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BESZÉLGETÉS FERENCSIK JÁNOSSAL

a megfelelő zeneiek Az utolsó nagy él
ményem most nyáron Grazban volt,
amikor az ..Europa Cantat" záróhang
versenyén háromezer ember énekelt
együtt. Csupa fiatal lány és fiú, akik
(saját költségükön) azért találkoznak há
romévenként valamely városban, hogy
együtt, egymásnak énekeljenek. (A mi
eink közül a Vox humana és a veszpré
miek vettek részt.) Ezt az éneklést nem
lehet elfelejteni. íme, ez egyik szerepe
a muzsíkának az ember életében: a kö
zösséghez tartozás nyelvi határokat le
győző kifejezője.

- A Muzsika hasábjain ..a zene ürü
gyén - a művelődésről" szóvá tetté le,
hogy "a régi zene megnövekedett elő

adáss.záma az egyházi zene olyan kuliu
szát eredményezte, amely párját ritkít
ja még a nyugati világban is. Az itthoni
rnűsorszerkesztőlc a ludasak abban, hogy
az egyházi zenét ennyire előtérbe helye
zik . . ." Mi a véleménye a folyóiratban
lezajlott vitáról?

- Ezek a támadások teljesen hamis
szemlétetből indultak ki, semmiféle
szempontból sem indokolhatók, Egyéb
ként is olyan művekről volt szó, amelye
ket úgyszólván születésűk pillanatától
máig kőzönség és szakértők egyaránt re
mekműveknek tartanak. Ha hiba lenne
az, hogy egy művészí alkotás egyházi
vonatkozású, akkor haladéktalanul reví
zió alá kellene venni a magyar írodal-

Mire tanít bennünket Ferencsik János?
Valahányszor az irodalom vagy a képzőművészet a zenéből táplálkozott, hogy fá

radtságát felfrissitse, csak nyert vele. Az irodalom ritmikus, dallamí. hangulati
ereje, a képzőművészet lírai, elvonatkoztató és kompozíciós ereje míndíg megnöve
kedett a muzsika vérátömlesztésétől. A zene azonban, ha irodalmiaskodó vagy
"festői" ruhát húztak rá, elnehezedett, nem tudott felemelkedni, magasan szárnyal
ni, akárcsak a fecske a légnyomás terhétől. A zenének csak megalázkodnia lehet,
ha más mértékre szabják, Ha pedig magyarázni igyekeznek, vagy éppen belema
gyarázni, elillan, marad az üres kotta, előjegyzésekkel és használati utasításokkal.
A zene önmagát magyarázza - pontosabban nem is magyarázza, pusztán közli.
Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Értse és élje. Ha már éli, úgysem beszél
róla, mert tudja, a lényege kifejezhetetlen. Mégis, mivel meghatározó célzatú, eg
zakt- tudományos korszak fiad. és nevelt jei vagyunk, egyetlen kizárólagosan lelki meg
nyilvánulásunkat, a muzsikát is - e nyilvánvaló bizonyságát a szellemi világgal
valól'okonságunkinak - agyonbeszéljük, tenyeres-talpas szavainkkal belecsimpaszko
dunk, azt hivén, hogy a felhőkből traktort, a sirályból kacsát csinálhatunk.

Minden emberben reménytelen szerelem él a muzsika iránt: oda vágyódunk
míndnyájan, ahonnan a muzsika ered s ahová mínden találkozásunkkor eltűnik.

Ferencsik János ezeknek a varázslatos találkozásolonak a mestere. Olyan világok
tájait járjuk be vele, amelyek csak az ő intésére nyílnak meg, s csak általa nyer
hetünk mi is bebocsátást.

- Van-e határa a zenei kifejezésnek?

- Mínden kifejezésnek van határa.
Egyébként is, hogy a zene mit fejez
vagy mít nem fejez ki, ezt szavakba
nem lehet foglalni, erre csak utalni
lehet. Ha a zenét szavakban el lehetne
mondaní, akkor kár volna annyi pénzt
költeni zenekarokra, hiszen mindent le
lehetne írni egy nagy könyvben.

- Az ember egyetlen kiút ja a benső

megti,sz.tulá,sban szerzett öröm. Vélemé
nye szerint milyen szerep jut a muzsi
Ivának az emberi életben? Gyóntat, fel
oldoz bűneink alól, javit rajtunk?

