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Megjegyzés
A két nő a padon kitalált személy, ugyanott első személy nem teljesen azonos a
szerzővel.
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Hálásan köszönöm a bíztatást és fiaimnak a segítséget!

A CSILLAGOK IGÉZETÉBEN
Az előrejelzés legalább egy hétre nyugodt, napos, kellemesen meleg időre
bíztatott. A szeles, barátságtalan szürkeség elmúltával házunknak hátat
fordítottam és kiültem a park egyik üresen hagyott padjára. Nemsokára két
középkorú nő kért engedelmet, hogy a szabad félre telepedhessen.
– Sprechstunde?
– Ordination – mosolyogtak. Hiába magyarázták odabent, a fogorvosi
székben nem a beszélgetésen van a hangsúly, de a fehérköpenyes széttárta a
karját: a tábla készítője korábban bizonyára logopédusnak dolgozott.
A fiatalabból kibújt a kíváncsiság (persze németül kérdezte, szerencsére
csak enyhén tájszólásban): – Szintén túl van a kezelésen?
Óvatosan rejtélyes mosolyom volt a válasz és felnéztem a kék égen
dolgavégezetlen árválkodó Holdra. Igen. A Hold. A Mount Everest után már azt
is meghódította az ember.
– Meghódítottuk – hangsúlyozták és szedelőzködtek, mert autó állt meg
mögöttük. Subaru gyártmány.
– Meghódítottuk? – ráértem morfondírozni rajta, amíg, igazán csak kis
szendergésre, szemem be nem hunytam…
+++
…Végül arra is jutott időnk, hogy krétakoptatás, meg tankönyvek
lapozgatása helyett, a horizont csíkjának elhalványulásakor, házaktól távol
megfigyeljük a csillagképeket. Nem néhányat, hanem számolhatatlanul sokat.
Amennyi őszi eső után tisztára mosott égbolton csak elfért. A földi környék
kétszeresen is fekete volt már akkor. Az amúgy is gyenge, kékes légóközvilágítást nem pótolhatta a kátyúkat kerülgetők elemlámpája, vagy a
kulcslyukat kereső gyufa pillanatnyi lángja.
Odafönt sorra gyúltak ki a csillagok. Az égi rendbe szerveződő alakzatok
évbilliós formációi között a hosszan elnyúló Tejút ezüst pora tágította
látóhatárunkat a világmindenség felé. Tágra nyílt szemmel álltam/álltunk
társaimmal mi, akik ott maradtunk tanárunk körül. Érettségi találkozókon erről a
fizikaóráról nem esett szó. De társaságban, ahányszor csak csillagképeket
emlegettek, a Plejádokra tereltem a szót. Miért éppen erre a csillagképre? Pedig
most nem is látni. Néha még a Hold is eltakarja. Mert magyarul olyan szép a
neve? Fiastyúk (Siebengestirn). A legfényesebb a tyúk, a kezdeti leírásokban
hatan csipogtak körülötte.
Gyerekeim egyik karácsonyra Optikai építőszekrényt kaptak, talán
valósághű égtérképekkel (turistatérképekre akkoriban nem lehetett ezt mondani).
Saját kezűleg összeszerelt távcsövébe megigézve pillantott bele az egész család.
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A Magyar Csillagászati Egyesület legutóbbi előadójának, Várhegyi
Péternek, a sok-sok elnevezés közepette, monda is jutott eszébe: „Egy tündér a
szélanyótól ajándékba kapott egy aranytyúkot hat csibével, s mivel ezek
segítségére voltak abban, hogy megtalálja kedvesét, hálából elhelyezte őket az
égbolton.” Előrelátó elődeink megsejtették a „népszaporulatot”: kiscsibéi száma
már ötszáz fölött van. (Egy amerikai NASA-közlés szerint 2004-ben több mint
3000-et tereltek össze. Így halad a tudomány!)
Amikor legközelebb beszámoltam a mellém telepedetteknek csillagászati
tájékozódásaimról, s az optikai építőszekrényemről, amelyet idővel rám
hagytak, felhívtam figyelmüket, hogy autójuk márkája, a Subaru, ott Japánban
ennek a csillagképnek a neve. Meglepetésükben jót derültek rajta.
– Ezt is tudja? – szögezték le egymás között. Csillogott a szemükben az
elismerés.
– A városlakók mai társalgásának szókincsébe aligha tartozik bele
Hesziodosz görög epikus költő neve, aki a mi időszámításunk előtti 8. század
első felében versbe szedte az akkor már évezredes észleléseket hajósok
eligazodásáról az égbolt csillagai között. Jól tudták a földek művelői is, hogy ha
eltűnik a Plejádok csoportja a horizont alá, nekiláthatnak a tavaszi szántásnak,
és ha felbukkan, kezdődhet az aratás.
Padtársaim lelkesen ufókat emlegettek. Erre én is tudtam mondani valamit.
A mayákról olvastam az interneten.
– Közép-Amerikában a spanyolok… – kezdett bele a fiatalabbik.
– Ááá! Akkor még sehol sem voltak…– torkolta le az idősebb.
Őt támogatva jelentettem ki, hogy legalább tizenegyezer év telt el, mire a
maya kultúra, hosszú virágzás után, leáldozott. Attól fogva fél évezred is elmúlt,
mire az első spanyol hódító megjelent a piramisok földjén.
– Kolumbusz… – próbálkozott az ifjabbik.
– Ugyan már! – Maradjunk a témánknál – türelmetlenkedett a másik.
(Jobb is, mert bizony kétségeim támadtak, hogy ki is volt az a hidalgó, aki
először tette le a lábát a Yucatán-félsziget partjára. Egyáltalán oda? KözépAmerika… a boltok banánjai… banánköztársaság… tanultunk erről valamit?)
