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EGY MçSIK KARINTIAI DAL
FantÀzia a KarintiÀban sz¡letett ¢s f¢lre¢rtett zen¢rûl,
valamint arrÂl, aminek sz¡let¢se mÀr folyamatban van

Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa

KarintiÀban a mÃlt szÀzad utolsÂ harmadÀtÂl kezdve e szÀzad elsû harmadÀig egy sor
olyan zenemü sz¡letett, melyek az Ãgynevezett àvilÀgzeneÊ k´r¢be sorolhatÂk: a mü-
szÂt a àvilÀgirodalomÊ fogalmÀnak mintÀjÀra k¢pezt¡k. Az ok, mely k´zrejÀtszott e
müvek l¢trej´tt¢ben, elsû rÀn¢z¢sre inkÀbb k¡lsûlegesnek tetszhet, hogy ne mondjam,
àv¢letlenszerünekÊ ä de hÀt az eff¢le v¢letlenekrûl elûbb-utÂbb mindig kider¡l, hogy
objektÁve egyÀltalÀn nem v¢letlen¡l esnek* (ami esik, abbÂl szubjektÁve àesetlegÊ elûre
nem lÀthatÂan, vagyis àv¢letlen¡lÊ bÀr, de elûbb-utÂbb eset lesz, ÀllÁthatnÀnk fel a t¢zist,
hogy alkalmi szÂfejtûk¢nt Wittgensteinnel egy¡tt mi is levonhassuk a logikusnak lÀtszÂ
k´vetkeztet¢st: àA vilÀg mindaz, ami valakinek a fej¢re esik, ahhoz a bizonyos k´zmondÀsb¢li
cser¢phez [a magyarban: t¢glÀhoz ä a ford.] hasonlÂan, ami azonban soha nem v¢letlen¡l esik
valakinek a fej¢re, hanem az¢rt, mert egy bizonyos idûpontban elvÀlt egy bizonyos tetû sz¢l¢tûl, ¢s
mert valaki bizonyos okoknÀl fogva ¢pp ebben az idûpontban k¢nyszer¡l abban a bizonyos utcÀban
annak a bizonyos hÀznak a t´v¢ben elhaladniÊ).

A mi eset¡nkben sz¡ks¢gk¢ppen kider¡l, hogy ez a v¢letlen nem mÀs, mint a W´r-
thi-tÂ. Ugyanis a nyÀri ¡d¡l¢s szokÀsa itt a tÂ partjÀn ¢pp a mÃlt szÀzad utolsÂ harma-
dÀban kezdett elterjedni a müvelt polgÀrsÀg ¢s nemess¢g k´reiben, elindÁtva ezzel az
ä eleinte szer¢ny m¢retü ä helyi ¡d¡l¢si kultÃra kifejlûd¢s¢t. Nos, e fejlûd¢s folyamÀn
jÂ n¢hÀny jelentûs zeneszerzû is ellÀtogatott a W´rthi-tÂhoz, k´z¡l¡k elsûk¢nt Johan-
nes Brahms; s itt, P´rtschachban keletkezett Brahms HEGEDþVERSENY-e, a zongora-
darabok ¢s dalok eg¢sz sora, valamint a II. SZIMFñNIA. Ez utÂbbit W¹RTHI-Tñ-SZIM-
FñNIç-nak (W¹RTHERSEE-SYMPHONIE) is szoktÀk nevezni, fûleg errefel¢, valÂszÁnüleg
turisztikai megfontolÀsokbÂl. Csakhogy ez nem egy¢b durva csÃsztatÀsnÀl. Ilyen ala-
pon a felsû-stÀjerorszÀgiak is hÁvhatnÀk A-MºRZ-ODAVçG-SZIMFñNIç-nak (MºRZ-
ZUSCHL®GER**-SYMPHONIE) ugyane mester IV. SZIMFñNIç-jÀt, m¢gpedig azzal az,
Ãgymond, jogos indoklÀssal, hogy e szimfÂnia negyedik t¢tel¢nek basso ostinatÂjÀt
Brahms soha nem lett volna k¢pes azzal az elemi ûserûvel megszÂlaltatni, ha ott a Sem-
mering lÀbÀnÀl, ahol k¢sûbb gyakran ¡d¡lt nyÀron, a M¡rz ànem vÀgna odaÊ, vagyis
nem kezdene bele abba, amibe a maga r¢sz¢rûl mÀr ¢vmilliÂkkal ezelûtt àbelevÀgottÊ,
¢rtsd: a folyÂÀgy, a k¢sûbb k´z´s MuraäM¡rz-Àrok m¢lyÁt¢s¢be.

