
Amszterdam közepén, a királyi palotával szemben áll a fehér márvány hősi

emlékmű. Széles, kerek talapzatát ezen a nyáron megszállták a vándormadárifjak,
az úgynevezett hippik. Éjjel kivált megsűrűsödött a sereg, és ott aludtak a kövön.
Volt, aki hálózsákot bontott, de a legtöbb csak a csomagját, vagy egy ruhadarab
ját gyúma a feje alá pálmának, és a csillagos ég volt a takarója, illetve az a
sok fényes világitótest és szempár, mely esténként körös-körül rájuk szegeződött.

Valóban érdekes látvány volt, kivált a "szerelésük". Nyugodtan mondhatjuk, hogy
rongyosak és píszkosak is voltak szép számmal közöttük. Több este oda látogat
tam, hátha hallok igazi gttármuzsikát, hiszen többnél volt hangszer, de kiderült,
hogy az inkább dísz az oldalukon, ruíritsem művészetük tükrözője, Ellenben minden
este megszelal t az ülő és elfekvő sereg közepéri egy kopaszodó fejű, nagybajuszos
"török", és hosszan elnyújtott kolorált dallamot énekelt, melyből ki-kíhangzott
sűrűn az "Allah, Allah". A mosztárí mecsettorony müezzíniétől hallottam hasonló
esti dalt. Ez a "török szentének" estéről-estére óriási sikert aratott, pedig hosszú
volt, mint a Szeritiván-éji ének, néha éjfélig tartott, mégis nagyon "bírta" a hip
pisereg!

Talán ebből is tánczene-motívum válik hamarosan?
így találkoztunk "szen1énekkel" a szabadtéren és utcán, Észak- és Közép

Európa délutánjaín, nyárestéin. Alig-alig [elentett vallásos élményt, inkább szó
rakozást, [átékos időtöltést. Az ifjúság nem is tudja, hogy amikor dallamokat sze
rez és saját világát kívánja kifejezni, a kifejezés zenei eszközeit néha - akarat
lanul - igen régi hagyománylanesből kölcsönzi.

Haragudjunk-e érte, hogy a tiszteletreméltó hagyományokkal rendelkező

,,szentének"-kIincs egy-egy dallama manapság el-eltéved a szabadtérre, az utcára,
söt táncdal kerekedik belőle ... A jó Huszár Gál jut eszünkbe, aki majdhogynem
elkáromkodta magát, olyannyira kifakadt azok ellen, akik nem átallották Krísz
tus szerit dicséretét kocsmán és virágénekek között "kordéra zengeni" ... Mit ért
el vele? - A "szentének"-dallamoknak innen 000- és onnan ide-vándorlása ko
ronként változó erővel folyt és folyik. A kutatók vagy felfigyelnek rá, vagy nem:
de hogy népzene-rnozgás ez is, az tény. S nemzetközi méretekben történik ma is.

RASZUL GAMZATOV
(Szovjet-avar költő)

IMÁDSÁG

Ha széttekintesz a kéklő oromról,
hol kézzel tcipinthatod az eget,

. s hallod a folyam hangját a szorosból,
e sok százada zúgó éneket,
ha fölnézel a köröző madárra,
s látod, hogy ballag a nyáj a hegyen,
imádkoznál, Bzülőhazádat áldva,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Ha a tengernek hajó-távolán át
megpillantod, hogy halványul a nap,
mintha egy bágyadt, tíz-sugarú lámpát
lassan lecsavarna az alkonyat,
s ha látod aztán, hogy süllyed a mélybe
tűz-csíkot vonva a széles vízen
imát mondva hullnál előtte térdre,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Látod, ahogy űldögélnek a vének,
borzolva mind dér-lepte, ősz haját,
és századszor is megrendülve nézed
a csecsemőjét szoptató anyát,
és mindent, minden földi-égi dolgot
érteni szeretnél... 1!Js akkor a
szavad elhal, ima feszíti torkod,
bár imát nem hallottál még soha!

Balássy László fordítása
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