– Maradjunk a témánknál – helyeseltem. – A több ezer évig virágzó mayakultúra napévekkel dolgozó háromféle naptára közül a papság kezelésében volt a
legpontosabb, a hosszú naptár. Egy napévük 365 napból állt. (Miheztartás
végett: a mi csillagászaink mérése szerinti valóságos hossz 365,242129 nap.)
– Húúú! – tört ki hallgatóságomból a matek iránti ellenszenv.
Csak azért is folytattam: – A töredékekből a mayáknál egy egész nap
12000 évenként kerekedett volna ki, ha királyságuk nem tűnt volna el szinte
nyomtalanul.
Az ifjabbik hangtalanul mozgó ajkakkal követte szavaimat, társa viszont
kételkedett:
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– És a piramisok az őserdőben? Ha nem lett volna olyan drága a Yucatánfélszigeti buszkörút, most be tudnék számolni róla – jegyezte meg az idősebbik.
– Begyűjtöttem egy csomó prospektust, csak tudnám, kinek adjam.
(– Nyári nagytakarítás. Megnézhetném egyszer azt a gyűjteményt? Hova
mentek nyaralni? Ismét a Fertőre?
– Fertőrákos. Már ismerik az ízlésünket.)
– Nem sz-szel, hanem s-sel a végén – mormogtam.
– Bocsánat, hogy félbeszakítottam. Figyelek.
– Az államszervezet tűnt el. Odahagyták az építményeiket. Állítólag a
szárazság miatt. No tehát a naptár. A Gergely pápa bevezette naptárunknak a
nullától számolt 3300-ik évében kell majd egy napot kihagyni, hogy a Naphoz
igazodjunk. Majd akkor törhetik utódaink a fejüket a 0 pont meghatározásán, ha
már az elején nem sikerült. Addig is a szökőnapokat figyelhetjük meg
előjegyzési naptárainkban. Legközelebb 2016 lesz szökőév, benne február kap
egy szökőnapot, 29-ét. Ilyen a mi pontosságunk. Hanem az igazi érdekesség: a
világ vége 2012. december 21-én lett volna.
Ezen majdnem összekaptak ők ketten, a padon. A napján hitték is, nem is,
most már nevettek rajta. Azt azért az idősebb nem tagadta, hogy biztonság
kedvéért telepakolta a spájzot tartós élelemmel. A dátum baj nélküli elmúltával
sokáig konzervekből vacsoráztak.
Aztán egyszerre kérdezték: – Maga tudja, hogyan is volt az?
Folytattam ismét a mayákkal:
– A napok folyamatos egymásutánját hosszabb részekbe foglalták, így
jutottak el a ciklus fogalmáig. A negyedik ciklust nagy királyuk, Pakal halála,
mint az elképzelhető legnagyobb szerencsétlenség zárta le. Mindjárt másnap
kezdődött az ötödik ciklus. Ez a mi időszámításunkra átszámolva 683. augusztus
29-én volt. Ennek a ciklusnak lett vége – a várható tragédiák jóslásaival – 2012.
december 21-én, s nem a világnak, ahogy azt a mindent jobban tudó ufóhívők
hitték. Fiastyúk legfénylőbb csillaga, Alcyone, tovább keringett. Naprendszerünk
pedig körülötte, a Tejút galaxisában. Van ideje: egy nagy körhöz, a mayák
szerint, 26 ezer napévre van szüksége.
(Meghallottam, hogy összesúgnak: – Mi az a galaxis?
– Sok csillag halmaza. Mint például a Naprendszerünk. A Földünkkel, ahol
lassan már nem lesz szabad hely és a Vénusszal, ahol még ki sem tették a táblát:
telek eladó. Hozzá értve mindenféle darabkát is, mint az üstökösök, vagy a
meteoritok.)
– Azért, mielőtt kidobsz egy könyvet, szóljál. Az idősebb komolyan
bólintott.
– No tehát – folytattam rendületlenül – a 2012. év téli napfordulóját elérve,
idáig tartott, az ufókban hívő magyarázók szerint, a mayák naptára. Ez az ötödik
ciklus vége, és kezdete annak, hogy a hozzánk közel került, sohasem volt Maya
csillagról a Fény Maya Lényei eljönnek, hogy segítsenek nekünk. Visszatér a
Földre az Ősi Bölcsesség, bíztak benne.
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– Te is? – fordult a barátnőjéhez, közben, hite szerint alig észrevehetően,
jelezte egy tincs elszabadulását társa halántékán.
– Na, ne mondd! – felelte a társa és kontyba rendezett, enyhén őszülő haján
idegesen igazított.
(Az autó már régóta ott állt mögöttük.)
A másik nem is mondta, inkább megkérdezte: – Mi az a galaxis? (De
hiszen az előbb beszéltünk róla. – Ne haragudj, nem figyeltem.)
Azért feleltem az ifjabbnak is: – A görögök szerint a Herkulest szoptató
Héra szétfröccsent teje. (Látszott, hogyan lankadt a figyelmük. Éppen csak
nyugtázták a válaszomat.) Túl körülményes elmagyarázni.
Az urak már a visszapillantó tükröt törölgették…
Búcsút intettem a távozóknak és nemsokára én is hazaindultam. Már ennyi
az idő? – eszméltem rá. Úgy éreztem, többet beszéltem a kelleténél. Pedig
mennyi mindent nem hoztam szóba!
+++
A Chilétől nyugatra lévő Juan Fernández-szigeteken talált 45 méteres
emlékműről pedig elmondhattam volna, no, nem azt, hogy itt élt – erről mit sem
tudva – Defoe Robinson, hanem hogy tetejéről jól lehetne látni a ciklust záró
világméretű pusztulás fázisait, ahogy azokról ennek az ötödik ciklusnak a végén
jóslatok regéltek. Az ötödik után a papok már nem kezdtek bele egy hatodikba.
– Baljós jelek – hördült föl a bulvársajtó.