De ahogy a IV. SZIMFñNIç-t sem a MuraäM¡rz-Àrokban zajlÂ, valÂban àelemi erejüÊ

* A szerzû itt Wittgenstein nyomdokÀn jÀrva a àZufallÊ (a. m. v¢letlen, odaes¢s, valakire jutÂ r¢sz, becsapÂ-
dÀs) szÂban rejlû sok¢rtelmüs¢get aknÀzza ki jÀt¢kosan. (A ford.)
** Ism¢t egy szÂjÀt¢k: M¡rzzuschlag ä stÀjerorszÀgi vÀros a M¡rz ¢s a Fr´schnitz-patak ´sszefolyÀsÀnÀl. A
vÀrosn¢vbeli àZuschlagÊ (a. m. rÀadÀs, pÂtl¢k) igei alakjÀban àodavÀgÊ, àodacsapÊ-ot is jelent, eredetileg
azonban arra utalhatott, hogy a patak itt torkollt a M¡rzbe. (A ford.)
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mederm¢lyÁtû munka komponÀlta, ugyanÃgy az sem tünt fel nekem eddig, hogy a
W´rthi-tÂ parti hullÀmainak locsogÀsa D-dÃrban folyik ä merthogy mester¡nk II.
SZIMFñNIç-ja ¢s HEGEDþVERSENY-e ebben a hangnemben marad v¢gig. Akkor netÀn
az itt f´llelt n¢pdallal kezdhetett valamit Bramhs?

Az elsû lÀtÀsra leginkÀbb szembetünû hasonlÂsÀg, ami Brahmsot ´sszek´tni lÀtszik
a karintiai dallal, zeneileg n¢zve az, hogy Brahms is, a K¤rntnerlied is elûszeretettel
alkalmaz terceket ¢s szexteket; ami azonban BrahmsnÀl azokkal az apoteÂzisszerüen
kitÀgulÂ zenei tÀvlatokkal mindig valamif¢le hangzÂ rem¢ny jellegü kifejez¢st ad, az
a karintiai dal eset¢ben egyfajta kifejez¢sbeli elszeg¢nyed¢snek felel meg, mert ott vi-
szont egy¢b sincs, mint tercek ¢s szextek. A K¤rntnerlied ezeket a harmÂniÀkat k´ti
´ssze ¢s zÀrja le t´bbnyire az elsû ́ sszhangzattanÂrÀrÂl ismert elsûfokÃ kvartszext-do-
minÀnsszeptim modulÀciÂval, ami aztÀn a rendesen C-dÃrban l¢vû zÀrÂakkordhoz
vezet.

Nos, nemcsak hogy nem lenne tisztess¢ges dolog, de m¢lys¢ges hozzÀ nem ¢rt¢sre
is vallana, ha az Ãgynevezett igazi n¢pzen¢t ä bÀr ez minÀlunk elsûsorban annak k´-
sz´nhetûen, ahogy manapsÀg az Ãgynevezett n¢phagyomÀnyt ¢s -szokÀsokat ¢s sajnos
az igazi n¢pdalt is ÀpoljÀk, jÂformÀn nem is l¢tezik mÀr ä az Ãgynevezett müzen¢vel
akarnÀm ´sszehasonlÁtani akÀr minûs¢gi szempontok, akÀr mÀs egy¢b krit¢riumok
szerint, ¢s ez valÂban nem is c¢lom. Hiszen a r¢gi ¢s igazi n¢pzene ä ¢pp fordÁtva ä
mindig is egyfajta forrÀst jelentett a müzene szÀmÀra, a müzene id¢zte, felhasznÀlta,
ÀtalakÁtotta ¢s variÀlta, amit belûle merÁtett. (Most egy pillanatra eltekintve BrahmstÂl,
hirtelen¢ben Robert Schumann jut eszembe, aki a PILLANGñK-ban ¢s hÁres KARNE-
VçL-jÀban egyarÀnt felhasznÀlta a ZöGñ PATAKON KEREPEL A MALOM [ES KLAPPERT
DIE MºHLE AM RAUSCHENDEN BACH] kezdetü n¢pdalt, mi t´bb, az id¢zett n¢pi dallam
Schumann utÂbbi müv¢ben szabÀlyos d´ngetûs tÀncba megy Àt, abba a bizonyos
schuhplattlerbe, ami ugyebÀr a mi vid¢k¡nk´n sem csak a n¢pzen¢ben maradt meg
k´z´ns¢ges tÀncnak mind a mai napig.)

