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RÓMAIAK

V I S S Z H A N G J A

és OLASZOK

Egy, a mai olasz szabadtéri
színpaddal foglalkozó, különben
közhelyekkel és már agyonírt «felfedezésekkel» telitűzdelt cikkben
olvastam szembeállítva a mai
fasiszta korszak
eredményeivel
azt a meglepő megállapítást, hogy
a «rómaiak építettek ugyan, de nem
sokah, majd később azt, hogy a
mai olasz szabadtéri előadások
«sokkal grandiózusabbak», mint a
hajdani amfiteátrumok
játékai.
Erre, csak magyarosan felkiálthatunk: Nono! Az illető cikkíró
nyilván más területen tevékenykedett idáig, mert különben — a
dolgok lelkiismeretes tanulmányozásával — tudomást kellett volna
vennie arról, hogy a régi rómaiak
építettek egy keveset annakidején
a Földközi-tenger
medencéjében
Rómától Skóciáig, a Nílusig, a
Vörös-tengerig, amerre az akkor
ismert világ terjedt.
Megértem,
hogy dicsérni kívánta
az olaszokat mindenáron, de az ilyen
fortisszimóra
csavart
jelzőkkel
alighanem túllőtt a célon, s éppen
az érdekeltek előtt gyanus illatúvá
válnak a mondatai,
amelyeket
ama bizonyos neofita túlbuzgóság
sugallhatott csak. Ha az utódokat
magasztalni akarjuk, nem okvetlen szükséges az elődöket ócsárolni! Mert ha így halad, holnap
akadhat másvalaki, aki a régi

Imperium
Romanumot
esetleg
operett-országnak minősíti a mai
fasiszta birodalom mellett, Julius
Caesárt pedig liliputi emberkévé
törpíti le a Duce árnyékában . . .
Ildomos-e ilyeneket írni? Akkor,
amkor az új Imperium Romanum és Duce-ja a nemes és
nagy olasz nemzet szellemi, lelki,
erkölcsi és materiális
erőinek
maximumra való fokozásával törekszik tényleg a régi dicsőséges
birodalom nagyságát és fényét
megközelíteni, az ellenkező célt
éri el az olyan dícséret, amely
éppen a példaképet és a fundamentumot próbálja
kisebbíteni.
Annak megítélését, hogy a régi
rómaiak mit és mennyit építettek,
bízzuk magukra a közvetlen érdekeltekre: az olaszokra. Főként
azok, akik ma mérsékeltebben
kívánatosak
a fasiszta
Olaszországban és eddigi működésük
alatt a Helikon berkeiben másszínű virágokat öntözgettek, mint
amelyek most Itáliában nyílnak.
Pasquino

KRISZTUS A PUSZTÁN
Nem mai keletű az egyházművészetben az az irányzat,
amely a vallásos áhítat alakjait
közel akarja hozni a szó mindennapi értelmében is a hívőkhöz.
A kereszténység első századai a
palesztinai Krisztust, aki pedig
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valószínűleg szakállt hordott, a
római birodalom kultúrterületén síma, beretvált arccal ábrázolták. A renaissance Szűz Máriái szinte valamennyien renaissance asszonyok és a bibliai
jelenetek öltözék és díszletkörnyezete megfelelt az alkotó művész szűkebb hazája jellegének.
Újabban nálunk is többször találkoztunk magyarruhás madonnaábrázolásokkal,
melyek
az anyaság örök misztériumán
keresztül ragadják meg és emelik a hit magaslatára a szemlélőt. Elég talán ha Feszty Masa
gyönyörű Pusztai Madonnájára
utalok, mely a maga költői szépségével méltán ragadta magához néhány év előtt a műbírálók figyelmét.
Egy merész további lépést
jelent ezen az úton Fölföldy Mihály mellékelten bemutatott
magyaros Krisztus-ábrázolása,
melyet egy békésmegyei tanyai
kápolna
részére festett.
A
«Krisztus a pusztán» című kép
az Üdvözítőnek délibábos víziószerű megjelenését ábrázolja a
magyar róna három egyszerű
embere előtt. Férfi, nő, gyerek.
Az emberi élet örök láncának
egy zárt szeme, mely a hétköznapok rögös útját rójja. A haladás, a járás, az örök mozgás, az
élet szimboluma. Mögötte és
felette pedig mint égi jelenség a
szembefordult Isten-alak, maga
a változatlan nyugalom, az
örökkévaló abszolútum. A szimmetrikus nyugalom, és az asszi-

