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játos módon eltér a szövegtôl. Míg Karel Capek társalgási drámája a halálról és a hal-
hatatlanságról folytatott vitába torkollik, Janácek Elina Makropuloszt a halál nôi meg-
személyesítôjévé stilizálja. Ahogyan korábban Kátya Kabanova öngyilkosságát, Elina
agóniáját is egy láthatatlan, titokzatos és félelmetes kórus kíséri. Janácek egész zene-
drámai életmûvének ebben a legmerészebb jelenetében sikerült „könnyet csalni a kiszá-
radt forrásból” (hogy saját szavait idézzük). Elina voltaképpeni ellenfelei nem azok a fér-
fiak, akik számtalanul fordultak elô élete 337 évében, hanem az opera címében meg-
jelenített, személytelen, elembertelenítô „ügy”, az a kémiai csodaképlet, amely örök fi-
atalságot ígér, és egyúttal megsemmisítô hatalomként magasodik fölé. Amikor „szakít”
ezzel a képlettel, Elina újra megtalálja az elvesztett kulcsot, amely ellopott gyerek-
korát nyitja. Lelke egészen az opera végéig rejtélyes marad, akárcsak a játék dob halk
morajával intonált névmotívumának idegenül kongó hangzása és statikus hangzatai.
A léleknek ez a titkosírása – „a lélekre táruló ablakocska”, ahogyan a zeneszerzô írja – tün-
teti ki A HOLTAK HÁZA foglyainak elbeszéléseit is, és ez Janácek része a zenei modern-
ségben. Egyenrangúvá teszi a harminc évvel fiatalabb Alban Berggel. „Az ember szaka-
dék”, mondja Berg, és: „Ott van az isteni szikra minden teremtményben”, vallja Janácek – ez
egy és ugyanazon igazság két oldala.

Radnóti Miklós

MESE A VILÁG PUSZTULÁSÁRÓL*

Én Xexenoxe angyal vagyok, könyvtárosa az Úrnak, aki följegyzem a Föld nevû boly-
gó pusztulását a késôbbi angyalnemzedék számára.

A Föld bolygó lakói – kik magukat embereknek nevezték – mûveltségükben, hatal-
muk tudatában megsértették az Urat, megtagadták és kigúnyolták. Íme:

*

Vörös párákba burkolódzott a Nap. Tüzes volt az ég alja. Az Emberek elhatározták,
hogy eloltják a Nap tüzét. Felverték a tûzoltókat, kivonultak, egük felé bökték fene hosz-
szú létráikat, és a Napra irányították gôzfecskendôiket.

De megnyílt mennybéli kapunk, s teljes pompájában megjelent az Úr. Mennydör-
gô hangon szólt a munkálkodókhoz, kik fölényes vigyorgással bámultak a haragvó Fen-
ségre. „Ostobák, tüzet akartok oltani, égi tüzet. Ezért megbüntetlek benneteket.” Majd
felénk fordulva: „De idôt hagyok nékik megbánásra. Az Úr elnézô. Csak megrémítem
ôket.” Az Emberek nevettek. Kérték az Urat, hogy adjon nekik egy nap haladékot, és
csak aztán kezdje a büntetést. Az Úr ráhagyta. Az Emberek hatalmas, nedves ponyvák-
kal takarták le még hatalmasabb felhôkarcolóikat. Készenlétbe helyezkedtek.

* A költô hagyatékából. 1926. február 12-én írta, tizenhetedik évét még be nem töltve, gimnazistaként.
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Egy nap múltán elsötétült az ég, zápor nélküli villámok cikáztak, csapdostak, me-
lyek ha átütötték a ponyvákat, az Ember modern fecskendôinek estek áldozatul. Há-
romnapi meddô harc után az Úr abbahagyta a küzdelmet. Az elsô csapásnál az Ember
gyôzött. Az Úr pedig így szólt a körülötte összegyülekvô, megbotránkozott angyalse-
reghez. „Hadd nôjön gôgje, büszkesége; harmadik csapásomnál pusztulni fog.”

Kevés pihenô után újra megnyílt az égi kapu, és a vén Nap besétált rajta. Sötétség
keletkezett, és az Emberek hiába várták a napfelkeltét. Hideg lett. A mindenható Em-
ber a második csapástól sem hökkent meg. Hatalmas sugárzó gépekkel pótolta Isten
melegét, és – nevetett. A báltermekben a néger jazz hangjai mellett vigadott a csapá-
sokkal sújtott Embersereg.