Term¢szetesen voltak olyan esetek is, amikor ä ennek fordÁtottjak¢nt ä a müzen¢bûl
lett n¢pzene, igaz, hogy az ilyen esetek szÀma roppant csek¢ly, mert a müzen¢t, mi-
helyst n¢pi k´zegbe ker¡l, t´bbnyire agyonjÀtsszÀk ¢s t´nkre¢neklik, megfosztjÀk ere-
deti, magas minûs¢get hordozÂ karaktervonÀsaitÂl, s ekk¢nt eljellegtelenÁtve egy
olyasf¢le n¢pies elûadÀsmÂd skatulyÀjÀba gy´m´sz´lik, ami mÀr nem ad mÂdot az ¢r-
z¢sek ¢s ¢rzelmek kibontÀsÀra, hanem teljesen automatikussÀ vÀlik, megszokott, ho-
vatovÀbb mÀr mindennapos, szomorÃ, csontig aszalÂdott hangzÀssÀ silÀnyul, Ãgyhogy
ez a müzen¢bûl a n¢pibe veszejtett müv¢szet egy rakÀs bepen¢szedett akkordon meg
egy halom rothadÂ dallamon kÁv¡l egy¢bbûl nemigen Àll mÀr, ez pedig nemhogy ki-
tÀgÁtanÀ, inkÀbb csak eltompÁtja az ¢rz¢keket. Sajnos a mi müzenei ¢let¡nket is egyre
inkÀbb meghatÀrozzÀk az ehhez hasonlÂ tendenciÀk, hisz a koncertek müsora mÀr
idûtlen idûk Âta ¢s ¢vrûl ¢vre mindig ugyanarra a kaptafÀra megy, mindig ugyanazo-
kat a darabokat kell eljÀtszani ¢s mindig ugyanÃgy, ¢s jaj annak, aki egyszer valami
mÀst csinÀl. S mivel Ágy bÀnnak a mi müzen¢nkkel, sok mindent siker¡lt mÀr belûle
is agyon- ¢s t´nkrejÀtszani; ¢s ugyanez Àll a r¢gi ¢s autentikus n¢pdalkincsre is, mert
annak a gyakorlatnak k´sz´nhetûen, ahogy ezt àÀpoljÀkÊ, ma mÀr odÀig jutottunk,
hogy ha netÀn volt is m¢g a repertoÀron hitelesnek ¢s valÂdinak hangzÂ n¢pdal, abbÂl
immÀr a legeslegutolsÂt is t´k¢letesen agyonnyütt¢k ¢s halÀlra hajszoltÀk; Ágy aztÀn a
àn¢pibûlÊ nÀlunk mÀra minden tekintetben àÀln¢piÊ lett, ha ugyan nem rosszabb, af-
f¢le felfÃvÂdott, Àln¢pi sz´rnysz¡lem¢ny.
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1742 ã Gert Jonke: Egy mÀsik karintiai dal

