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dagálykor még a hajóroncs-öregség 
elöntött rakodóteréből 
kimos a víz egy-egy bálányi múltat 
déli tengerekről megtért hajós 
ládái lebegnek a vizen 
bennük az örök forróégövi 
hadjárat szétmosódott trófeái 
a kövérkés podolini szakácsnő 
tésztaszínű elomló tőgye 
s elégedett sikkantása midőn 
tövig döfött a diák-Nagybotos 
álmos szemű zsidólány lenn a Nyírben 
akit a maturandus meglesett 
egy intim helyen mikor bugyogóját 
letolva hosszan merengett a hölgy 
Cs. I. színművésznő ollóként 
szétnyíló combjai miközben 
enyhén részeg hősünket avatott 
mozdulattal magára húzza 
kisvárosi toronyórák ütése 
szögezi falra félálombeli 
árnyképét a magányos férfiúnak 
aki piros lámpás ház keresőben
elszántan emlék-légyottra s ie t-------
vizen lebegnek a viharvert 
utazóláda trófeái

Szindbád pedig szemérmetesen 
epekedő zárdaszűz kisasszonykát 
hímzés fölé hajoló törékeny 
pest-budai úri hölgyet vagy inkább 
ünnepre-kész libatömő vidéki 
asszonyságot szublimál a papíron
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JÖVŐTLENÍTÉS

akinek már csak múltja van 
könnyen lemondhat a jövőről 
idő-emigráns hontalan 
kit a kimért perc már nem őröl

és ha mégis lehet hona 
otthonául időtlen hon legyen 
csak semmi terv-zenebona 
árasszon el mindent tenger jelen

oly szabadon istenek élnek 
ahogy ember évei múltán 
vághat neki az örök éjnek

jövő jelent játszik szimultán 
nem tudhatni a tábla hol van 
fele égben fele pokolban

Blum Tamás

VÁZLATOK
AZ OPERA ZENEDRAMATURGIÁJÁHOZ

Szegzárdy-Csengery Klára fordítása

Bevezetés
1

Az ember gyakran találkozik ezzel a megfogalmazással: „Nem értem ezt a zenét”, ami 
azonban valószínűleg azt jelenti, hogy a hallgatónak nem tetszik az a bizonyos zene, 
s nem tud véleményt alkotni róla. Az „értem” vagy „nem értem” kifejezés nem világítja 
meg kielégítő módon a hallgató és a zene viszonyát.

A lascaux-i barlangban úgy csodáljuk meg a bikákat és kecskéket, mintha nem is 
tizenhétezer évvel ezelőtt, hanem napjainkban festették volna őket. A képeket alkotó 
közösség munkájának művészi tartalma érthetőnek tűnik számunkra, noha sejtel
münk sincs, milyen meggondolásból festettek szép állatképeket a sötét barlangok fa
laira. Mégis csodálkozva állapíthatjuk meg, hogy konzekvensen követtek bizonyos, a 
későbbi évezredek művészi ideáljaihoz közel álló esztétikai szabályokat. Úgy hisszük, 
képesek vagyunk azt is megérteni, amit az antik szerzők műveik megalkotásakor gon