Hétköznapjaink
sorát
meg-megszakította
a
világvége-hangulat,
Nostradamus nyomán. (Tudjátok? 1503–1566, francia orvos, csillagász és
többértelmű jósversek írója.) Hazafelé utaztukban vajon gondolnak-e rá? Én
mindenesetre megnéztem. Mit számít azonban egy ilyen néhányszáz éves
elképzelés ahhoz képest, amin manapság dolgoznak és vitatkoznak a tudósok!
Éppen a Plejádokból kiindulóan vették észre, hogy a világegyetem tágul. Az
első elmélet egy óriási bumm, egy szupernóva felrobbanása és szétröpülése mai
alakjába. Nemsokára megjelent az ellenérvelés: nem tágul, hanem zsugorodik.
Mindkettőhöz az egyre fejlődő csillagászati műszerek adják a puskaport.
+++
Néhány napos szünet után ismét kiültem a padra. Senki sem jött arrafelé.
Elegük lett belőlem, a szószátyár öregből?
Végre! Szunyókálásomból felzavartak. – Otthon kutattunk – mondták. Az
idősebb elővett szatyrából egy belenyomtatott gyerekrajzokkal teli könyvet.
Eine Schöpfung für Kinder – Joseph Haydn. Aztán – némi mérlegelés után – egy
másikat is. Társa fejcsóválva rácsodálkozott, de miután észlelte az alcímbeli
különbséget, alig észrevehetően vállat rándítva helyezkedett el a padon.
„Arbeitsbuch” – bólintott kisvártatva.
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– Találkozott már ezzel a kiadvánnyal? – Nézze, itt a Fiastyúk. A
következő oldalon Herschel és óriás távcsöve. Lapozzon: itt meg Joseph Haydn.
– Nem Hoppner, hanem Hardy festménye – állapítottam meg álszerény
önbizalommal. Rögtön meg is bántam, hiszen rám szállnak! Alaptalanul. Oda
sem figyeltek a festőnevekre.
– A zenész és a csillagász. Hogyan függenek össze? Meg tudná
magyarázni? – Látszott rajtuk, hogy most aztán az öregúr elevenjére tapintottak.
(A fiatalabb tekintetéből sugárzott az „igen”.)
– A könyveket kölcsönadom. Tessék. (A fiatalabb zsebkendőjébe rejtette
mosolyát.)
– A csillagok igézetében? –vettem át a könyveket.
Éreztem, hogy most sétálok be a kelepcébe. Egy kérdőjel erejéig
megpróbáltam visszahőkölni: – Fel van adva a lecke?
Pedig láttam, hogy nincs kétség:
– Hosszú – véltem bátortalanul.
(Válasz helyett pillanatig rám szegeződtek a tekintetek. A tanári és a
kíváncsi.)
– Leírom – adtam meg magam.
– Két hét múlva jövünk megint.
– Meglesz.
És nem csak úgy, hanem ünnepélyesen átnyújtottam a névjegyemet.
Eltették? Melyik tette el? És jókedvűen távoztak, mintha gondtól, tehertől
szabadulnának.
+++
Nem emlékszem, hogy valaha is rágtam volna a ceruzám végét nehéz
dolgozat írása előtt. Most mégis, ha lenne, a grafitig szilánkokra rágnám. Mit
ígértem!? A zenész és a csillagász? Két ember a csillagok igézetében?
Két hét alatt egy doktori értekezésre valót?
Ahogy néztem a mennyezetet, észrevettem egy hajszálrepedést. Mikor is
festettünk? – kanyarodtam el más tájak felé. Nem, nem, ennek nem lesz jó vége.
Az az idősebb nő olyan pedagógusforma, ellentmondást nem igen tűr az
osztályában – írtam le egy újabb vargabetűt. Akkor döbbentem rá, hogy nem is
egy, hanem két könyv vár a sorára az asztalomon.
Kinéztem az ablakon. Sötét, vihar előtti csend. Vissza az íróasztalhoz.
Odakint szakadni kezdett az eső, idebent pedig megvilágosodott a gondolat.
Hiszen ez az anyag már meg van írva! Miért kaptam a kezembe? Hogy készítsek
belőle egy beszámolót a tanító néni számára? Hogy helyette fogalmazzak egy
hozzászólást értekezleten? Vagy csak kíváncsiak, mi van benne, idejük viszont
nincs az olvasásra? Hm.
Akkor elmondhatom azt, amit erről a témáról szívem szerint elmondhatok.
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Közben észre sem vettem, hogy fel-alá járkálok. Most derülten megálltam,
majd leültem és helyet szorítottam a két kiadványnak, hogy igazán beléjük
temetkezhessek.
+++
– Kezdjünk hozzá – lapozgattam találomra a felülre került könyvben.
Thomas Hardy (1757–1805). Nono! A színes repróról lemaradt a mester
balkeze, amint megtámasztja a bekötött librettót. Igen, jól emlékeztem. A kép
1792-ben készült. A másik piktor, aki Haydnt Londonban lefestette, John
Hoppner (1758–1810), neve után ítélve ugyancsak német eredetű, közkedvelt
újklasszikus festő. (Mellesleg mindkettő Angliában anyakönyvezve.) Az 1791ben született kép az angol királynő tulajdonában. A Wikipédia reprója barnasötétbarna, még sötétebb barna háttérrel, mert ugyebár hol is nézhettem volna
meg hitem szerint a legkényelmesebben. Akkor sem volna érdemes nagyítani, ha
jogilag szabadna.
Hajaj, gond már az elején? Nem volt egyszerű megtalálni a gépben az
adatokat. Még sem olyan kényelmes?
A kérdés nem ez, hanem az, hogy egyáltalán milyen lehetőségeim vannak?