Azok k´z¡l a dalok k´z¡l, melyeket Brahms KarintiÀban Árt, az egyik leghÁresebb
az ERDEI MAGçNY cÁmet viselû, a WALDESEINSAMKEIT. Elûfordul az erdû l¢pten-nyo-
mon a karintiai dalban is, de nem olyan bensûs¢gesen megjelenÁtve, mint BrahmsnÀl,
inkÀbb a maga militÀnsabb vÀltozataival: az erdû ä ¢s benne minden egyes t´rzs, fa,
fanemzets¢g ¢s nemzets¢gfa ä itt elmozdÁthatatlanul Àll, szilÀrdan gy´kerezik, ¢s nem
enged semmilyen fenyeget¢snek, ellenÀllÀsa abszolÃt, nem tÀgÁt a hely¢rûl; ki lehet
vÀgni, de f¢lretolni nem; ilyenformÀn az erdûbûl a sereg jelk¢pe lett ä a felsorakozott
sereg¢, amely semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem ered futÀsnak, nem ad fel egyetlen
talpalatnyi f´ldet sem, amelynek mindig igaza van, ¢s amellyel soha nem lehet besz¢l-
ni. A karintiai n¢pdalkÂrusok legt´bbje k¢pileg az ilyesf¢le erdûk sajÀtos vÀlfajÀt tes-
tesÁti meg szÀmomra, amelyek felsorakoznak, ¢s azt hiszik, hogy ûk most mÀr, amÁg a
vilÀg vilÀg, ´r´kk´n-´r´kk¢ ¢nekelni fognak; a jegenyefenyûk ¢neklik a szoprÀnt, az
erdeifenyûk az altot; a v´r´sfenyûk a tenort ¢s a lucfenyûk a basszust; ¢s hallani olykor,
hogy egy-egy ma mÀr ritkasÀgszÀmba menû magÀnyos kis ez¡stfenyû, mielûtt m¢g
kiszemelt¢k ¢s kivÀgtÀk volna karÀcsonyfÀnak, n¢ha m¢g ¢nekli hozzÀ a felsû szÂlamot.
S mindezt az ezer¢ves hÀrsfa vez¢nyli MillsattbÂl, egy gigÀszi, apokaliptikus hangvil-
lÀval az eg¢sz tartomÀnyt tÃlzÃgva ¢s behadonÀszva, s e karnagyi minûs¢g¢ben az alap-
hangot zÃgatva erdûk´n, all¢kon ¢s hegyeken Àt. Sajnos, kÀr volna tagadni, a karintiai
n¢pdalkÂrusok z´me k¡lsûre ilyen nagyon is marciÀlis lÀtvÀnyt nyÃjt; ezek az akusz-
tikus karintiai ruhÀk, ezek a hangpompÀs n¢pviseletek, ezek a dirndlidallamokba ´l-
t´ztetett egyenerdûk, amilyen uniformizÀltak, egyre egyformÀbban hangzanak, ¢s ha
mÀr ennyire egy hangkaptÀra mennek, ugyan mi¢rt is gondolkoznÀnak el ezek az er-
dûkk¢ lÀncolÂdott facsoportkÂrusok akÀr egy percig is azon, hogy mit mikor, hogyan
¢s mi¢rt ¢nekelnek, nem is gondolkodnak el ilyesmin soha egy pillanatig se, utÂv¢gre
nekik ¢des mindegy, mit ¢nekelnek, fû, hogy el¢neklik, hiszen mindig nekik van iga-
zuk, ûk tÀmadhatatlanok, ¢s jaj annak, aki tÀmadni mer¢szeli ûket, azt legott Àllva le-
gÀzoljÀk, ¢s Ãgy helybenhagyjÀk, hogy a szÀjÀt, azt lehetûleg ki ne nyithassa t´bb¢ ä
vagyis nemcsak hogy politikai hatalmat k¢pviselnek, hanem m¢g szent¢lynek ¢s ¢rint-
hetetlen szents¢gnek is ¢rzik magukat ä az erdû mint DÂm ä, holott a valÂsÀgban nem
egyebek holmi fura erdûv¢sz jÀrta, ¢rcesen zengû, tÀjjellegüviseletdalsz´vegk¢p¡zlet-
nyomatÂ kocsmÀknÀl; a vend¢glûkben pedig a t´rzsasztaloknÀl ¡lve nÂtÀzÂ bozÂtk¢nt
talÀlkoznak, hogy aztÀn az elfogyasztott s´r mennyis¢g¢vel arÀnyosan egyre harsÀ-
nyabban ¢s egyre lejjebb, mÀr az aljn´v¢nyzetszinten folytatÂdj¢k a kurjongatÀs, a ki-
dûl¢sig ¢s a teljes elter¡l¢sig. Ezek a kÂruserdûk ¢s erdûkÂrusok n¢ha Ãgy jelennek
meg lelki szemeim elûtt, mint Karintia hatÀrainak v¢delm¢re felsorakozott hatÀrûr-
nÂtafaalakulatok, valamit mindig dallva-dalolva k¡l- ¢s belf´ld fel¢ egyarÀnt: àUlrichs-
berg, te gy´ny´rü...Ê zend¡l az ¢nek, mire a megszÂlÁtott, mintegy parancsra, t¡st¢nt so-
rakozÂra rendeli a Maria Saal-i hegy ¢s a Sattnitz elûhegy¢nek k´r´tte elter¡lû domb-
jait, hogy a maga r¢sz¢rûl ä szintÃgy ¢nekszÂval ä besz¢det int¢zzen hozzÀjuk: az ilyes-
fajta, z´m¢ben Ãjabb keletü karintiai nÂta nem egy¢b harciasan hivalkodÂ, ÀmbÀr sze-
retetre m¢ltÂ erûszakkal meg¢nekelt ´ntetszelg¢sn¢l, ¢s aki nem enged ennek az erû-
szaknak, azt mint veszedelmes ellens¢get kidaloljÀk KarintiÀbÂl a Loiblon Àt, addig
bombÀzzÀk a mindent Àrtalmatlan szÁnben felt¡ntetû tÀjidillfrÀzisok tapadÂs foszlÀ-
nyaival, mÁg e fenyegetû zenei gesztusok el nem üzik a galÀd ellenszeg¡lût.

