
KALÁsz MÁRTON

Bolyhos törölközővel átölel és
Magához szorít ahogyan csak
Anyád vagy a szerelmesek egy
Mást és agyad neuronjaira celo
Fán angyalszárnyakat ragaszt
Hogy amadarakhoz válhass
Hasonlatossá legalább legbelül.

Mozart-év
Czigány György 75. születésnapjára

Költö A dolgok közben csak rejtene'k magukat -
néha igencsak makacsul. Akár egy nyoma veszett érv. Pl. soha nem
fogja más megtudni, miféle zenemű lehetett,
melyró1 a karmester azt magyarázta orkeszterünk tagjainak: "Önök
ezt ne úgy játsszák, mintha szerelem
volna. Ez egy szerelemre valóemlékezés." Az ünnepeink csak ruráliák
behavazott oidék, lelki. Meghúzódnánk naivul - ma ne igyekeznénk
megajándékozni emlékezetünket? (5 hogy miért beszéltet
ilyen eleven többes számban. Milyenformán?) A keresett zenemű
ha ismeretlen, kutatnom tovább sem érdemes - naponta
hangzik, így hallják. 5 ha nem. Véletlenül,
csak tréfálkozva - "vagyon benne, így akar: úgy is, belső hegedűs",

talán: Valaki intelmére, valóságosan vagy metaforikusan,
s nem álomban, AZT játszanunk. (Megrendülten követ a publikum.

Maradék életünk.)

MARTaNlÁSZLO Szükségbó1 erény
Regényíró, műfordító Tisztelt Szerkesztőség,

nehéz feladatot jelent számomra az Önök mostani, zenével
kapcsolatos körkérdése, már amennyiben csakugyan válaszolni
próbálok rá. Nehéz olyasmiről beszélnem, ami idegen tőlem,

amitől én idegen vagyok, és amiről emiatt a szó szoros értelmé
ben fogalmam sincs. Egy fogyatékosságról kell - kellene szót
ejtenem, olyan lelki fogyatékosságról, melynek kialakulásában
magam is részese vagyok, hiszen a személyiségfejlődés kimondott
és kimondatlan döntései tették véglegessé, hogy életem lelki tör
ténéseiből, tartalmaiból a zenei rész jóformán teljesen hiányzik.
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Azokról a lelki okokról, melyek ezt az idegenséget, ezt a hi
ányt előidézték, már csak a rendelkezésemre álló terjedelem
miatt sem beszélhetek. Elég annyit mondanom, hogy serdülő- és
fiatalkoromban sok mindenre fogékonnyá váltam, többek között
az irodalomra (amelyhez valamelyest értek) és a képzöművé

szetre (amelyhez nem értek, de tudom használni a szememet, a
látványként megjelenő műalkotást pedig egészében is, részletei
ben is meg tudom ítélni). E fogékonysághoz egyfajta szellemi
keménységre és ellenállóképességre volt szükség, ennek pedig a
zenétől való makacs elzárkózás volt az ára, ha úgy tetszik, szá
mottevő ismérve.

Olyan korszakban és környezetben nőttem fel, melyben a
zene mozgalmi kórusművek és operettslágerek alakjában jutott
el hozzám; ehhez járult az úgynevezett "zenei neveltetés" fene
ketlen ostobasága és brutalitása. Sajnálatos módon az a meggyő

ződés alakult ki bennem, hogya zene elsősorban az elnyomás, a
megalázás, a rendészeti jellegű fegyelmezés hatékony eszköze;
másodsorban felszínes érzelmekre ható hazugság; harmadsorban
zavaró háttérzörej. Természetesen igen hamar beláttam. hogy ez
nem így van; de mire eljuthatott volna a dobhártyámig az Onök
által említett Mozart és Bartók zenéje, addigra a fülem lelkileg
bezárult. Kevésbé patetikusan fogalmazva: felnőtt fejjel nem vol
tam képes, nem is igen próbálkoztam elsajátítani azokat az isme
reteket, melyek révén tudnám, hogy mit hallok. Így viszont nem
hallok semmit, legfeljebb érzelmi nyomatékkal terhelt, ritmikus
zörejeket; énekhangok esetében hallom a felkészülést, az erőlkö

dést, vagy éppenséggel a fölényes biztonságot, és mindenekelőtt

látom az eltorzult arcvonásokat.
Mondanom sem kell talán: tisztában vagyok vele, hogy nem

kellene ilyen sarkítottan fogalmaznom. Hiszen igenis hallgatok
zenét. Járok operába, koncertekre, nem is ritkán. Pályám során
- különösen régebben, amikor drámákat írtam - sokszor dol
goztam együtt zenészekkel. Dalszövegeket írtam, fordítottam;
ezeket énekelték, vagyis hozzá tudtam igazítani a dallamhoz a
szöveget. Még egy - igaz, meg nem valósult - operalibrettó
homályos emléke is földereng. És persze, ami a legfontosabb: el
képzelhetetlennek tartok valamirevaló irodalmi alkotást zeneiség
nélkül, akár a kompozíció egészét, akár a szöveg belső ritmusát
nézzük. Ezt a zeneiséget ismerem, és a legjobb tudásom szerint
igyekszem is művelni.

De mindez elfedi a lényeget, azt, hogya zene számomra alap
jában véve nem ismerhető meg. Én pedig az általam észlelhető
lényeg megformálására és kimondására törekszem. Épp ezért, a
szükségből erényt csinálva, talán vakmerőség nélkül válaszolha
tok az istenire irányuló kérdésre is. A zene hiánya mint tapasz
talat segít észlelni a másik, még nagyobb hiányt: Isten üresen
hagyott helyét.
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