Ránéztem a másolópapír bontatlan tömbjére. Hány könyvtár, kutatóhely,
szakszemélyzet kellene ahhoz, hogy két-két évszám és közbül egy nagykötőjel
tartalommal telítődjék meg? Vagy akár csak egy név helyesírása? E nélkül a
masina nélkül… Bekapcsolom a „Helyesírás”-t. A legutóbbi változások
elbizonytalanítottak. Öreg, az elválasztásokat is! Valószínűleg pedagógusoknak
írok. Nem mindegy a külalak! Amikor még Jókai öregkori fényképével díszes
dobozban tartottuk a tollakat! És ha erősen nyomtam a vonalak közé, szarvként
állott széjjel, s a műre fröccsent a kék tinta. (Bajai nagyanyáméknál a bodzalé.)
Ennyi elég a nosztalgiából. Kézírás, ugyan. Nyomtató.
+++
Közelebbről mi a feladat? Eine Schöpfung für Kinder. Úgy egészben véve a
teremtés? Nem a világmindenség megteremtése, hanem Haydn A Teremtés című
oratóriumának megszületése és legalábbis nagyjából máig tartó hatása. No
persze csak annyira, amennyire az adott térbe és időbe belefér. Úgy is
mondhatnám: nem több mint egy pillantás az űrbe. Az én kis távcsövemen. A
vége előtti rovatban: az észrevett sajtóhibák jegyzéke. Meglátom, mit tudok a
magam erejéből a témáról itthon, záros határidőn belül, összeszedni.
+++
Haydn kétszer járt Angliában. Először 1790 végén indult útnak.
(Fordításomban:) „Amikor munkaadója, Esterházy Miklós herceg meghalt,
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akkor jött el Joseph Haydn számára az az időpont, hogy a hegedűs és
hangverseny-vállalkozó Johann Peter Salomon ajánlatát elfogadja és vele együtt
Londonba utazzék.” (Jó mondat. Az interneten találtam, de elfelejtettem leírni a
forrást. Hogyan keressem meg? Azt sem tudom, német-e vagy angol.)
Társaságból társaságba, hangversenyről hangversenyre röpült a hír
szárnyán. Néhány kellemetlenkedő riválist leszámítva, (írjam, ne írjam?) a
folyton-folyvást őt ünneplő londoni közönség körében élvezte a világhírnév
áldásait. Tette ezt annak ellenére, hogy ugyancsak gyengén állt az angol nyelv
ismeretével. Honnan tudom?
A repró fölött idézőjelben Haydn erre vonatkozó mondása: „Meine
Sprache versteht die ganze Welt.” Kortárs életrajzírója, Albert Christoph Dies
(német festőként olajfestménye az Esterházyak kismartoni kastélyáról) 1810-ben
viszont így tudta: „Oh! Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.”
Természetesen a zenére gondolt, állapítják meg azok, akik kiigazítják a
szájhagyományt. (Igazuk van? Nincsen igazuk? Néhány jól kiválasztott címre
megeresztett drótpostai levél. De mikor jön meg a válasz? Egy olvasómmal
levelezek évek óta. A rekord 20 perc volt. A nálam kipattant ötlettől a pontos
válaszig. Másokkal jóval többször hiába a sürgetés.) Tegyük hozzá, hogy a
német származású király környezetében számos német élt, Johann Peter
Salomont vagy Herscheléket nem is említve. (Nem kellene ezt részletezni? Elő a
papíralapú forrásokat. Az idő azonban múlik. Megmondom nekik, hogy kevés
időt kaptam, de ez nagy leégés lenne.)
Ellent mondana ennek Hogwood: Haydn’s visits to England c. könyvében a
103. oldalról a következő: His Majesty said (in English) „Doctor Haydn, you
have written a great deal.” …Haydn modestly replied „Yes, Sire, a great deal
more then…” (Fordítom. Őfelsége mondotta angolul: „Doktor Haydn Ön
jelentős mennyiséget írt le.” Haydn szerényen válaszolta: „Igen, Szőr, annál jó
csomóval többet…”). Asztalnál ülnek, a királyi pár társalog a zeneszerzővel.
Sajnos a 103. oldalból mutatványként másodjára más részlet jött elő.
Visszatérve az előző bekezdésre: Egy szorgalmas filológus egész zsákra
való hasonló, vagy ugyanilyen mondást gyűjtött össze kötetnyi nagy ember
hagyatékából. (Jó lenne ide egy lábjegyzet, mert így hiteltelen. Könnyen
feltételezhetik, hogy blöfföltem. Egyáltalán írhatom ezt a szót: blöff?)
Maradjunk Haydnnál. Vagy így mondta, vagy úgy, mindenesetre a lényegben
biztosan igaza volt. A különbség kétszáz év különbsége. És nekem
figyelmeztető, hogy sajnos nem lehet mindent szó szerint venni. (Lelkiismeretes
múlt-múlt századi szerzők többkötetes művük végére nem mulasztottak el
sajtóhiba-jegyzéket csatolni. Ez az összeállítás ma, különösen újságoknál,
sokszor hosszabb lenne az eredetinél.)
Ez a megállapításom két oldallal visszább máris igazolásra talált. A
Plejádokról készült lapnyi terjedelmű égkép nyomában látható Sir William
Herschelről portré és az állványokkal biztosított óriás teleszkóp rajza. A két
meglehetősen kicsi kép alatt szöveg, amelyben, idézőjelek között, ismét egy
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Haydn-mondás. Joseph Haydn meglátogatta az Angliában élő tudóst és az óriás
távcsövön keresztül a csillagos égre vetett egyetlen pillantás annyira megigézte,
hogy lelkesülten felkiáltott: „Oh, wie groß, wie weit!” (Ó, milyen nagy, milyen
tágas!) Butaság: az az iskolai vicc jut eszembe a régmúltból: Kogutovicz Manó a
földabroszra nézve így kiáltott fel: Nagy vagy Csendes-óceán! Kellene ide
lábjegyzet: ki volt Kogutovicz?1
Herschellel való találkozása Haydn számára fontos késztetés volt A
Teremtés megkomponálására. Különben a két jelzőnek a világmindenségre
vonatkoztatása már jóval korábbi evangélikus és katolikus egyházi énekekben
gyakori, egészen fel a tiroli hegymászók daláig: „Wohl ist die Welt so groß und
weit und voller Sonnenschein”.(Való igaz, hogy a világ ilyen nagy és tág és tele
napsütéssel.)