Brahms ERDEI MAGçNY cÁmü szerzem¢ny¢nek semmi k´z´s vonÀsa nincs az eff¢le
harcias zenebonÀval, e dal harmonikus ¢s dallamos fÀi k´zt az ember biztonsÀgban
¢rzi magÀt, v¢dve mindenfajta idûjÀrÀs ellen; ez a dal meghagyja az embernek azt a
szabadsÀgot, hogy az oltalma alÀ Âhajtja-e helyezni magÀt vagy sem; nem Ãgy a ka-



rintiai dal, amely rÀerûszakolja magÀt mindenkire, akÀr meg akarja hallgatni az em-
ber, akÀr nem.

A KçRBA VESZETT SZERENçD-on (VERGEBLICHES ST®NDCHEN) kÁv¡l Brahmsnak
egyetlen KarintiÀban sz¡letett dala sem mutat semmilyen hasonlÂsÀgot vagy rokon-
sÀgot az Ãgynevezett àK¤rntnerlieddelÊ. çm az utÂbb emlÁtett Brahms-dalnak is csu-
pÀn a sz´veg¢ben mutathatÂ ki valaminû hasonlatossÀg a t¢mÀjÀnÀl fogva, de hÀt az
ilyen t¢ma ¢ppÃgy fellelhetû bÀrmely mÀs vid¢k folklÂrjÀban, Ágy t´rt¢netesen a
K¤rntnerliedben is, mondjuk p¢ldÀul ebben: àDiÀnka, jer a hÀz elejbe, hadd n¢zzek a sz¢p
szemedbe, nem m¢k ¢n a hÀz elejbe, nem n¢zhetsz a sz¢p szemembe.Ê Ami a zenei megformÀlÀst
illeti, Brahms ez utÂbbi dalÀt, amely egy olyan fiÃrÂl szÂl, akit a sÂvÀrogva vÀgyott
leÀny nem ereszt oda az ablakÀhoz, alighanem inkÀbb amolyan Àrtalmatlan jÀtszado-
zÀsnak tekinthette. Az ́ sszes t´bbi dala, m¢g azok is, amelyek e tÀjon keletkeztek, sem-
mif¢le kimutathatÂ rokonsÀgban nem Àllnak KarintiÀval vagy a karintiai n¢pzen¢vel,
¢s ugyanÃgy megsz¡lethettek volna akÀrhol mÀshol is; azt az Ãgynevezett àmÀsik ka-
rintiai dalÊ-t tehÀt valahol mÀsutt kell keresni, nem pedig a W´rthi-tÂ k´rny¢k¢n ke-
letkezett àvilÀgzeneiÊ alkotÀsokban. A karintiai dalban folyÂkrÂl is igen sürün esik szÂ:
àJaj, Ãgy szeretlek, Rosental, hogy majd megbomlok lÀttodon...Ê ä szÂl a forrÂ vallomÀs e dalok
egyik¢ben. Nos, abban az Ãgynevezett àmÀsik karintiai dalÊ-ban, ami ez idû szerint
sajnos m¢g nem l¢tezik, abban, nagyon is jÂl el tudom k¢pzelni, hogy mire a rem¢ny-
beli Ãj szerzûk dalra fakadnak, mÀr nemcsak a rosentali ¢s a DrÀva-v´lgyi duzzasztÂ-
gÀtakat lesz mÂd meg¢nekelni, hiszen az Ausztriai DrÀva-Erûmüvek Àltal l¢tesÁtett mü-
vek szÀma addigra nagy valÂszÁnüs¢ggel tovÀbb duzzad, vagyis a j´vû karintiai dal-
szerzûinek lesz bûven mitûl àmegbomolniukÊ, elannyira, hogy a belÀthatÂ j´vû e bom-
lottjai v¢g¡l majd, term¢szetesen kÂrusban, arra k¢rik az öristent, aki ugyancsak gyak-