metrikus egyirányú haladó mozgás kettőssége teszi ezt a képet
nyugtalanná
és
érdekessé.
Benne van a lényeges különbség
Isten és ember között. Ezen a
tényen semmit sem változtat
az a körülmény, hogy Krisztus
maga, mint magyar cifraszűrös
pásztorember jelenik meg. Sőt,
azáltal, hogy a művész az Istenábrázolás szokásos külsőségeiről mondott le, szerintem sokkal
jobban megközelítette a lényeget.

Geist

Gáspár

Mélymagyarok, Jöttmagyarok, Hígmagyarok
Alig egy éve, hogy Farkas
Gyula
szenzációs
könyve
és
Szekfü Gyula sötétlő cikkei az
asszimiláció és disszimiláció kérdéseinek fölvetésével felkavarták a
magyar közvéleményt.
Legújabban pedig a nagytehetségű Németh László
Kisebbségben
című, sötétizzású kis füzetében
még tovább ment.
Irodalmunk
elemzése alapján kiválasztja a
mélymagyarság képviselőit a jöttmagyarok és hígmagyarok tömegéből, akik egész nemzedékekkel
példázzák, hogyan veszhetett el
a magyar a magyarban. Ha Németh László izgatón érdekes, helyenként marón szubjektív fejtegetései következményeikben
nem
csapnának át az irodalomtörténeti karakterológia keretein, füzetében csak élesztő anyagot, csak
nyereséget látnánk. Az általa felállított
magyarság-kategóriák
nemzetpolitikai
kihatása azon-
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ban éppen a mai időkben mélységes aggodalommal tölt el. Szüntelen vérkeveredésre utaló történeti és földrajzi helyzetünkben
szabad-e nekünk a történeti magyarságtudat egységét ilyen, az
irodalmi kereteken túl is érvényes
kategóriák felállításával szétrobbantani? Nemzetpolitikai
szempontból egyenesen bűnös botorság
volna, ha nagy történelmi feladatok előestéjén a nemzet szellemi
vezérei a történeti
magyarságtudat körét a faji magyarságtudat
körére próbálnák
visszaszorítani.
Mert vajjon kibírja-e a magyarság a jöttmagyarok éshígmagyarok
kiküszöbölésével előállott veszteséget? Nem szabad feledni ugyanis, hogy akit egyszer jöttmagyarnak vagy hígmagyarnak minősítettek, azt a mélymagyarság harangzúgására figyelő közvélemény
fokozódó bizalmatlansággal fogja
nézni s a magyarságtudat büszke
lendülete benne egyre erősödő gátlásoknak lesz kitéve. Tehát vigyázzunk,
uraim!
Mérhetetlen
nagy a mai idők felelőssége. S a
tüzijáték ebben az európai kánikulában tüzeket is okozhat. Pedig
nekünk nincsenek fölégetni való
erdőink!