- Amíg valaki saját magának nem
hajlandó meggyónni, saját maga előtt

Illem látja bűnösségét, nem cselekszik
olyasmit, amellyel feloldhatja magát;
amíg nem akar megtísztulní, addig sem
miféle muzsika sem segít rajta. De más
sem. A muzsika, a művészet egy maga
sabb világ funkciója. A muzsikának, s
általában a művészetnek nem elsősor

ban erkölcsnevelő szerepük van az em
ber életében, de erről tanulmányokat
írtak és írnak. Nem interjú téma. Túl
messze vinne.

- Mi volt a legnagyobb zenei élmé
nye?

- Nehezen tudnám élményeimet osz
tályokba sorolni. Lernérni még kevés
bé. A Parthenon vagy az Utolsó vacso
ra nem kisebb élményt jelentett, mínt
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mat, kezdve a Halotti beszéden, és mú
zeumaínk falairól sorra le kellene ctggat
ni a vallásos tárgyú képeket. Komolyta
lan hadakozás volt, megérdemelten süly
lyedt a feledés papírkosarába.

- SzaboleiT Bence Beethoven könyvé
ben kifejti, hogy a "Krisztus az olajfák
hegyén"-ben a zeneszerző "nem tett
mást", mint emberi vonásokkal telítette,
humanizálta az evangéliumot a felvilá
gosodás szellemében. A "Missa Solem
nis"-ben pedig "a művészapostol kon
cepciója szinte szakadattar: harcban
áll a mise természetes, belső alkatával",
mert "kívülről vállalt kötelezettség szá
mára a litu1'gikus forma". Vajon elte
kinthet-e az utókor a zeneszerző ihleté
nek forrásától? KüZönválasztható-e a
művész és a mű?

- Nem tudom, vajon az idézet nem
túl szűkszavú-e. Mindenesetre, vélemé
nyem szerint Beethoven föltétlenül val
lásos lélek. Nem is csak a két mise meg
a Krisztus az olajfák hegyén bizonyít
ja. Számomra az egyik legmagasabb
legmélyebb vallásos Beethoven inspiráció
a Kilencedik "über Sternen muss er
wohnen" pianlssimo-vízíőja (közvetlenül
a Credo erejű fortissimo után). Itt va
lami olyasmi hangzik fel, amihez sza
vakkal közelíteni sem lehet és ami már
magának a zenének is a határán jár.

- Hogyan látja Ön: merre fejlődik
a zene?

- Fogalmam sincs,
- Meddif} tart zenei iz'ésének határa?

Pendereakii vezényelne-e?
- Kérdezze inkább úgy, hogy hol az

a határ, ameddig a zene olyan értelem
ben élménye szellemi-lelki életemnek,
mint eddig volt. Pendereckit említi. Ö
már a határvonalon fekszik. Egészen
biztos, hogy továbbra is érdeklődéssel

-- veleérzéssel is - fogom hallgatni
műveit, de nem biztos, hogy dirigáini
is fogom. Ezt inkább a fiatalabbakra bí
zom.

Határról beszélünk. Ime a természetes
határ: a korom, Hatvanhárom éves múl
tam. A határorn túl lévőket, a ma fiatal
jait valami más esztétika, vagy legalább
is más esztétikai szándék irányítja, és
ebben a szándékban én már nem osz
tozom. Ezt az esztétikát híánjosnak ér
zem, amit az orgonán vox humanának
hívunk, úgy érzem, hiányzik belőle.

Mintha nem igényclné ez a művészet a
teljes embert. Az embernek egy bizo
nyos - korántsem szentímentálís érte
lemben vett - érzelmi életére apellál,
inkább az idegek, az akusztikus izgal-

mak azok, amelyeket művelőik, a legfia
talabb kompontsták elérni igyekeznek.

- Elektronikus zenét nem vezényelne?

- Nem. Az elektronikus zene nem is
kíván karmestert, hangrnénnököt kíván.

- Penderecki műveiben vannak elekt
ronikus elemek ís.

- Ez igaz, de azt, hogy ezekből az
akusztikai tényezőkből, amelyeket most
kultiválnak, mi lesz, nem lehet előre

látni. Ahogy hallom, Nyugaton az elekt
ronikus zene már divatjamúlt kísér
let.

-- Niüunk. talán most lesz divatos.