ran elûfordul a mi n¢pdalainkban, vegye rÀ a folyÂkat, hogy folyjanak visszafel¢ a ten-
gerbûl, f´lfel¢, be a szÀrazf´ldre, ¢s a forrÀsaikon kereszt¡l szÁvÂdjanak fel ism¢t a he-
gyekbe, hogy ezutÀn ne lehessen t´bb¢ felduzzasztani ûket; persze lehet, hogy ezzel
megint csak az Ausztriai DrÀva-Erûmüvek dolga k´nnyebbedne meg, hiszen a beÀllott
vÀltozÀs folytÀn ä nem l¢v¢n folyÂk, a c¢g nem is k¢nyszer¡lne ûket medr¡kbûl elte-
relni ä most aztÀn minden eddigin¢l kedvezûbb k´lts¢ggel ¢pÁttethetn¢ duzzasztÂgÀt-
jait, no ¢s akkor, a nagy munka elv¢gezt¢n, meglehet, egy mÀsik ¢nekkar, de az mÀr
Ausztriai DrÀva-Erûmüvek Karintiai N¢pdalkÂrusa lenne, hirtelen arra k¢rn¢ az öris-
tent, hogy most inkÀbb m¢giscsak bocsÀssa szabadon a folyÂkat hegyi b´rt´n¡kbûl, ¢s
eressze ûket a tenger irÀnt, le a szÀrazf´ldre, be egyenesen az Ãjonnan ¢pÁtett tÀro-
zÂkba, ¢s ezzel helyreÀllna a r¢gi rend, ¢s megint ugyanabban a mennyei ajÀnd¢kban
volna r¢sz¡nk. A sz¢l szint¢n nagy szerepet jÀtszik a mi folklÂrunkban. De ez az a fajta
sz¢l, ami csak a zÀszlÂkon ismerhetû fel, hiszen ez teszi lÀthatÂvÀ a nemzeti szÁneket,
¢s maga is leginkÀbb csak ezekbûl mutathatÂ ki. Olyan nemzeti kiszerel¢sü sz¢lrûl van
szÂ tehÀt, amely sÀrga-v´r´s-feh¢rrel borÁtja be a tartomÀnyt, bejÀrja ¢s k´zben arra
´szt´nzi az erdûket, hogy min¢l gyakrabban zÃgjÀk ¢s zengj¢k a karintiai haza dalÀt.
Ami feltünû m¢g a karintiai dalban, az a szociÀlis problematika szinte teljes hiÀnya.
°s ha netÀn m¢gis talÀlni benne valami eff¢l¢t, akkor is csak eg¢szen halkan megpen-
dÁtve, ÃgyszÂlvÀn jelz¢sszerüen, mint pl. a VESSZýBýL FONT KOSçRBAN (WOHL IN DER
WIEDASCHWING) kezdetü dalban, amely arrÂl szÂl, hogy egy szolgaleg¢ny szerelmes
egy gazda lÀnyÀba, de nem veheti el feles¢g¡l, mert û csak szolgaleg¢ny. çm ennek a
t¢mÀnak a zenei feldolgozÀsa olyan àmÂkÀsÊ ¢s vidÀm mÂdon t´rt¢nik, mintha ¢p-
pens¢ggel valami roppant szÁvderÁtû esem¢nyrûl volna szÂ.
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Ez arra utal, hogy valaha minden bizonnyal lehettek a dalokban eff¢le, a szolgale-
g¢ny- ¢s csel¢dlÀnysorssal kapcsolatos szociÀlis ´sszetevûk, de ilyen t¢mÀrÂl a gazdÀk
jelenl¢t¢ben nem ¢nekeltek, nem volt szabad ¢nekelni¡k, az ilyen dalok nyilvÀn csak
az istÀllÂban hangzottak fel titokban, s alighanem ez¢rt is vesztek el, mert nem volt
c¢lszerü ûket nyilvÀnosan elûadni.

