
rendszere, k¢pzetem
k´nyvei, a kusza

Âhaj¢, j´n velem
k¢pzetrendszer-haza-

t¢r¢s c¢lja. Kev¢snyi
fordÁtÀs-¡gyn´ke,

befejezi a b¢csi
bumlizÀst. °s vele

mÀr csak a D¢li BÀnhÂf
savanyabora l´ttyen,

mindegy, hogy mibe ÀrtÂdsz,
t´bbre, valami, k´zben,

lesz. Semmi v¢le nem lesz,
Ágy k´t ä hogy el! ä a helyhez.

Ki, mi? Csak l¢gy t¡relmes.
Ez minden. öjra eltesz.

Petri Gy´rgy

SCHUBERTRýL

A zen¢hez nem sokat ¢rtek,
szabatosabban szÂlva: semennyit.
ValÂszÁnüleg ez¢rt vonzÂdom a vokÀlis
müfajokhoz: a sz´veg jÀrszalagja segÁt.
Meg aztÀn: vonzÂdom az emberi hanghoz,
ehhez a megemelt, de m¢giscsak
besz¢dszerü k¢pzûdm¢nyhez. Tudom, hogy
ez meglehetûsen parlagi ¢s primitÁv
hozzÀÀllÀs, de hÀt a zen¢t nem
a szak¢rtûk szÀmÀra szerzik.
Schubert bizonyosan nem a vÀjtf¡lüeknek
¢s muzikolÂgusoknak. A humor ¢s pÀtosz
ezen k¡l´n´s kever¢ke, mindig
a àhalÀl Àrny¢kÀbanÊ, de ´nsajnÀlat n¢lk¡l.
A àFremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh ich wieder ausÊ
hüv´s m¢rt¢k- (¢s tÀvolsÀg)tartÀsa:
p¢ldaszerü. SzÀraz t¢nymegÀllapÁtÀs.

1670 ã Petri Gy´rgy: Schubertrûl



S k´zben: jÂ ked¢lyü,
tr¢fÀt kedvelû, k´v¢rk¢s, pici, cvikkeres ember.
El¢g volt neki, hogy û tudja magÀrÂl:
zseni. BÀr ebbûl se csinÀlt nagy ¡gyet.

TÂth Judit

IMPROMPTU

MÁg hangszereln¢ fÀjdalmÀt ´r´mre,
f´lÁveltet hullÀmos hangzatot,
figyel kerek¡lû, holdas k´r´kre,
a kÁn elmÃlik, mintha mÀr ´r´kre,
mÁg sz¢les szÀrnnyal szÀll fel a szonÀta.

Oly bûkezü, gy´ng¢d, havas vilÀgra
nyÁlik rÀ kristÀlyos ablakÃ hÀza.
R´pk´dnek ott sirÀlyok, sereg¢lyek,
kis cink¢k. Ki tudnÀ, hogy az eny¢szet
nekivadult ereje tartja fogva.
Az erûteljes, szelÁd dallamokban
liliom Ãszik, ÃjjÀsz¡let¢s,
meg nem f¡r´dhet benn¡k szenved¢s.

De büv´s hegyi patakokban,
hol a d¢l t¡ze belelobban,
a habzÂ vÁz jÀt¢kosan mutat
iramlÂ sz¡rke-k¢k pisztrÀngokat.

S az ¢jszakÀban trappolÂ lovas,
meg a f´l¢je hajolÂ magas
kirÀly-sz´rnyeteg roppant vÀgtatÀsa,
ki a gyermeket keresn¢ halÀlra,
torz alakja, ¢js´t¢t k´nt´se:
nem d¢monok drÀmÀja, csak mese.

Ahol sima, t¡nd´kletes tavak
¢s ¡vegvillÀmlÀsÃ vÁzes¢sek
¡de suhogÀssal visszhangzanak,
az ¢j szakad¢ka csak m¢g vadabb.

TÂth Judit: Impromptu ã 1671