- Mí elmaradtunk. De a jövőt tekint-
ve csak jóslásokba lehetne bocsátkozni,
és erre nem vagyok hajlandó. Ha ugyan
is nagyon jóindulatúan nézem a dolgot
és azt mondom, hogy ez az ü], járható
út, amelyben egyébként egyáltalán nem
vagyok biztos, de tegyük fel, mégis té
vedtem és igenis ez az az út, ami a tá
volabbi jövő stílusirányát meg fogja
szabni, akkor is meg kell várni, amíg
ezek az akusztikus kísérletek zenévé,
akármilyen zenévé összeállnak. és ezt
követően mcgszületik az esztétikája. Az
előzőleg kialakított esztétika eddig még
sohasem vált be. Ha előbb csinálták az
esztétikat és csak utána jött a művé

szet, a művészet valami egészen mást
produkált, mint ami az esztétika szándé
ka volt. Az esztétika mímdig hátvédje
a művészetnek, nem előőrse.

De - hogy esetleges félreértéseket el
kerűljek, ezt a kérdést, illetve választ
Anatole France-szal szerétném befejezni,
úgy is mint határról szernlélődő: "Azt
hinni, hogy a jövő nincs, mert mí még
nem ismerjük, annyi, mint azt -hínní,
hogy egy könyv nincs befejezve, mert
mi még nem olvastuk vég~."

Voltak zeneszerzői ambíciói?

- Nem voltak, de tanultam zeneszar
zést, egész egyszerűen azért, mert lehe
tetlen, hogy olyasmivel foglalkozzék az
ember, aminek a technikáját nem is
meri. Olyan rendező, aki egyúttal nem
dramaturg is, nem létezik, s olyan kar
mester vagy előadóművész sem, aki ne
tudja, mík voltak azok. a rögzíthető

szempontok, ha úgy tetszik, szabályok,
amelyek szerint a szerző megkomponál
ta műveit. "Boldogult tanárom, Lajtha
László, aki zeneszérzésre oktatott, az
osztályt kétfelé osztotta, zeneszerzökre és
azokra, akikről tudta, hogy nem fognak
kornponálni, és akik valóban nem. is
akartak, csak meg akarták tanulni
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a technikáját, a mesterségbelí oldalát.
Ezért nekünk nem kellett sokat kornpo
nální, hanem inkább remekműveketana-
lízáltunk, .

- Miért a karmesteri hivatást válasz
totta? Úgy tudjuk, sikeres zongoramű

vész lett volna. Néhány alkalommal már
fel i& lépett.

- Orgonistának végeztem, tehát mint
zongorista csak dilettáns vagyok. Fiatal
~oromban sokat orgonáltam. hegedűini
ss tanultam, de végül is karmester let
tem. Igy alakult. Sok véletlen van az
ember életében. Ha módosabb családba
születtem volna bele, ahol zongoránk
is lehetett volna, könnyen elképzelhető,

hogy nem karmester, hanem zongorista
lettem volna. De a visszafelé jóslás in
kább a történészek kenyere. Lényeg,
hogy karjnester lettem.

- Mit nevez autentikus interpretá
lásnak?

- Ilyen nincs, mert ha felteszi az
ember a lemezjátszóra mondjuk há
rom vlláahírű karmester tolmácsolásá
ban Beethoven Eroica szírnfóniáját, az
három tökéletesen különböző előadás

módon szólal meg a lemezről, de mégis
valahogyan Eroica lesz. Ebben a kérdés
ben a komponistáké a döntő szó, Nekem
két olyankomponistával volt szeren
esém együtt dolgozni, akikről nyugod
tan el lehet mondani, hogy zseniálisak
voltak, tehát irányadók. Mind a kettő

tudta, mít írt le. Ez a kettő Bartók
Béla és Kodály Zoltán volt. Mindkettő

nyilvánvalóan úgy írta le a zenéjét,
ahogy ő hallani akarta, de mégis en
gedett egy bizonyos szabadságot az elő

adónak. Bartók Bélának is elhangzott
egy olyan mondata, amire szó szerínt
emlékszem: "Ezt dirigálja úgy, ahogy ér
zi". Pedig mínden hangot, tempó-elő

írást nagyon komolyan gondolt meg, írt
le és - ha személyesen vett részt a
próbákon - szigorúan ragaszkodott is
hozzájuk.