Mégis megtörtént-e, (szelídebben) elhangzott-e és végül: így hangzott-é el?
Kihez fordulhatnánk leginkább? Természetesen magához a zeneszerzőhöz.
Nekem, mint több szempontból is hátrányos helyzetűnek (ismét) isteni
segítség az internet. Ott megtaláltam azt az olvasható forrást, amely kérdésemre
a legautentikusabb választ adhatta. 1965-ben jelent meg Bartha Dénes
professzornak hézagpótló összeállítása Budapesten, széles nemzetközi
együttműködéssel, Joseph Haydn: Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen
címen. Ennek 476. oldalától található a zeneszerzőnek ide vonatkozó jegyzete (a
betűhíven közreadott eredeti németet fordítottam magyarra): [Belelendültem.
Kinek írok? Magamnak?]
[106. ív] Június 15-én Windsorból Slough-ba mentem2 Herschel úrhoz, ahol
láttam az óriás teleszkópot – ez 40 láb hosszú és átmérőben 5 láb. A szerkezet
óriási, de annyira gondos munka, hogy egyetlenegy ember az egész szerkezetet
kis fáradsággal mozgásba tudja hozni. Van még két kisebb, közülük az egyik 22
láb hosszú és hatezresre nagyít. A király ezekből kettő 12 láb hosszút készíttetett
magának. Ezért 1000 guineát adott. Herschel doktor fiatalabb éveiben porosz
szolgálatban állott a [1763-ban véget ért] hétéves háborúban, mint oboás.
Bátyjával együtt dezertált, Angliába került. Sok éven át zenéből tartotta fenn
magát, Bath-ban orgonista lett, de emellett egyre inkább a csillagászattal
kezdett foglalkozni. Miután a szükséges felszerelést beszerezte, elhagyta Bath-t
és nem messze Windsortól kibérelt egy szobát. Éjjel-nappal tanult.
Szállásadónője megözvegyült, egymásba szerettek, feleségül ment hozzá és adott
a férfinak hozományként 100000 fontot. Emellett a királytól 50 font
életjáradékot. És a felesége 45 évesen ebben az 1792-es évben fiúgyermekkel
ajándékozta meg. [Herschel] Tíz évvel ezelőtt meghívta magához nővérét, aki
neki megfigyeléseiben a lehető legnagyobb szolgálatokat teszi. Ő néha 5-6
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1851–1908, sok egyéb között megyénk falitérképének szerkesztője.
Mielőtt hazautazott volna, a kíváncsi vidéki a windsori királyi kastély felől az ascot-i lóversenypályát érintve
kocsikázott a második megjelölendő szó felé. Ez pedig – hova írtam, hova írtam – Slough, – Berkshire
grófságban. Slough kiejtése szlau. A főváros közepétől 20 mérföldre lévő, most már 122000 lakosú város. Ott
van az asztrológus háza és kertje a Windsor Roadon. Az óriás teleszkópról emléktábla. A Szent Lőrinctemplomban tartotta esküvőjét Herschel és itt is van eltemetve. Emléktábla.
2
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órákat ül a legnagyobb hidegben, szabad ég alatt. [Slough-i kertjében a távcső
előtt.] (Joseph Haydn: Londoni jegyzetfüzetek 4. kötet.) Gyanús a hozomány
nagysága és az évjáradék kicsinysége közötti különbség. Nincs itt valami hiba?
Kétségtelen, hogy Haydnban már élt egy händeli méretű és szerkezetű
oratórium terve, amikor londoni útjainak kezdetén találkozott a nagy németből
nagy angollá lett zeneszerző töretlen lelkesedésű kultuszával. Maguk az angolok
sem vették volna elképzelhetetlennek, hogy az élő világnagyság egy holtában is
világméretű tehetség nyomába lépne. Ezt sokszor és többféle módon ki is
fejezték. Librettó sem hiányzott hozzá.
+++
A Teremtés német nyelvű librettója, ahogy az a mai kiadásokban
megjelenik, Gottfried van Swieten feldolgozása. Nincs tudomásom arról, hogy
különbözne attól, amit grátisz osztogattak a bécsi Burgtheater életveszélyesen
zsúfolásig megtelt nézőterén 1799. március 19-én, az első nyilvános bemutatóra.
A nyelvjárásban közölt beszámoló szerint „was mir gar gut gfalln hat, es ist
hoch geschriebn, doch verständlich dabei” (ami nekem ugyancsak nagyon
tetszett, irodalmi nyelven, mégis amellett közérthetően). Ezt az Eine Schöpfung
für Kinder – Joseph Haydn. Lehrerhandbuch von Margit Lentsch című, már
emlegetett kiadvány 22. oldalán olvastam. A librettó teljes szövegét ugyanennek
a könyvnek a 69–73. oldalain jelentették meg. A folytatásban részletek mai
teljes kiadásban, kottástól.
Van Swieten abból a szövegkönyvnek szánt írásműből dolgozott, amelyet
neki Haydn hozott. Ehhez használta föl a Bibliát, természetesen a teremtésről
szóló részt és zsoltárokat. A Lentsch-könyv szerint Milton Das Verlorene
Paradies c. műve került Londonból hozzá. Ha ez ilyen egyszerű lenne.
Nicholas Temperley, az USÁ-ban élő angol zenetudós, nem sajnálta a
fáradságot és alaposan megvizsgálta a kérdést. El lehet olvasni az interneten.