Feltünû tovÀbbÀ a j´vûk¢p teljes hiÀnya, hogy p¢ldÀul dallal büv´ln¢k a fÀkat, nû-
jenek min¢l gyorsabban, s pÀr mÀsodperc eltelt¢vel gy´kereiktûl elvÀlva rak¢tak¢nt
l´vûdjenek ki a f´ldbûl, r¢szint az¢rt, hogy az ¢gen Àts¡vÁtve pusztÁtÂ l´ved¢kk¢nt fÃr-
jÀk kereszt¡l az erdûfel¡gyelûs¢gek, gyÀrak ¢s hûerûmüvek tetûszerkezet¢t, no meg
az¢rt is, mert m¢g mindig jobb lenne nekik, ha a rÀjuk vÀrÂ biztos erdûhalÀl helyett
az ́ nmegsemmisÁt¢st vÀlasztanÀk, Ágy legalÀbb ûk karsztosÁtanÀk kopÀr sztyepp¢v¢ or-
szÀgunkat, nem pedig azok, akik ezt amÃgy is megtenn¢k, igaz, hogy lassabban, de
az û rovÀsukra.

Az, hogy szeg¢nyebb vid¢keken eg¢szen mÀsfajta dalok sz¡letnek, l¢nyegesen ¢r-
dekesebbek, szinte mÀgikus hangzÀsÃak, mÀr csak a szabÀlytalan, ´tnegyedes vagy
akÀr h¢tnyolcados periÂdusÃ ritmusaik miatt is, valÂszÁnüleg azzal f¡gg ´ssze, hogy
az ott lakÂk ezen a szeg¢nyes vid¢ken csak az ûket magÀba foglalÂ ¢lett¢r büverejü
meg¢nekl¢s¢vel ¢s megid¢z¢s¢vel k¢pesek elviselni az ¢let¡ket. Vagy mi¢rt van az,
hogy a legkietlenebb sivatagi vid¢keken csomÂzzÀk a legtarkÀbb szûnyegeket? Lehet,
hogy a mi vid¢k¡nk egyszerüen tÃl sz¢p ahhoz, hogy meg lehessen ¢nekelni. A mi
karintiai tÀjunknak v¢lhetûleg egyÀltalÀn nincs sz¡ks¢ge dalokra, t´k¢letesen meg-
el¢gszik ´nmagÀval, ha pedig meg¢neklik, azzal ¡t vissza, hogy a neki hÂdolÂ ¢neket
triviÀlis giccs¢ vÀltoztatja. °s hÀt az a prÂbÀlkozÀs, hogy a rendkÁv¡li sz¢ps¢get triviÀlis
eszk´z´kkel ÀbrÀzoljuk, mindig is kudarchoz vezetett.

Gustav Mahlernak t´bb àkomponÀlÂhÀzikÂjaÊ is volt ¢lete folyamÀn. Az elsû az At-
terseen¢l, ezt k¢sûbb egy kemping piszoÀrjÀvÀ fejlesztett¢k, egy mÀsodik a W´rthi-tÂ
partjÀn, m¢ghozzÀ Maierniggben, ¢s egy harmadik Toblachban. Egyszerü cser¢ptetûs
kis ¢p¡letekrûl van szÂ, melyek n¢ha olyan ¢rz¢st keltenek bennem, mintha csak meg-
k´v¡lt n¢pdalok lenn¢nek, oly szervesen illeszkednek a term¢szetbe. CsupÀn egy sz¢k,
egy asztal ¢s egy kis k´nyvespolc volt mindegyikben, semmi t´bb. Gustav Mahler
Maierniggben komponÀlta az ¹T¹DIK, HATODIK ¢s r¢szben a HETEDIK ¢s NYOLCADIK
SZIMFñNIç-t, valamint a RºCKERT-DALOK-at ¢s a GYERMEKGYçSZDALOK-at. A GYER-
MEKGYçSZDALOK megkomponÀlÀsa utÀn meghalt az elsû lÀnya, Anna-Maria, Mahler
emiatt csalÀdjÀval egy¡tt ́ r´kre elhagyta Maiernigget. Feles¢ge, Alma t´bbsz´r is sze-
m¢re hÀnyta a zeneszerzûnek, hogy a kislÀny csak az¢rt halt meg, mert a GYERMEK-
GYçSZDALOK-kal Mahler mintegy megid¢zte ezt a halÀlt. °s a W´rthi-tÂ d¢li partjÀn
nem ez volt az egyetlen ilyen rokoni halÀleset: a sor Alma mÀsik lÀnyÀnak, Manon
Gropiusnak a halÀlÀval folytatÂdik, aki Velden k´zel¢ben halt meg, ¢s ennek a trag¢-
diÀnak a hatÀsÀra sz¡letett meg Alban Berg HEGEDþVERSENY-e, melyet Egy angyal em-
l¢k¢nek ajÀnlott, de nem az¢rt, mintha Manon, Alma mÀsodikk¢nt elhalÀlozott lÀnya
ä akinek apja Gropius, a vilÀghÁrü ¢pÁt¢sz volt ä angyal lett volna a szem¢ben, hanem
az¢rt, mert az elhunyt lÀnynak egy angyalt kellett volna eljÀtszania abban az AKçRKI-
elûadÀsban, amelyet Max Reinhardt vitt szÁnre. A HEGEDþVERSENY befejez¢se utÀn
Alban Berget megcsÁpte egy rovar, aminek k´vetkezt¢ben Berg nem sokkal k¢sûbb
meghalt v¢rm¢rgez¢sben. E hegedüverseny zÀrÂakkordjÀnak utolsÂ hegedühangjÀ-
ban ¢n mindig annak a rovarnak azt a szÃrÂs, sivÁtÂ z¡mm´g¢s¢t v¢lem hallani; kÁ-
s¢rteties, de szinte Ãgy hat ez, mintha Berg ezzel a hegedü-flageolettel elûre megkom-
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ponÀlta volna a sajÀt halÀla okÀnak a hangjÀt, egy olyan ¡veghanggal, amely, nekem
Ãgy r¢mlik, soha nem ¢r v¢get, hanem az EgyenlÁtû ment¢n mintegy k´rbefonja az
eg¢sz f´ldgolyÂt, s feltehetûleg nem csak az ¢n f¡lemben hangzik tovÀbb, most mÀr
Ãgy tetszik, mind´r´kre. Berg azzal, ahogy a tizenk¢t fokÃ alapsorban, hiszen ez a
versenymü ebbûl bontakozik ki, ´sszekapcsolja egymÀssal a MADçRKA A SZILVAFçN
(A VOGERL IM ZWETSCHGENBAM) kezdetü K¤rntner-nÂtÀt ¢s az ñ, ¹R¹KL°T, TE D¹R-
Gý SZñ, EL°G (O EWIGKEIT, DU DONNERWORT, ES IST GENUG) kezdetü reneszÀnsz ko-
rÀlt, egyben arra is p¢ldÀt ad, hogy az igazi zen¢ben akÀr a legk´zhelyszerübb motÁ-
vum is milyen jÂl ´sszek´thetû a àfens¢gesselÊ.

