
 

Mezey Katalin

Örökre rab
Ne képzeld, hogy a sátánnal cimborálsz.
A sátánnal nem lehet cimborálni.
A sátánnak csak játékszere lehetsz,
akit hagy fegyverrel az úton állni,
vagy akit felcicomáz a csábításra.
Amíg el nem éri céljait általad,
csak addig vagy számára ismerős,
csak addig szolgálja a vágyadat.

Ő nem választhat, ahogy én teszem:
most a Jó leszek, máskor meg a Rossz,
nem lehet egyszer gyenge, azután erős,
ő a mindigre, az örökre gonosz.
A sátánnal nem lehet cimborálni,
mert nincsen benne szabad akarat.
Ezért veszi el, irigyli tőled is,
de ha elveszi is – őmaga rab marad.

Mennyei Jeruzsálem
Kettős gyöngysor csillan
az opálkék homályban.
A tótükör helyén
égbolt a pára,
s ahol a déli part
józan fénysora állna,
lebeg és leszáll a
mennyei Jeruzsálem
remegő fényparázsa.



„Olasziban születtem. Nagyvárad belvárosi negyedét hívták így. Ez a név 
kezdettől fogva sokat ígérően csengett a fülemben. Éreztem, hogy je-
lent valamit. Valamit a múltból? Valamit a jövőmből? Olasziban minden 
olaszi volt.” (Hubay Miklós)

„Több jel mutat arra, hogy Tasca közvetlenül a nagy fi renzei siker után 
írta zenekari dalciklusát Petőfi  költeményére. Noha nem tudjuk, Tascát 
milyen személyes ok ösztönözhette a hat Etelke-vers kiválasztására és 
megzenésítésére, de bizonyos, hogy a vállalkozást különös bravúrral 
vitte véghez, elkerülve a monotóniát, amit a gyászos alaphangulat ele-
ve diktált volna.” (Herczog János)

„Az olasz művészet az évszázadok során megszokott módon a XX. szá-
zadban is megőrizte regionális jellegét, Itália-szerte kialakult közpon-
tokhoz kötődő iskoláit, még ha a modernitásban legjellemzőbben »csu-
pán« az észak–dél regionális (és társadalmi) ellentét feszül is. A »hely 
szelleme« tehát az évszázadok alatt megszokott módon továbbra is 
meghatározó maradt, és az olasz szakirodalom nem is próbálkozik sza-
kítani ezzel a hagyománnyal.” (Balázs Katalin)

„Bartolomeo mester továbbra is várt. Hangszere, az általa feltalált pia-
no-forte, azaz kalapácszongora hamarosan Európa valamennyi országá-
ba eljutott, dicsőséget s hírnevet szerezve számos hangszerkészítő mes-
ternek. Bartolomeo Cristofori találmánya Franciaországon kívül csupán 
szülőhazájában, Itáliában nem nyert támogatást.” (Elek Szilvia)

„A meglehetősen bőbeszédű Umberto Eco már az adatokat és a történé-
seket is a társalgás kissé oldottabb nyelvén sorolja, négy oldalt is megha-
ladó tényhalmazát pedig egyenesen öniróniával zárja.” (Szénási Ferenc)
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