„Nincs már Úr felettünk... Legyôztük az Istent... Éljen az emberi önállóság...!”
Az Úr még egyszer letekintett az égi résen, egyik kezével a kibújni akaró Napot tart-

ja vissza, másikkal bosszúálló angyalseregünket küldte a Földre. Bosszuló hadunk az
Embert legérzékenyebb pontján, technikai kultúrájában támadta meg. Elvágtuk vil-
lanysodronyait, felrobbantottuk gyárait, napsugárpótló gépeit. Munkánkat végezvén
visszatértünk a Mennybe, hol az Úr komoran fogadott. Néki is fájt remekmûvének
pusztulása.

*

Hat nap múltán – melyet szüntelen jajveszékelés, hörgés töltött be – hullaszag áradt
szét a Földgolyó körül. Az Ember nem nevetett többé, és a világ sorsa beteljesedett...

Az Úr hat nap alatt teremtette, hat nap alatt pusztította el.

Utassy József

ÉNEK BÁZAKERETTYE 
BETEGEIRÔL

Marketti Juditnak
és dr. Gyôri Lászlónak 
nagyrabecsüléssel

Sokan vagyunk:
sokan!

Az Otthonunk:
kastély.

Sürgô
hangyanépe:

siet,
szalad,
rohan.
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Sodródom
magam is
közöttük:

félig jókedvûen,
félig szomorúan.

Sokan vagyunk,
sokan.

Örökkön
éberen –

Örökké
álmosan!

Termékeink javát
beragyogja félig
a hangyaszorgosság,
mi aranyat ér itt.

*

Sorakozgatunk és
libasorba állunk.
Micsoda katonás
fegyelem, micsoda
rend van itt minálunk!

Morgunk, kiabálunk,
zúgolódunk fennen:
egy kis forradalom
kéne ide, nem rend!

Istennel pofázunk,
szidjuk, káromoljuk,
ám a bûneinkért
fellebbezünk, óvunk,
vezekelünk, gyónunk,

ha nap süt vagy hó hull:
templom szentélyében
mormolunk imákat
hozzád: Egyetlenke:

te irgalmas Isten,
mindenható Atyánk,
hatalmas Magiszter,
mesterek mestere:
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tégy boldoggá minket,
könyörgünk, hallgass meg:
bízzál bennünk bízvást,
vagy válassz ki húsz mást!

*

Huncut, kétértelmû,
álnok, hamis szóval
traktálgatjuk egymást,
s hülye monológgal
ámítjuk magunkat,
megtagadva mindent,
mindent, ami untat:
titeket, ôket és
a hol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy múltat,
a vérsötét jelent,
a százszor szapultat,
ÉS HALVA SZÜLETETT
JÖVÔNK! Az avultat.

*

Ó, gyönyörûséges
elmúlás, te tudd csak,
csak te tudd a titkot:
te tudd meg titkunkat:

végül is a TEJÚT
fénygerendáira
kötjük fel magunkat,
kötjük föl magunkat!

*

Mert vendégségünkre
az öreg ördög is
ráunt régen, ráunt!

Ásítgat Lucifer,
bóbiskol, bambulgat,
maga elé bámul.

Lassacskán az új hold,
kozmoszunk kanóca:
az egek alá gyújt.

És ámulnak rajtunk
Bázakerettyének
csillagai: B Á R G Y Ú N !
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Babiczky Tibor

A FELEJTÉS KÖNYVE

Hol történt ez? A Kálvin téren? A 
villamost láttam közeledni épp, 
régi, fapadost; figyeltem egy 
irodaház vastraverzeit, ablakait.

Most az ôsz következik, hosszú kávé,
alkonyat; míg ismeretlen kamrákban, 
udvarokban elfagy a hús és alszik a tej,
megdermed a víz, kenyér penészedik. 

Mikor megérkezel, a város már nem
lesz. Mikor megérkezel, magam leszek,
mint kit otthonától távol ért a vihar,
és nem lévén váltás ruhája, mezítelen.

KÉMPROGRAM
Genezis 1 Kor 13

Felderítô jár a szél a kertben
nyelvet öltök magamra
amit ismerek elfelejtem
ki lesz ki összerakja
darabjaiból az emlékezet
a két fát a régi kertben
levés elôtt fiam moss kezet
kezemet ölembe ejtem
ki lesz ki összerakja majd
amit ismerek elfelejtem
a régi kertben két fa kihajt
nem tudom amerre mentem
sár van csak szalma van a fejben
csak gôz és tükörcserepek
felderítô jár a szél a kertben
esô lesz minden megered