Kodály Zoltán is lerögzítette lemezen
saját szándékait, mégis - hogy úgy mond
jam - engedélyt adott az ínterpretá
tornak a változtatásokhoz. Ezek szerint
egy műnek nemcsak egy "autentikus"
előadása lehet sub specie .aeternitatis.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a kar
mester minden áron "vigye bele" egyé
níségét a műbe. Ez is' egyike az elter
jedt hamis szólamoknak. Tudniillik ab
ban a pillanatban, amikor valaki a sa
ját egyéniségét tudatosan, szánt szándék
kal viszi bele valamibe, hamisít. Ilyen
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nóta, hogy a "saját egyéníségemet vi
szem bele", nincsen, azt az ember hagy
ja otthon, mert akinek a saját egyéni
sége nem sugárzik ki valamilyen rej
télyes és megmagyarázhatatlan módon
anélkül, hogy ezt hangsúlyozni kellene,
hanem az illető úgy viseli, mint egy dísz
ruhát és tüntet vele, akkor az illető nem
művész, hanem majom. A komponista
egyénisége az irányadó, nem pedig az
ínterpretálóé,

- Mi az oka annak, hogy preklasszi
kusokat - Bach, Vivaldi, Handel
nem vezényel?

- Vezenyelek preklasszikusokat is,
csak médjával. Inkább a nagyobb ap
parátust igénylő műveket (oratóríumok,
mísék). Egy bizonyos koron túl az em
bernek már illik tudnia, mi az, ami 
hogy szaknyelven mondjam - "fekszik"
neki és mí az, ami nem. Lehet, hogy
ha több szabad időm volna és többet
tudnék foglalkozni vele, akkor talán II
Brandenburgi koncerteket. Concerto
grosso-kat sem dirigálnám rosszul, de
a kamaraművek felé hajló együttesek
másfaita kezelési módot kívánnak, és én
mégiscsak ott érzem magam jobban.
ahol nagy formákkal és nagy együtte
sekkel van dolgom.

- Figyelemmel kíséri a templomok
zenei életét?

- Sajnos, nem. Annyira elfoglalt em
ber vagyok, hogy nem jut időm erre.

- Szívesen vezén'llelne templomban?
- Itt ki kell térnem arra, mít jelent az,

hMY a zenélés örömet okoz. A zenélés
kétféleképpen öröm, összetett öröm: az
egyik a muzsikálás öröme, a másik, hogy
a muzsikát át tudom adni a hallgatók
nak. A templomban való vezénylés ese
tében az átadás feltételei bizonytalanok.
Nem tudom, hogy' a templomnak mí
lyen az akusztikája. mekkora zenekart
tudok elhelyezni, hány próbára van ezek
míatt szükség stb. Ezért a legszíveseb
ben a saját műhelyemben, saját kapta
fárnon csinálom a cipőket: a hangver
senyteremben. Egyébként jó pár éve a
Belvárosi templomban Kodály Psalmus
Hungarícus-át dirigáltam, mégpedig a fő

oltár előtt, ahol emlékezetem szerint jól
is hangzott a muzsika.

- Liszt így nyilatkozott a dirigálás
r61: " ... a karmester igazi feladata ab
ban van. hogy fölöslegessé tegye magát,
és funkci6jával lehetőleg tűnjön el. Mi
kormányosok vagyunk, nem evezősök . . ."
Az On előadóművészetének összetevői

ként szekták emlegetni a korhű ve
zénylést, a itílustisztaságot a legkilZön-



bözóbb korszakok zenéjeben és a rend
kívül precíz, plaszti7ws karnagyi techni
kát, amely feltétlen alázattal viseltetik
a partitúra iránt. Milyennek ítéli meg
saját gyakorlatában a karmester és a
zenekar kapcsolatát?

- Büszke vagyok arra, hogy apróbb
egvéni ellentéteket, súrlódásokat nem
számítva, minden zenekarral jó barát
ságban voltam és vagyok. Ez a tény
természetesen a munkamódszerernet is
jellemví, úgyhogy erélyesebb hangú in
tézkedésre jóformán soha sincs szüksé
gem. Nem nagyon nehéz elérni. Egyik
legfontosabb szabály: bízni kell a zene
karban.