Kassai István

INFORMÁTOROK
A magyar írónők olasz nyelven megjelent Antológiájáról
van szó, amely jelentős esemény az olasz-magyar kultúrkapcsolatok terén és érte meleg hála és elismerés illeti meg
azt az előkelő és kiváló olasz

írónőt, aki ezt létrehozta. A
magam szántából nem került
volna e rovatba az Antológia,
ha az egyik reggeli liberális lap
nem foglalkozott volna vele az
elmult napokban. Az illető lap
ugyanis «kimaradt neveket» emleget, nem mondjuk, hogy éppen ünneprontó célzatossággal,
de mégis kellemetlenkedő m ó don. Olyan neveket, amelyek
az ő érdekterületükbe tartoznak. Nagyon jól t u d j u k : az
Antológiából kimaradt a keresztény magyarsághoz tartozó
néhány érdemes név, s bekerült
oda olyan, amely bátran kimaradhatott volna. De ez a
hiba, ha egyáltalán annak lehet nevezni, az antológiák szerkesztésénél elkerülhetetlen és
eszünkágába sem jutott volna
felemlegetni. De nem így az a
másik oldal, amelynek nevei
pedig divatosan szólva : «maradéktalanul» az Antológia lapjaira kerültek, odaáll rekriminálni. Ugyanekkor pedig kénytelen elismerni, hogy az egyik
baloldali írónő túlsokat kapott
az értékelésből, mert az antológiában olyasmi áll róla, hogy
az ő egyik alkotásától «számítódik a magyar történelmi regény». Ezt maga az illető ujság
is sokalja és megállapítja, hogy
ez a jószándékú elírás nyilván
az «informátor» túlbuzgóságára
irandó. Hát igen, helyben vagyunk. A z informátor ! Az ilyen
«információk» nyomán kapott
a multban a külföld egyoldalú
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véleményt a magyar értékekről. Hiszen nem is olyan nagyon régen például az olasz
közönség előtt Földes Jolánt
állították nagy magyar értékké,
ugyanekkor pedig szerényen
megfeledkeztek Tormay Cecileről, aki pedig a magyar-olasz
relációkban is tett annyit, mint
a «Halászó macska utcájának»
a szerzője. Ezek az informátorok, akik odaállanak a magyarok és az olaszok közé, a magyarok és franciák közé, általában mindenütt ott vannak
és «közvetítenek» és rajtuk kívül nincs külföldi elismerés. Pedig legújabban fordult a világ.
Nálunk az egyensúly-törvény,
a baráti Olaszországban pedig
még szigorúbb rendelkezések az
olasz
faj védelmezésére.
S
mégis mintha semmi sem történt
volna.
Hangoskodnak
«hiányolnak» és «informálnak».
Tele töltik a lapjaikat a
Pestről kiköltözöttek párizsi
vagy newyorki beérkezésének
ellenőrizhetetlen híreivel, de ha
egy igazán vérbeli magyar művész döntő jelentős sikert arat
künn, arról tudomást sem vesznek. Nemrégiben is három magyar művész római kiállításáról hasábokat írtak a nagy olasz
lapok, a pesti sajtó pedig —
egyik orgánum kivételével véletlenül — hallgatott róluk.
Egyetlen árva sorocska referádát sem olvastunk a kiváló
magyar művészek sikeréről. Pedig még az M. T. I. is kiadta

a lapszemlét, ha az illető redakciókban nem tudnának olaszul. Hiába, nem ü z l e t ! Számukra nem üzlet. S aki ezt így
rendjén találja, ám tegye, de
mi nem vagyunk hajlandók
arra, hogy jóhiszemű külföldi
barátaink megtévesztését elnézzük. Ez egy esetben sikerült, de más esetben ők vonnak
le belőle — és jogosan — számunkra kellemetlen következtetest.
Pasquino