Címe The Creation. Cambridge-ben jelent meg 1991-ben. Végső
következtetése: „Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy ki írta az eredeti
szöveget, és az sem valószínű, hogy majdan felfedik kilétét. De nincs okunk
kétségbe vonni azon tényt, hogy Händel részére írták. Ebből következően
keletkezésének időpontja vélhetően 1733 és 1752 közé esik.” (Wallon-Hárs
Viktor fordítása). Milton azért is törölhető, mert stíluskritikailag bizonyíthatóan
fél századdal korábbi. Az a személy, aki Haydn impresszáriójának kezébe
nyomta a kéziratot, alighanem a Händel-hagyatékot gondozók közül kerülhetett
ki. Temperley szerint ez az átadás 1795-ben történt, tehát Haydn második
londoni tartózkodásakor, évekkel Herschelnél tett látogatása után. Gottfried van
Swieten az angol ismeretlen librettóján kívül James Thomson Évszakok című
költeményét is megkapta akkor, amit nyilván a Die Jahreszeiten-hez, az idős
mester másik nagy oratóriumához használt fel.
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„Haydn A Teremtésé-nek 200. évfordulóján Brian Hunt [több londoni lap
zenekritikusa] azt a lehetőséget elemezgeti, hogy a komponistát esetleg egy
teleszkópba lesve szállta meg az ihlet Slough-ban.”
„A slough-i ihlet története több mint 100 évvel későbbről származik, Sir
Donald Tovey-től, azon 20. századi írók egyikétől, akik komolyan vették
Haydn-t. Tovey [muzikológus, komponista, előadóművész, 1875–1940] szerint
A Teremtés megírásakor Haydn visszaidézte az 1792-es ég-kémlelést. A darab
elején feltűnő titokzatos kozmikus káosz zenei megformálását hallgatva az
ember könnyen erre a következtetésre juthat. Galádság lenne csak azért
figyelmen kívül hagyni egy jó sztorit, mert nincs dokumentálva.” [Ford. WallonHárs Viktor.]
Kétségtelen, hogy Haydn az idézett feljegyzésében nem írja le, hogy mit
mondott, amikor belenézett a távcsőbe, de belenézett. Hiszen azért látogatta meg
Herschelt. A „wie groß – wie weit” németül hangozhatott el, hiszen
felindultságában aligha gondolt az angol szavakra. Ott egyébként is értő fülekre
talált. Nem csak a doktornak szólított csillagász, hanem a húga is örömmel
beszélgethettek vele (akár zenéről is, a férfi mint korábban komponista, a nő
tanult énekesnő a zenei hírességgel). Caroline 50 évi szüntelen csillagászkodás
után tért vissza pihenni szülővárosába, Hannoverbe és megírni önéletrajzát.
Ebből is tudjuk, hogy mennyire segített Wilhelmnek, alkalomadtán még meg is
vacsoráztatta, nehogy félbe kelljen hagynia a megfigyelést. És nem csak az
adatokat írta fel rohanvást, hanem vezette a vendégkönyvet is. Elképzelhető,
hogy felfigyelt a világhírű zenészvendég német felkiáltására! Énekesnői
képzését hagyta félbe, hogy bátyja mellé szegődjön. Amit Haydn az idézett
feljegyzéseiben leírt, első kézből kaphatta a slough-i beszélgetés során. Caroline,
az első nő a tudós csillagászok között. Sírfeliratának második részében
megfogalmazta életútját: „Der Blick der Verklärten war hienieden dem
gestirnten Himmel zugewandt die eigenen Kometenentdeckungen und die
Theilnahme an den unsterblichen / Arbeiten ihres Bruders Wilhelm Herschel
zeugen davon bis in die späte Nachwelt. / Die Königlich Irländische Akademie
zu Dublin und die Königliche Astronomische Gesellschaft in London zählten sie
zu ihren Mitgliedern.” [A Die Zeit c. újság közlése 2000. márc. 9-én]
(Fordításomban: Az átszellemült tekintet idelent fogékony volt a csillagos
égre, tanúskodik erről a kései utókorig az, hogy saját maga fedezte föl az
üstökösöket és bátyjának Wilhelm Herschelnek elévülhetetlen munkálkodásában
részt vett. A Dublini Ír Királyi Akadémia és a Királyi Csillagászati Társaság
Londonban tagjai közé számította.)
1791 Újév napján szállt partra Doverben és 1792-ben, a csillagászéknál tett
látogatása után körülbelül egy hónappal hagyta el a brit szárazföldet. Ez alatt az
idő alatt legnagyobb zenei élménye a Westminsteri Apátságban rendezett
Händel-emlékhangversenyek sora (Händel élt 1685–1759), jelesül a Messiás
(1743). Mindenesetre már a levegőben volt egy hasonló nagy Haydn-mű
megírása. Mégsem ekkor, hanem Temperley szerint 1795-ben, második angliai

13	
  
	
  

vendégszereplésekor (1794–1795.) adtak oda Salomonnak egy angol nyelvű
szövegkönyvet. (Temperley hitelt érdemlően levezeti származását,
visszamenőleg egészen a Händel-hagyatékig). Nincs hírem arról, hogy ezzel a
kézirattal történt ott más valami, mint az, hogy a londoni tartózkodás végén a
zeneszerző úti poggyászába került. És aztán előbb-utóbb Gottfried van Swietennél kötött ki. Az elkötelezett muzsikus báró (1733–1803) csak 1795-ben kezdett
vele komolyan foglalkozni. Erre közvetett bizonyítékom az, hogy már 1793-ban
ajánlott Haydn-nak egy oratórium-librettót, amelyet Johann Baptist von
Alxinger (aktív szabadkőműves! 1755–1797) írt. Sőt ezt 1794-ben, amikor
Haydn készült második londoni útjára, meg is mutatta neki. Amikor Haydn
visszafelé Passauban időzött, ott előadták a Krisztus hét szava a keresztfán c.
művét, ottani zeneszerzőnek kórusszámaival. A mesternek annyira megtetszett
az ötlet, hogy Bécsbe érve javasolta Swietennek, írjon az 1785-ben készült
zenekari változathoz kórusszövegeket, amit majd megzenésít. Ez a „kis”
oratórium volt a téma 1795-ben.
