
IV.

Angyalok szárnya alatt voltam gyermek,
Isten kemény törvényei neveltek;
jártam a világot: otthont nem leltem abban,
mindig vajúdó hazámhoz tapadtam;
itt osztozzanak létem hagyatékán:
mint kenyér, osztva sokasuljon példám.

Átváltozás

Ha már kihunyó ég alatt
dermed rád őszi levegő,

világnyi csöndje rád szakad'
nyíló szájak, rád meredő

szemek 's pihenni volna jó,
imetten, gondolattalan,
de semmi jó sem várható:
a csöndnek oly hatalma van,
hogy présében törköly leszel,
csupa sebbé csiszolt kavics,
mit meg nem válthat semmi sem,
mert minden jószándék hamis 
ne fuss szobádba, ott se jobb,
magányod magaddal viszed,

bár meleg van, lámpád ragyog,
csak rosszabbak a rossz hirek;
maradj a nyílt égbolt alatt:
a kristálypárna-légen át,
az esti köd ha fölszakadt,
látod a Cassiopeiát,
s más otthonosság vesz körűl,

a végső dolgok televény
magánya, me ly ki sose hűl,

őrző parázs benn a remény,
bár parányi: rész vagy te is,
s a roppant csönd személytelen.
átjárja nyíló réseit
az észen túli értelem.

Celestin Dellege: BESZÉLGETÉSEK PIERRE
BOULEZZAL. Pierre Boulez korunk egyik nagy
zeneszerzője és karmestere (utóbbi minőségében

nagy sikereket .aratott hazánkban is). Nevét egy
időben gyakran olvashattuk a szenzációéhes újsá
gok vastagon szedett címeiben: ő volt, aki az
operajáték végkoráról beszélt, s egy új művé

szeti stílus, kifejezés eljövetelét jövendölte. E'
jóslatok összefűggéseíkböl kiszakítva ellenkezésre
ingerlöek és megdöbbentöek voltak, Boulez szigo
rú zenesierzői elveit megismerve azonban már
kevésbé csodálkozhatunk rajtuk.

Celestin Deliege úgy építi fel a zeneszerzővel

való beszélgetéssort. hogy abból a művész élete
és a zene fejlődésévelkapcsolatban vallott elvei
is hiánytalan teljességgel bpntakoznak ki. A leg
izgalmasabbak természetesen azok a fejezetek,
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melyek a huszadik századi zenéről szólnak, bár
Bouleznek a múlttal kapcsolatban is akad jó né
hány izgalmas; tanulságos vagy éppen vitát kel
tő megállapítása. Nemegyszer visszatér ahhoz a
problematikához, miben is áll a müvészet em
beri tartalma. Ezzel újra meg újra szembenéz
nek a század nagy alkotói, s időszerűségét az a
tény adja, hogy a legmodernebb müvészi kifeje- .
zésmódokat gyakran illetik azzal a váddal, hogy
elszakadtak az embertől. Boulez elmélkedései
nyomán lesz nyilvánvaló, hogy a hallgatókban,
nézőkben és olvasókban is hiba van: hiányzik
még a szélesebb müvészetkedvelőközönségből

az a műveltség, amely ellenkezés nélkül birto
kává tehetné és életébe beépíthetné az új törek
véseket. (Zeneműkiadó, 1983)
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