A W´rthi-tÂ d¢li partjÀn komponÀlt dalok k´z¡l a legfigyelemrem¢ltÂbb ¢s legmeg-
indÁtÂbb azonban alighanem ama bizonyos A NAGYVILçGNAK °N BöCSöT MONDTAM
(ICH DIN DER WELT ABHANDEN GEKOMMEN) kezdetü, amelyben a k´ltû R¡ckert ¢s a
zeneszerzû Mahler mintha egyk¢pp feloldÂdna a sajÀt k´ltem¢ny¢ben ¢s zen¢j¢ben,
a maga legszem¢lyesebb teljess¢g¢ben, olyannyira, hogy szinte el is tünnek a sajÀt,
¢ppen most befejezett müv¡kben. °s a dal utolsÂ hangjai utÀn az ¢nekes teste mintha
mindig ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl pÀrÀba burkolÂzna, valamik¢ppen mintha Ãjra ¢s Ãjra mind-
´r´kre eltünne az ¢ppen el¢nekelt dalban vagy a sajÀt ¢nek¢v¢ l¢nyeg¡lve, immÀr
f¢nylû porhalmazk¢nt a kozmoszbÂl sugÀroznÀ fel¢nk a panaszt, mely mindannyiszor
Àtdereng a bolygÂ l¢gk´r¢n, ahÀnyszor csak felcsend¡l ez a zene.

E´rsi IstvÀn

TUDñSíTçS EGY LçTOGATçSRñL

Amikor 1972-ben, h¢t ¢vig tartÂ szenved¢lyes vita utÀn megsz¡letett a d´nt¢s, hogy
sz¡lûvÀrosÀnak, D¡sseldorfnak az egyetem¢t nem keresztelik Àt Heinrich Heine ne-
v¢re, ¢s ezt a d´nt¢st a professzori kar t´bbs¢ge a n¢met nemzeti gondolat ¢s a ke-
reszt¢ny szellemis¢g nagy diadalak¢nt ¡nnepelte, Ãgy ¢reztem, hogy cinkossÀ vÀlok
a v¢tkesek k´z´tt, ha nem l¢pek fel hathatÂsan ez ellen az abszurditÀs ellen. Hiszen
ez esetben nem egy mÃlt szÀzadi ÁrÂ teljesÁtm¢ny¢nek megÁt¢l¢se volt a t¢t, hanem az
a k¢rd¢s, hogy rehabilitÀlhatÂ-e N¢metorszÀgban a szabad gondolkodÀs, tisztelhetû-e
a nemzeti ¢s vallÀsi tabuktÂl f¡ggetlen szem¢lyis¢g szuverenitÀsa. AmiÂta 1955-ben,
vagyis huszonn¢gy ¢ves koromban belefogtam a N°METORSZçG. EGY T°LI REGE for-
dÁtÀsÀba, egyetlen pillanatra sem ingott meg bennem a meggyûzûd¢s, hogy a müvelt
olvasÂk´z´ns¢g viszonya Hein¢hez ä nemcsak N¢metorszÀgban, hanem nÀlunk is ä
az ¢rtelmis¢g demokratikus ´ntudatÀnak egyik lehets¢ges fokm¢rûje.

EgyszÂval a d¡sseldorfi d´nt¢s utÀn valamif¢le botrÀnyt akartam csapni, de mivel
jelent¢ktelens¢gem nem ¢rte el azt a fokot, hogy ne legyek tisztÀban vele ä Magyar-
orszÀgon szÀjkosÀr ¢keskedett rajtam, k¡lf´ld´n egyÀltalÀn nem ismertek ä, elenged-
hetetlennek tartottam, hogy a botrÀnyt nÀlam nagyobb ember robbantsa ki. Hosszas
tünûd¢s utÀn Ãgy d´nt´ttem, hogy magÀt a k´ltût keresem fel PÀrizsban, a mont-
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