Arról azonban már írások szólnak, hogy 1796 októberétől csak A
Teremtés-sel foglalkozott az 1798. áprilisi befejezésig.
A Google-ban The Creation (Haydn) címen található angol szöveget
jelzésre magyarul is közlik, érdekes módon ezt a bekezdést nem! „A munka az
oratóriumon 1796. októbertől 1796. áprilisig tartott. Továbbá, ahogy minden
befejezett kompozíció végére, a mélyen vallásos férfi számára istenes
cselekedetként, hozzá toldotta e szavakat <Istennek hála>. Később megjegyezte:
<Sohasem voltam annyira ájtatos, mint akkor, amikor A Teremtésen dolgoztam.
Nap mint nap térdre estem és könyörögtem Istennek, adjon nekem erőt, hogy
befejezhessem ezt a munkát.> A munka nagyját viszont Bécs mariahilfi
külvárosában lévő lakhelyén végezte el, ma ez a Haydn-ház. Ez volt a
leghosszabb idő, amit egy kompozíciójára szánt. Ezt magyarázta, amikor írta:
<Azért szántam rá több időt, mert úgy becsültem, hogy hosszabb ideig fog
tartani.> Valójában a végkimerülésig dolgozott a feladaton, és összeroppant a
premier utáni betegség időszakában.” (Fordításomban.)
Bécsben, 1799. március 19-én volt az első nyilvános előadása. Bécsen
kívül először Budán játszották, József nádor és Alexandra Pavlovna Romanovna
esküvői ünnepségeinek bizonyára fénypontjaként, a szerző vezényletével, 1800.
március 8-án. A rendezvény emlékezetére emléktábla készült. Állítólag az
Alkotás utca neve a Die Schöpfung-ból eredeztethető, mint ahogy a Kékgolyó
utcáé az eredeti emléktáblán volt látható kék Földgolyóból.
+++
Itt van a kezemben a kölcsönadott könyv. A párja is: A címe ugyanaz, de
az alcimben különbözik. Míg az első a Lehrerhandbuch, a másik Arbeitsbuch
für Schüler. Kismartonban és egész Burgenlandban tantárgy lett Haydn és A
Teremtés 8–12 éves gyerekek számára. A 2. kiadás előszavában írják: Az „Eine
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Schöpfung für Kinder” (Egy teremtés, a teremtés szót ők is kis és nagy betűvel
egyaránt értik) projekt születésének órája 1992. február 7-én volt Burgenland
400 tanítója előtt a Kulturzentrum Eisenstadt-ban. A tanítók táskájában a
Schöpfungspacket-tal. (A két könyv, egy játék és egy video az ünnepi
hangversenyről, amelyen – ha jól olvasom – az osztrák-magyar filharmónia
szerepelt, Fischer Ádám vezényletével.) A körülmények szerencsés egybeesése,
lelkes pedagógusok és anyagi háttér? Mindegyik. És elkezdődött. A sorozat
azóta is tart. A munkafüzetről 2000-ben állapítják meg a 3. kiadás
bevezetőjében, hogy 7000 példány fogyott el belőle .
+++
Amit a két könyvön kívül a tágyról összeszedtem:
A Kismartonban rendezett Haydn Ünnepi Játékok fő mozgatója Wilhelm
Lentsch karmester. Az 1964-ben amatőrökből és hivatásosokból alakult
szimfonikus zenekar élén 1981-től áll. Névsorukban családjának számos
tagjával. 1999. október 8-án hangversennyel ünnepelték 60. születésnapját.
Mutatóban következik néhány rendezvényük.
1984. május 5-én Hörstunde a Kultúrközpontban, Közreműködik egy
leánykar.
1993. április 29-én egy Jeunesse-szervezés: Kinderkonzert Haydnsaal
Schloss Esterházy. Motto: Abenteuer Klassik, Ein mozärtlich-beethovenisches
Haydnkonzert. Aufführende Kinderorchester des Joseph Haydn Konservatorium
Eisenstadt… Chor der Eisenstädter Volksschule (Leitung Margit Lentsch) …
1994. október 12. Festkonzert 30. Jahre Jeunesse, Sektion Eisenstadt.
Második száma: Takács Jenő Eisenstädter Divertimento, utána Mozart- és
Haydn-művek.
A főúri kastély nagy termében régóta gyűlik össze rendszeresen a
nemzetközi hírt elért produkciókra az érdeklődő közönség.
A zenekar játszott már Sopronban is, a Szívszanatórium nagytermében,
mégpedig 1974. szeptember 30-án. Igazi kapcsolatról azonban nem tudok. ]
Irigylésre méltó a tartományi főváros mai zenei élete is.
+++
A két könyvben a mi rendezvényeinket azonban nem találtam. Talán ezt a
hiányt pótlandó, adták oda azokat? Vagy éppen annak hangsúlyozására, hogy
lám mi, kismartoniak a nagyobb város mellett mit produkáltunk? Azért nem
maradt hatás nélkül Haydn a mi gyerekeinkre sem. Egy ősrégi példa:
– Na Pepperl, kannst du mir sagen, wer das Werk der Schöpfung
vollbrachte? – Der Herr Struglitz! (– No, Szepi, meg tudod nékem mondani, ki
vitte végbe a Teremtést? – A Struglitz úr!) [Oe. Zeitung 1930. ápr. 9.]
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Sopronban nem először tapsolta meg a művet a közönség, amikor Kóh
Ferenc szervezésében, Struglitz József vezényletével 1932-ben többször is
előadták a Városháza előtt. Nevezetes előadása volt az ötvenes években
Fertődön, a kastély előtti parkban. Itt Kodály Zoltán vezényelt.
