
hangzások . - szín árnyalatai megmaradtak szám ára, akárcsak Beethov ennek a test i
s ükets égben. Sokan szeretik összevetni művészetét Jo ha nn Sebast ia n Bachéva l, ve 
télytársi mot ívumok után szimatolva élettör té netü kb en . A lipcsei T am ás templom 
ban is esze mbe jutottak ezek a to rzsalkod ásokat szító zenet örténeti pl etykál kodások,
amelyek oly m élta tl anok az i gazán nagyok emlékéhez. Bach ór iás mivoltát elhomá
lyosít hat ja-e egy másik hegycsúcs égnek r ontása ? Amikor valamelyik sz ól ószon á
táját hallgatom például P a blo Casals művészetének a láz atosan elmély ült áh ítat á
ban, csakis őt hallom, de nem h allom-e fe ns éges en ég felé szárnyal ónak a m eg
született Megvá lt ás dicséretét zengő oratóriumok orat ór iu m ának tartott Messiás
Hallelujáját hallva? Héindel életnagyságú szobrára is éneklő márvány égi kar tekint
alá , s én a halot ti csön dben is hallom őket szorosan összek ulcsolt kézzel: persze,
hogy a M essi ás fenséges Hallelujáját . S megértem, hogy 1743-iki londoni bem utató
ján a k özönség - II. Gy örgy királ y is - á llva hallgatta végig, és ez a szokás
azóta is fennmaradt.

Aki látna most, szobám négy fa la k özött, m ég mindig összekulcsolt kézzel.
amint lepkeszárnyon megtett utamból eszmélkedve ébredezem ; talán kinevetne.
P edi g én halálos komolyan éreztem ottlétem egykor már átélt és m ost újraélt él
ményeit, az ősi Westminster katedrális " régi irodalmi r itkaságainak" k ülönl eges
temetőjében. Haza érkeztem. mint egykor valóságos utaz ásomb ól. sok élménnyel
gazdagabban. .

De talán vannak életemhez még közelebb eső élményeket a jándékozó terüle
tek is , ahová még egyszer eljuthatok a megszép ít ő l epkeszárnyon. Hisz m índnyá 
junknak van egy k ül ön, láthatatlan Poets' Cornerunk, ahová csakis egyes-egyedül
léphetünk be, mert saját lelkünkben emeltünk emléket azoknak, akiket nem csupán
hírnevük tett számunkra naggyá, de - tudásukon és tehetségükön felül - az
emberszeretetük, egyenes geríncük, a tisztaságuk, sőt néha egészen egyéni humoruk ;
szellemüknek ránk pazarolt szlkrá í : számtalan olyan nem mi ndennapí tényező,

amely ho zzásegített bennünket saját egyéniségünk fá radságos kikal ap álásahoz. Egy
m ást ól elszór tan földel ték el őket. különféle temetőkben. de tudatomban - amig
csak élek - összegyűjtöttem és őrzörn őket, mint sajá t éle te mnek értékesen fénylő

mozai ks zemeit. Persze, nem én vaevok az egyetlen, aki a maga Poets' Corner ét
r ej tegeti; a saiátom át m agam is f élt ékenven őrzörn, s csakis az előbbihez hasonl ó
m agányos órákban lá tcsatok el titko s sírkertemnek számom ra örökkön élő lakóihoz.
a valóságn ál is színesebb lepkelét visszafénylőn fel csillanó szárnyain szá llva.

FA ZEKAS RITA VERSEI

Halottak napja

Gyer tyát égetek halomr a,
lelkek lángja lob og.

Már vány -tükör ben
csupasz neve k :
kótafejek.

Fehér virágbó l
koszorút fo njat ok .

N yo lc/cor bezár ják a kapukat.

PusiZtaság

Megismer ted a pusztaságot
Lehajoltál a pusztasághoz
Fölemelted a pusztaságot
Megtaláltad a pusztaságban
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