
JÁSZ ATTILA

alkalmam a Requiemet hangversenyteremben vagy templomban
meghallgatni, felteszem a CD-t, kikapcsolom a telefont és át
adom magam a hangoknak.

Másik meghatározó zenei élményem külföldön ért, az addig
számomra ismeretlen Gluck Orfeo és Euridice Magyarországon
nem játszott operája volt. A hömpölygő zene, a harc a halál el
len, majd a Boldog Lelkek Tánca rendkívüli hatást gyakorolt. A
túlvilági harmónia a belőle sugárzó boldogság paradicsomi han
gulatát sugallta. Arra gondoltam - orvos lévén -, hogy az
úgynevezett "hospice" osztályokon ennek a zenének kellene
szólni, amely a halhatatlan élet derűjét árasztja. Ez a zene hívő

vagy nem hívő számára ugyanazt a mennybéli hitet sugározza.

[vigasztalésJ
"Ég madarai, da/o/játok az Urat"

(Assisi Szent Ferenc)

Költö A zene szabaddá tesz fel
Emel és maga alá temet be
Borít és felmelegít átölel és
Elviselhetővé teszi magány
Os perceid sőt társad lesz
Sőt megkeresi benned azt a
Valakit aki sohase voltál
De mindig is szerettél volna
Lenni vagy legalábbis nem
Veszni el annyira de a zene
Megtalál és visszavezet ön
Magadhoz s egyedül lehetsz
Mindenkivel de mindenek
Előtt vigasztal és megmutat
Ja van értelme a dolgoknak
Értelem egyáltalán hiába ért
Hetetlenül szép hogy az ember
Ajándékba kapta nyolcadik
Napként a zenét hogy sz hogy
Sz hogy szeretetbó1 épül és sz
Abaddá tesz és felemeli párás
Tekinteted a plázaálmok fölé
És takargatja be meztelen és
Fázós felMk fölé fúródó bizony
Talan pillantásod s az égbolt
Lépcsőjére ültet és beborít egy
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KALÁsz MÁRTON

Bolyhos törölközővel átölel és
Magához szorít ahogyan csak
Anyád vagy a szerelmesek egy
Mást és agyad neuronjaira celo
Fán angyalszárnyakat ragaszt
Hogy amadarakhoz válhass
Hasonlatossá legalább legbelül.

Mozart-év
Czigány György 75. születésnapjára

Költö A dolgok közben csak rejtene'k magukat -
néha igencsak makacsul. Akár egy nyoma veszett érv. Pl. soha nem
fogja más megtudni, miféle zenemű lehetett,
melyró1 a karmester azt magyarázta orkeszterünk tagjainak: "Önök
ezt ne úgy játsszák, mintha szerelem
volna. Ez egy szerelemre valóemlékezés." Az ünnepeink csak ruráliák
behavazott oidék, lelki. Meghúzódnánk naivul - ma ne igyekeznénk
megajándékozni emlékezetünket? (5 hogy miért beszéltet
ilyen eleven többes számban. Milyenformán?) A keresett zenemű
ha ismeretlen, kutatnom tovább sem érdemes - naponta
hangzik, így hallják. 5 ha nem. Véletlenül,
csak tréfálkozva - "vagyon benne, így akar: úgy is, belső hegedűs",

talán: Valaki intelmére, valóságosan vagy metaforikusan,
s nem álomban, AZT játszanunk. (Megrendülten követ a publikum.

Maradék életünk.)

MARTaNlÁSZLO Szükségbó1 erény
Regényíró, műfordító Tisztelt Szerkesztőség,

nehéz feladatot jelent számomra az Önök mostani, zenével
kapcsolatos körkérdése, már amennyiben csakugyan válaszolni
próbálok rá. Nehéz olyasmiről beszélnem, ami idegen tőlem,

amitől én idegen vagyok, és amiről emiatt a szó szoros értelmé
ben fogalmam sincs. Egy fogyatékosságról kell - kellene szót
ejtenem, olyan lelki fogyatékosságról, melynek kialakulásában
magam is részese vagyok, hiszen a személyiségfejlődés kimondott
és kimondatlan döntései tették véglegessé, hogy életem lelki tör
ténéseiből, tartalmaiból a zenei rész jóformán teljesen hiányzik.
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