Ritka alkalom: egyszerre ünnepelhettünk három, magát soproninak valló
zeneszerzőt a Pannónia nagytermében. (Mikor volt? A jubileumi évben, 1974ben?) Egymás mellett ültek a nézőtéren Soproni József, Szokolay Sándor és
Takács Jenő. Soproni József (Sopronban született 1913-ban, Budapesten él).
Szokolay Sándor (1931–2013), Takács Jenő Cinfalván született 1902-ben és
Kismartonban halt meg 2005-ben.
A Soproni Ünnepi Hetek története c. könyvem szerint A Teremtés teljes
előadása 1968. július 4-én a Szent Mihály templomban, 1969. június 28-án
ugyanott, 1992. június 27. az evangélikus templomban volt műsoron. A
szopránáriák a Jezsuita teremben 1990. június 25-én hangzottak el, Windsorból
jött együttes előadásában. Az 1970-ben nyílt Barlangszínházban állították
színpadra az Ember a Holdon c. Haydn-operát, 1970. július 5-én és 6-án. A
szakértő szerint bűbájos vígopera tökéletesen megbukott a nem neki való
környezetben. Már csak azért is, mert még javában sütött a nap, amikor
belekezdtek. (Az 1777-ben írt, eredetileg marionett-operát különböző címeken
ma is elő-előadják Ausztriában.) Különben a darab Goldoni egyik komédiáján
alapszik. Azért, hogy a fiatalok egybekelhessenek, a házasság ellen tiltakozó
lányos apával elhitetik, a Holdon az égitest császárával találkozik, aki persze a
fiatalok pártját fogja.
+++
Hozzáteszem még, hogy az először sziklaszínpadnak mondott egész
létesítmény igen-igen kezdetleges állapotban volt és maradt is jó darabig. Annál
nagyobb sikereket aratott Haydn a város különböző, erre alkalmas helyszínein és
a közeli Fertődön, az Esterházy-kastély udvarán, valamint termeiben.
Megszervezték a nagyrészt (teljesen? Utána kellene nézni.) zenei analfabétákból
álló férfikórust. Ez a Haydn-kórus a városban is, az ünnepi heteken is szerepet
kapott. Zeneiskola alakult és máig működik. Zenei táborokat szerveztek. Az
akkorra már részben helyreállított kastélyban és udvarán 1959. szeptember 20án rendezett emléknapon tudomány, kiállítás, több hangverseny élvezői, részt
vevői egyaránt felejthetetlen élményekkel gazdagodva távozhattak este. A kis
település, ma már városi rangban, most is ápolja az egykor itt élt világhírű
mester emlékét.
+++
Amikor készen lettem a feladattal, többször is kinéztem az ablakon, mintha
látnék a padig. Nyugalom, nyugalom – fojtottam magamba idegességemet. Mint
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egy diák a vizsga előtt! Még a vánkosomba is elismételgettem, míg el nem
nyomott az álom.
Másnap, táskámban a letisztázott szöveggel, elindultam a pad felé. A
legutóbbi nagy eső barna hordaléka utat keresett magának az ösvény kavicsai
között. A tekervény közepéből kemény kartonvég kandikált ki. Csodálkozva
néztem rá, de tovább mentem. Két lépés után visszafordultam, lehajoltam és az
iszapból előhúztam egy kis téglalap formájú papírt. Névjegy volt. Az én
névjegyem.
Bosszantó, hogy elvesztették. Vagy siettek az eső elől? Elkéstem és
megsértődtek? Vagy ők emlékeztek rosszul? Holnap újra megpróbálom.
Holnap biztosan sikerül…
+++
Elmúlt a két hét. Lementem a parkba.
Mások ültek a padon.
+++
Egy cédulát találtam az íróasztalomon, a szokásos rendetlenségben. Ide
illik:
Ilyen még nem történt velem. Ma hajnalban (2014. február 12-én 4 óra 50 perckor) elhatározás
előtt kifordultam az ágyam szélére és – döntés helyett – a túloldali szekrénysorra néztem.
Tulajdonképpen félálomból ébredve a sárga háttérben kisméretű, sötétbarna köpönyeges, csuklyája
mögött arc nélküli nőalakot vettem észre. Bizonyára nekem szólt mezzo hangon. Csak annyit, azt
tisztán, de hangsúlyozás nélkül: Hallottad? Sem erősen, sem gyengén, mozdulatlanul. Mielőtt még
bármilyen hatást éreztem volna, az egész a pillanatnyi nyugalommal együtt visszahullott a korábbi
zűrzavaros, álom nélküli állapotomba. Arra sem volt akkor késztetésem, hogy felkeljek és leírjam a
jelenséget. Fölkeléskor jegyeztem be a vérnyomás mérése után (6,05: 123/59/63) az előjegyzési
naptáramba. Kisvártatva már azt is kezdtem zavarosnak felfogni, mi volt az a szó, amit oly tisztán
hallottam akkor. Most, gépeléskor, próbálok valami túlvilágian szorongó érzést hozzá illeszteni, de
nem igen megy. A szóhoz pedig semmilyen előzményt, környezetet, célzást sem tudok kötni. Élesen
elkülönül mindentől. (–14,32) Nem létezik, hogy valamit ne kezdjek vele. P. azt mondja, hogy csak
álom lehet. De amikor annyira elüt minden eddigi álmomtól! A kisgyerekkori unikornisz hang nélkül
közeledett felém. Általában tömegjelenetekbe tévedtem, ha szöveg talán volt is, nekem szóló
felszólításra, különösen ilyen se előtte, se utána félére végképpen nem emlékszem. Hallottad? Mit
hallottam! Kitől hallottam? Most kezdek borzongani.

-------------
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Wilhelm Herschel, az Uránusz bolygókénti felfedezője (1781. március 18.)
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(1792, London)
Joseph Haydn: „wie groß! – wie weit!”
(Kiáltotta 1792. június 15-én este Slough-ban, a világmindenséget megpillantva
Herschel óriás távcsövén.)
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Wilhelm Herschel óriás távcsöve

