
zei ismertették meg vele Beethovent
hangversenyteremben, operában egy
aránt.

(Most fordulóponton vagyunk. Nem
csak a zeneszerzők kutatnak új csapá
sokon, hanem a karmesterek is egyre
távolabb kerülnek azoktól a tradíciók
tól, amelyeknek mi, idősebbek hűséges

tanítványai akarunk maradni. KIempe
rert úgy őrzöm magamban és magam
nak, mínt a nagy Beethoven-interpretá
ciók, a hiteles Beethoven-stílus utolsó
mesterét. Az utána jövők más utakat
módokat keresnek, amint ez ilyen nagy
átváltozások idején nem is meglepő.)

*

A Beethoven-művek előadási stílusa?
Fogas kérdés.
Szavakkal' rendszerbe foglalt szabá

lyokkal nem tudnék boldogulni. Oda
-hallgatok, s akkor működní kezd a bel
ső kontroll, amely enged vagy vissza
fog.

(Remélem, helyesen működik.)

*
(Ha ma élne és megszólítana, dado

gásnál tovább nem j,utnék. Most is,
ahogy egy bécsi kávéházban írom ezt a
pár sort, bizony, akadoznak a betűk, a
szavak.

Mintha itt lenne a közelben ...)

1. iMironyájatokat átöleU€Ik; 2.. Ha el tudod íntézní, hogy IQ magYarOIk me~vjanak, hogy
néhány ha.ngversenyt adljaik, tedd meg; 3. ..' Egy másik eseményt 18 jelentettek számomra
IQ ma.gyaroik. l1:PIP€Il beszál10ik a IlrocsJmbe, hogy Te<pllcbe utazzam, amikor levelet ka;pok
BIlIdár6l, a2lZal a kiélréssel, írjalk: valamit ae új szfn:ház pesti megnyításéra, Miután három
hetet töltöttem Teplicben és gyengélkedtem, az orvos tilalma ellenére neIkLültem, hogy
segítsek a b a j s z o s o k ill a lk, akiket szrvembör szeretek.

KESZEI ISTVÁN VERSEI

KÉT STÁCIÓ KÖZT

A por két stációja közt
e lefátyolozott Golgotán
a lét álarcosbálja:
növények zöld cirkusza,
mosolyunk múló maszkjai,
csontok cécója,
húsunk hiú hűhója,

kérkedő izmok virtusa,
zuhogó zagyvaságaink,

örökzöldnek hitt zöldségeink,
bomlott agyunk bolondgombái,
s a benniink tornyosodó zűrzavar

befelé növő tornyai.

ÉVSZAKOK, TÁJAK

Evszakolc, tájak habzsolója!
lzlett neked
a nyár aranymártása,
a jégbe hűtött téli táj,
a savanykás őszi köd
fanyar zamata, íze.

De magadból adtál-e enni?

Hagytad-e,
hogyatűztorkú Láng,
a kristály-arcú Tél
hajoljanak föléd,
benső tájad fölé,
hogy habzsolják mohón
bensőd hevét-havát,
legbensőd minden évszakát?
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