- Mi lehetaz oka annak, hogy egyes
előadóművészek ritkán l~apnak pódiumot
mások viszont rendszeresen, a többiek
rovására?

- Nem hiszem, hogy jogosult a kér
dés. Mindenekelőtt meg kellene győződnie

arról, hogy minden előadó elég tehetsé
ges-e arra, hogy rendszeresen kapjon pó
diumot. Ami a szakrnámat, a karmestere
ket illeti. nincs ma olyan karmester Ma
gyarországon a csecsemőkortól az
aggastyánkorig -, aki arra panaszkod
hatna. hogy nem kap dobogót. Példa
nélkül áll az, hogy ennyi karmester jut
hazánkban szóhoz, Fiatal koromban ha
egy kezdő egyáltalán lehetőséget kapott
a koncertezésre, már boldog volt, mert
akkor e~y vagy két nagy bérlet, Tosca
nini, Kleiber, Klemperer, Furtwünaler,
Walter és a többiek közreműködésével

úgy elsöpört mindent, hogy ott fiatal
magyar karmester számára fű nem nőtt.

Ami a mai magyar karmestereket illeti,
egy szavuk sem lehet. Tudtommal nincs
is. Míndig megkapják a maguk adagját
bőven. I

- Kik a művészi és emberi ideáljai?

- Mindazok, akikre tisztelettel nézek
föl, de bizalommal is. Akikről tudom
hogy jó irányba mutatnak, de nem keli
előttük szégyellnem magam, ha nem tu
dom az utat végigjárni. Akik az igaziak.
A nem alakoskodók. A nem magamuto
gatósok,

- Mit tart barátságnak és mit szere
lemnek?

- 1.) Elolvasandó Ciceró Laelius-a és
Montaigne De l'Amitié-je. 2.) Magán
ügy. Kimerítő információk ("sötét ve
rem" stb.) a világirodalom bármely lí
rai költőjénél garmadával lelhetők.

- Voltak-e \ írói törekvései, vezet-e
naplót?

- Egy bizonyos naplót vezetek, de az
nem olyan értelemben vett napló, ami
halálom után hasznos lehet és kiadható.
Arról írok benne, hogy míket olvasok,
miket dírígálok, és időnként összegezem
ezeket, hogy lássam, hol vannak a hiá
nyairn, a pótolnívalóim, Mit kellene in
kább elővenni. valami mást dirigálnl,
nem mlndig ugyanazt. Az olvasmánya
immal is így vagyok. Megnézern.. mi az,
ami hiányzik, de azt is inkább vissza
felé. Klempererre hivatkozom, akit idő

sebb korában egyszer megkérdezték, mit
szokott olvasni. Azt mondta, most már
míndig ugyanazt olvassa: Shakespeare-t,
Heínét, Goethét. Én is így teszek. Inkább
még egyszer elolvasok valamit, ami
nagy, ami igazán szép volt, mert azt
nem lehet e,lég sokat olvasni, és az új
donságokból legfeljebb azt, amit tíz vagy
tizenöt év múlva is látok a kirakatban.

- Ahalhatatlanokat. . .

- Legalábbis azokat,amelyek' az én
életem hátralévő tartamára halhatatla
nok,

- Az elmúlt hangversenyévad legma
radandóbb zenei élményét Ferencsik Já
nos oratórium-estjei jelentették. Stefan
Zweigne,k B'runo Walterről írt sorai Fe
rencsik Jánosra éppúgy vonatkoznak:
" ... az a vágya, hogy tökéletes szolgája
legyen a mű transzcendens akaratának,
beleáradjon és feloldódjék ebben az
örökké más szférában... Eppen legál
dottabb pillanataiban azt érezzük, hogy
ő maga már nem is létezik, elsodorta az
áradat, az ember maga ishangszerré,
csengéssé, zengő elemmé változott." Mit
jelent Onnek az, hogy vallásos terna
tikájú művet vezényel? El tud vonatkoz
tatni tőle, csupán a zenei anyagot tartja
lényegesne,k?

- Vegyük a második kérdést előre.

Vallásos tematíkáíú, röviden vallásos ze
nét azért nevezik annak, mert az, va
gyis vallásos. A drámai zeneszerző drá
mai zenét ír. Kivonható-e ebből a drá
ma? Elképzelhető-e szerelrní költészet
szerelern nélkül? Nos, a vallásos zené
ból sem hagyhatjuk el a vallást, hiszen
éppen a vallás a zene ihletője. A kér
désben szereplő "csupán zenei anyag"
csak eszköz, amivel majd valamit kife
jezek. Egymagában csak építőanyag.

