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pen kilenc befejezett szimfóniát Irt. A nagy szimfonikusok hagyományait ápoló Sibe
lius hetet, ám ha a KüLLERVÓ-t és a LEMMlNKEjNEN-LEGENDÁK-at is hozzászámítjuk, 
ő is kilencet. A KüLLERVÓ és a LEMMINKEJNEN-SZVIT végül is szimfónia. A KULLERVÓ 
Beethoven IX. és Mendelssohn II. SZIMFÓNIÁ-jának, Liszt FAUST-SZIMFÓNIÁ-jának és 
Mahler énekes szimfóniáinak rokona. A LEMMINKEJNEN-SZVIT pedig a hangszeres 
programszimfóniáké, Berlioz FANTASZTIKUS SZIMFÓNIÁ-jáé, Csajkovszkij TÉLI ÁLMO
DOZÁSOK című I. SZIMFÓNIÁ-jáé. Tételeinek elrendezése tökéletesen megfelel a négy
tételes szimfóniáénak. A mű beleillik a tételszámok csökkenő tendenciát mutató sorába 
is: a KüLLERVÓ öttételes, a LEMMINKEJNEN-SZVIT és az I. SZIMFÓNIA négytételes, a II. 
is, utolsó két tétele azonban attaca követi egymást, a III. SZIMFÓNIA három tételből, a 
IV. négyből, az V. -  végleges formájában -  háromból, a VI. négyből, a VII. pedig egyet
len tételből áll. Kérdés, mikor tartjuk inkább tiszteletben Sibelius törekvéseit: ha bi
zonytalanságára alapítva meghagyjuk a KüLLERVÓ és a Skogsraet bizonytalan stá
tusát, vagy ha a művek kvalitására alapozva az oeuvre integráns részének tekintjük 
őket, s egységben szemléljük a két sibeliusi szimfonikus vonulatot? Tartalmi szempont
ból nézve ekkor kettővel -  a KüLLERVÓ-val és Az ERDEI NIMFÁ-val -  több szimfonikus 
költeménnyel, a zenei forma felől közelítve pedig -  a KüLLERVÓ-t és a LEMMINKEJ- 
NEN-LEGENDÁK-at a sor elejére téve -  kilenc szimfóniával számolhatunk. Természe
tesen nem a számok fontosak, hanem annak számbavétele, ami ezekben az alkotá
sokban rejlik.
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SZENVEDNI

szenvedni szenved olyan is 
aki nem ért a versíráshoz 
sajog a csontja gyomra ég 
szökő álma után kiáltoz

a költő kissé mind anyás 
másként Weöres másként Attila 
virágmadarat búborékot 
vagy végvonatot húz a tinta

fölséges úr a légvonatból 
a sírba kérdi az nevet 
a kamarás a kamarások 
sohasem lesznek hercegek

íme hát meglelték nekem már 
túl híg lett kint és bent olyan 
sűrű hogy elnémulva állok 
szívem falán szárad szavam
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EMBER

Az ember nem illik ide, 
elég lett volna Isten
gyönyörködni delfinek, impalák lendületében, 
kolibrik virágzó színeiben, 
méhrajok okosságában,
galaktikai geometriákban, mikronok erőiben, 
dzsungelsűrűben, hegységek és óceánok fesztávjaiban, 
jégbarlangok tükörjátékaiban -  
túlfutott
a teremtés a tragédiáig,
hiába villódzó metropoliszok és merengő bazilikák,
lármás kikötők és nyájas falvak a völgyben,
dőre a vers, az orgonazene,
tudások, erkölcsök, szerelmek,
mert a magát egészen feláldozó hűségét kivéve
minden árnyék idomtalan, iszonyú, és hát
mindenki meghal.
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MÉG JÓT TESZEK VELE

Higgyek neki? Még nem hiszek. 
Változott? Én nem változok meg. 
Gondol-e rám? Gondolja-e, 
hogy amit forralok magamban, 
ájtatos előkészület?

Kályha tüzét átforgató vas 
tompán elhajlított hegye 
-  ennél korszerűbb fegyverem nincs -, 
megyek a süket éjszakába 
imbolygó cél felé vele.


