi is. […]

(1957. 8.)

SZILÁGYI DOMOKOS
A halál árnyéka
Rekviem
(Részlet)

AZ ÕZ-SZEMÛ LÁNY
Ezer urnában szertehordva, 
mindenhol vannak hamvaink.

(Ismeretlen költõnõ)

Szerettem egy õz-szemû lányt, 
a haja: dióbarna láng,
medencéjén fény-gyerekek 
hancúroztak és visongáltak – 

olyan volt, mint egy üdítõ, 
pihentetõ, csöndes vasárnap.

Szerettem egy õz-szemû lányt; 
a Tiergartenben fagylaltot ettünk, 
s a Kuznyeckij Moszton söröztünk, 
s sétáltunk a Luxembourg-kertben 
és csókolóztunk és nevettünk, 
s a Svábhegyen, a kisded szélben 
szomjas szemmel néztünk az eltûnt 
felhõk után – de újak jöttek 

s olyanná vált az ég, akár egy 
elborult tekintet, 

és többé nem nevettünk.

Szerettem egy õz-szemû lányt, 
a haja: dióbarna láng, 
még most is éget, ha a távol-
barna dombokról énfelém int, 
s õ szól az akác illatából,

s zubog az idõ, mint a vérünk.

Szerettem egy õz-szemû lányt, 
ki eltûnt, mint a szelíd felleg, 
és én hiába szólítom, 
mert a felhõk sosem felelnek, 
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hisz nem ismerik a szerelmet, 
csak a szerelem érzi õket, 
mint a vadászfegyvert megérzik 

a virág-lábú, bátor õzek.

Szerettem egy õz-szemû lányt, 
ki tovaillant, mint az õzek
– fák közt iramló barna láng –, 

s én vártam, vártam, vártam, félszeg 
félsszel, fürkésztem elborult 
kedvvel a halott, szomorú 

ösvényt. – Aztán megjött egy urna, 
s benne egy maréknyi hamu. 

NEM SZABADULSZ

Jöjj hát áldott Béke! kalászt lengess a kezedben 
s tiszta fehér öledet fedje be drága gyümölcs.

(Tibullus: Detestatio Belli; Radnóti Miklós fordítása)

Nem szabadulsz
az üszkös napok kísértenek

nem szabadulsz
egy-egy kedves arc feléd nevet

nem szabadulsz
álmodban nyögsz kiáltozol

nem szabadulsz
soha e lidércnyomás alól

nem szabadulsz
megrongált szíved fájva vádol

nem szabadulsz
szemed maró lánggal világot

nem szabadulsz
telkeden bûzös átok tesped

nem szabadulsz
mert nem feled megkínzott tested

nem szabadulsz
csupa csont-bõr emlékeidtõl

nem szabadulsz
pokolban égett éveidtõl

nem szabadulsz
beléd süttettek visszajárnak

nem szabadulsz
nem szabadulsz csak a halállal

nem szabadulsz
a rontást soha föl nem oldod

nem szabadulsz
a múlttól jaj beléd ivódott

nem szabadulsz
viaskodsz tûnt kísértetekkel

nem szabadulsz
de izzó vád vagy – élõ fegyver –34
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Mennyi erõ
pusztán az is hogy nem feledhetsz

mennyi erõ
e gyönyörû új küzdelemhez

mennyi erõ
hogy túlléphetsz emlékeiden

mennyi erõ
az élet többé nem idegen

mennyi erõ
hogy harcrakész vagy mindhalálig

mennyi erõ
hogy nincs halál amely megállít

mennyi erõ
mert helyedbe százezrek lépnek

mennyi erõ
örülni minden gyõzelemnek

mennyi erõ
hogy vetésed kalászba szökken

mennyi erõ
hinni a tulajdon erõdben

mennyi erõ
hogy volt értelme jajnak kínnak

mennyi erõ
építni való álmainkat – –

(1960. 9.)

LÁSZLÓ FERENC
Schweitzer doktor, a muzsikus
(Részlet)

[…] Schweitzert joggal tekinthetjük századunk elsõ fele legnagyobb orgonamûvész
egyéniségének. Bár más szerzõk mûveit is játszotta, fõleg (sõt szinte kizárólag) mint
Bach-elõadót tartották s tartjuk ma is számon. Az elõadómûvészet, illetve ennek kerete-
in belül a Bach-interpretáció történetében lényegében ugyanazt a szerepet játszotta, mint
kitûnõ kortársai: Pablo Casals és George Enescu.

Casals Bach szólócsellóra írt Szvitjei, Enescu a hegedûre írt Szólószonáták és -partiták
(s még sok más Bach-mû) számára hódította meg a világot; ugyanígy talált Schweitzer
személyében legszélesebb hatósugarú apostolára Bach orgonazenéje. Mindhármuk mû-
vészetének közös jellemvonása a zenével és a zenéléssel szemben tanúsított végtelen alá-
zat. Mindenekelõtt ez különbözteti meg õket az elõttük járt nemzedék virtuózabb,
egyénieskedõbb Bach-elõadóitól s nem egy kortársuktól is. Abban is egyek õk, hogy elsõ-
sorban a Bach-partitúrák hangjegyei mögött rejtõzõ tartalmi gazdagságot kutatják és kel-
tik életre, fõként ez érdekli, ez izgatja õket, nem a forma tökélye. A Bach-zenéhez való
hozzáállásuk így lényegében azonos, ha kiindulópontjuk gyökeresen különbözik is, mert
Enescu és Casals mint sokoldalú gyakorló zenészek, de „csak zenészek“ szolgálták — ha
kellett karmesterként, zongoristaként, kamarazene-partnerként is — Bach muzsikáját, ez-
zel szemben Schweitzer, aki gyakorló zenészi mivoltában „egyoldalú“, mert „csak
orgonista“, egy egyetemességre törõ filozófiai, teológiai és zenetudósi képzettségre ala-
pozva tolmácsolja Bachot.

Schweitzer az elõadómûvészet történetében reformátori szerepre vállalkozott, /még-
pedig a szó nem újjá-, hanem visszaalakítást jelölõ értelmében. Mindaz, ami mûvészeté-
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