A kérdés első részével kapcsolatban
sok minden jut az eszembe nehéz sor
rendet találnom, elégedjen meg rapszo
dikusan odavetett emlékekkel. A vallá
sos, sőt k'fejezetten az egyházi zenével
való kapcsolatom igen régi. Nagyon so
kat orgonáltam fiatal koromban (ponto-
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sabban: diákkoromban) a krisztinavárosí
templomban, és azóta is sok mísét, ora
tóriumot dirigáltam hangversenyeken.
vagyis az egyháZi zenével való megsza
kítás nélküli kapcsolatom mínden túlzás
nélkül legalább fél évszázados. 19y külö
nősebb dicsekvés nélkül állíthatom, hogy
tudom és érzern az egyházi zene lénye
gét. Tudom, mere ismerem it műfajok

liturgikus jelentését, és érzem, mert
tudtam imádkozni, voltak vallásos élmé
nyeim. Aki ezeket nem élte át, nem
érezte át, aki nem volt pásztor, akihez
soha nem jött le a mennyből az angyal,
az inkább ne dirigáljon vallásos zenét,
úgysem tud mit kezdeni vele. Annak

. a kezében a "csupán zenei anyagv-nál
egyéb nemigen marad.

De hát ezt már sokan elmondták előt
tem, okosabbak is, okosabban is. Nem
titok: élmény nélkül nincs művészet. És
akinek nincsenek vagy sohasem voltak
élményei, az nem is adhat élményt. Min
den művészat csak élményen keresztül
érthető. Beleérzésen keresztül. Minél több
húrom van, annál több mindenre és an
nál színesebben tudok rezonální, tovább
zengeni. A vallás igen sok zeneszerzőt

rengetett meg a nagy .hangzatra. Ezek a
húrok az emberiség állandóan hárfázó
húrjai: a szeretet,a szerelern a vallás
stb.

Száz sz6nak is egy a vége: csak olyan
renéhez fogjunk hozzá, amely már elő

zőleg megszólított bennün":et.

•

- Mik az álmai? Vannak-e megvxló
sulatlanok és megvalósítja-e őket?

- Almaim ugyan nincsenek, de elkép
zeléseírn vannak. Goethének van egy
mondása a Stniicne in Pro sa cimű gyűj

teményében található: "Wenn man alter
wird muss man mít Bcwusstsein auf
eine; gewissen Stufe stehenbleiben". (Ha
öregszünk, egy bizonyos színten tudato
san meg kell állnunk.) ~zt én }s. így
gondolom, és azzal szeretnem kíbővíteni,

hogy addig, ameddig erőim bírják, ~n
is megállok ott, ahol vagyok Szeretnék
- most már akármelyik képet is, vá
lasztjuk - mélyebbre fúrni vagy maga
sabbra számyalrni, de előbbre.már nem
tudok és nem is akarok mernm, mert 
Vörösmarty kifejezésével élve - nem
akarok ifjúságot hazudni sem magam
nak, sem a hallgatóírnnak. Az, ami ben
nem van szeretném ha minél gazda
gabbá tudna érni, ami megint csak ke
gyelem dolga, mert azt vagy megkapja
az ember, vagy nem. Konkrét tervem
csak annyi, amennyí eddig is, volt: gyűj

teni és adni, tovább gyűjteni az élmé
nyeket és tovább is adni őket. És ha
Goethét Montaígne-nyel toldom meg, ak
kor erről a kérdésről míndent elmond
tam, amit lényegesnek tartok: "A mesure
que la possession du vivre est plus
courte, il me la faut rendre plus pro
fonde et plus pleíne". (Minél inkább be
szűkülnek életünk külső kereteí, annál
mélyebben és teljesebben kell élnünk.)

HEGYI BÉL4

ZÁRSZÓ

ki a föld egy pontján temetkezett
az magát végképp hangyasorsra szánta

holtában is győztes csak' az lehet
aki magát szétszórja a világba

akit karjukba vesznek a szelele
termékenyít a tág mezőkre szállva

ki minden eljövendő jót szeret
az a kerek föld névtelen királya

Sze.er Katalin
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