ZSIDÓ

MÁRTIROK

Ne ijedjünk meg. Vérük még
nem csorog. Pokoli kínzószerszámok nem csavarták ki tagjaikat.
Nem, egyetlen hajuk szála sem
görbült meg. De mindenáron mártírt csinál belőlük a kétségbeesetten jajveszéklő zsidó sajtó, amely
olyan
lármát csap
körültük,
mintha a világ dölt volna össze.
Pedig miről van csak szó, arról,
hogy az Operaháztól az egyensúlytörvény végrehajtása
következtében megválik néhány
művész.
Ezért folyt napokig a sirató kar
hangversenye a sajtó egy részében. Ezért hánytorgatták fel újra
és újra, milyen sérelem ért néhány kiváló «magyar» művészt és
rajtuk keresztül az egész magyar
művészetet. Ha ezeknek az ujságoknak akarnánk hinni, attól
kellene félnünk, hogy a jövő évadban az Operaház kénytelen lesz
becsukni kapuit, vagy legalább is
mélyen alászállítani művészi színvonalát, mert olyan tagjaitól válik
meg, akik pótolhatatlan vesztesé-
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get okoztak neki. Nélkülük tán
nem is tud majd mihez kezdeni.
Arra egészen fölöslegesnek tartjuk még a szót is vesztegetni,
mennyire tarthatatlan és hazug
ez az utolsó állítás. De azt határozottan állítjuk, hogy ellentétben
a vádló és sirató kórus állításaival, semmi sérelem sem érte sem
az elbocsátott operaházi tagokat,
sem személyükben a művészetet.
Sőt, meg merjük kockáztatni azt
az állítást is, hogy elbocsátásuk
egyenesen a művészet érdekében
történik. Ha nincs is zsidótörvény,
el kellett volna őket bocsátani,
már nem is most, hanem évekkel
ezelőtt, mert az Operaháznál nincs
szükség rájuk. Inkább kegyeleti
tehertételt képviseltek ott, mint
elsőrendű művészi értéket. Hivatásukat évek hosszú során át betöltötték. Nagyon is itt volt az
ideje, hogy átadják helyüket a
fiatalabbaknak
és tehetségesebbeknek. Nem, hiába sír az elfogultságából ki nem gyógyítható
sajtó, amelynél a művészi értéket
mindig a faji szolidaritás emeli
néhány fokkal, van az Operaháznak még Mozart
énekesnője.
Sőt olyan van, akinek a hangja
frissebb, s akinek nem technikai
ügyeskedésekkel kell, a sajnos,
idővel elkerülhetetlen
hiányokat
lepleznie. A komikai
szerepkör
sem marad betöltetlenül.
Sőt
olyan vállalkozhatik a betöltésére,
akinek hosszú operai
pályája
során már nemcsak a puszta
komikai tehetsége maradt meg,
de ehhez még olyan kvalitásokat

is tud felsorakoztatni,
amelyek
egy dalszínházban elsőrangú fontossággal esnek a latba. Arról
nincs szó, hogy ezek az érdemes,
sőt véleményünk szerint kiérdemesült tagok az utcára kerülnek.
Nyugdíjuk és olyan más természetű polgári jövedelmük
van,
hogy nemcsak gondtalan, de egészen kitűnő megélhetésük biztosított. Ha pedig igaz az, amit a
siratva magasztaló kórus harsog,
hogy az impresszáriók egymásnak
adják náluk a kilincset, akkor
meg éppen nincs semmi baj. Ha
pedig nincs semmi baj, akkor
mért verik félre ilyen kétségbeesetten a harangokat.
Mert teljességgel érthetetlen ez
a felháborodottkétségbeesés.
Meszsziről érzik rajta, hogy műfelháborodás. És mért éppen ezek
miatt a tagok miatt. Nem, ezek az
első elbocsátások az Operaháznál.
Emlékszünk rá, mikor igen is
egészen elsőrendű értékek, még
teljes erejükben levő és európai
klasszist képviselő hangok váltak
meg az Operaháztól.
Emlékezzünk csak arra, hogy Radnai igazgató olyan énekesnőknek mondott
fel, mint Sebeők Sára, Haselbeck
Olga és Sándor Erzsi. Mért maradt el akkor ez a nagy jajveszékelés. Mért nyugodtak bele, hogy
nem is törvény, de egyszerűen
költségvetési okok kívánták az
elbocsátást. Talán csak nem azért,
hogy akik akkor megváltak az
Operától, nem tartoztak bele a
lapok «művészi» szolidaritásába?
Tanár

