
LÁTSZAT ÉS VALÓSAG
A "KILENCEDIK" ÉS A "KI-

LENC CSODASZARVAS." A
Budapest Székesfőváros Is-
kolánkívüli Népművelési Bizott
sága a Pesti Vigadóban ebben
a hangversenyévadban is meg
tartott hangversenyein a zeneiro
dalom legértékesebb műveit s
legváltozatosabb anyagát adja
elő. Céltudatos kultúrmisszió
mutatkozik meg abban, hogy e
hangversenyek között jelentős

számban szerepelnek az újabb
zenei törekvések jellegzetes
megnyilatkozásai is. Nem mert
modernek, hanem mert a kortár
sak egy lelkes csoportjának lel
kében örökbecsűeknek érzettek,
a klasszicizmus méltó örökösé
nek vallottak. Bartók és Kodály
neve egyenlő a modern zenei
törekvések csúcsteljesítményei
vel s hogy mindkettő magyar gé
niusz, ez csupán boldogító mel
lékkörülmény, "harmónia" a so
vinizmus diszharmóniától men
tes en. Mindkét géniusz műveí

nek a Népművelési Bizottság lel
kes felkarolója. Különös öröm
tehát egy olyan hangversenyt vé
gíghallgatní, melyben e két szer.
ző közül valamelyiknek csak egy
műve is szerepel. A műsorössze

állítás míndig nívős, az előadás

legtöbbször elsőrendű.

Ezuttal is: a kilencedik Beet
hoven szimfóniában s a Bartók
Cantata profanában a karmester,
a szólisták, az ének- és zenekar
- méltó munkát végeztek ahhoz
a diadalmas új magyar zenekul
túrához, melynek jeles építői.

Aki ott volt, megjegyezte nevü
ket, aki nem, annak nem túl fon
tosak a nevek. Nem írok erről

tehát, - de egy kultúrtörténeti
emlékezést írok azokról, akiknek
ez a tartalmas est hódolt: Beet
hoven és Bartók géniuszáról.

NEWMAN Ernest, az angol
konzervativ zenei körök vezető

je a zeneszerzői nagyság próba
kövét a lassú tételekben látja s
Bartók karnarazenéjét vizsgálva
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írja: Bartók első vonósnégyesé
nek hosszú, lassú bevezetését
csak rendkívüli szellem alkothat
ta, a vezéreszme bámulatosan
halad és fejlődik benne, szinte
Beethoven Císz-molí négyesének
első tételére emlékeztet. - Tó/h
Aladár is említi, hogya minden
korláton átrontó démoni erők le
nyűgözésében Beethoven lehetett
Bartók mintaképe. - Ottó Fe
renc a Cantata bemutatója alkal
mára írt tanulmányában - egy
helyen beethoveni mélységet em
lit.

A zene kiváló szakemberei te
hát a két géniusz között valami
mély hasonlóságot éreznek. De
mi a véleményük azoknak, akik
magukat "szakértőknek" - csu
pán: képzelik? Mert ez is na
gyon becses adat lehet! ök ter
mészetesen az összehasonlításig
nem jutottak el. De ha jól sej
tem: Bartók zenéjét disszonáns
nak és bizarrnak tartják. Ha pe
dig ezen urak nemes elődeinek

a kortárs Beethoven zenéj éről
vallott felfogását ismerjük meg
("szenzációt hajhászó disszonáns
ság" és "bizarr, formátlan szag
gatottság"), akkor negative is
nyilvánvalóvá válik e két géni
usz rokonsága, a nagy géniuszok
közötti általános lélekrokonságon
túl ...

Tudjuk, volt egy kora a ke
resztény kultúrának, mely, bár
"sötét"-nek nevezik, mégis:
aranykor volt. - Azután hanyat
lás következett, - a pogány vi
lág újjászületése ugyanis a ke
resztény kultúra szempontjából
tekintve kétségkívül hanyatlás.
Ma: újra emelkedésről beszé
lünk, új aranykor csillogása vil
log elő. S ha az új világ még
nincs itt: a mi iszonyú akarásunk
kínja ennek az ú] világ születé
sének szülési fájdalma.

A koraközépkor individuális
zenei megnyilatkozásaiban még
nem lüktet egy önmagára talált
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kultúra érverése, a gregórran
tenger kollektivitásában azonban
már benne zúg. Az individuális
és kollektiv erők nagy teremtő

szintézise Palestrina géniuszában
teljesül; kiszakadt folyam, mely
a mult századvégig vonul (De
bussy-ig folytonos). - Amíg Pa
lestrina géniuszából az isteni
erők végtelen titokzatossága su
gárzik, míg Bachban a krisztusi
szeretetteljesség szavai ekhóz
nak, s míg Mosartban a kultúrá
lis rokokómáz alatt a kozmikus
lélekderű középkori fensége hú
zódik. " Beethoven már teljes
egészében megérzi a krizis iszo
nyátát.

A zenetörténelem. mely évszá
zadokkal később jelentette a ze
ne Danteját sGiottoját Palestrí
nában, - Beethoven géniuszá
ban évszázadokkal később küldi
a zene Michelangelóját. Mert
Beethoven is napéjegyenlőségi

lélek: a középkor csillagégjéből

az új hellén nap, a reneszansz
másodsugárzása, a francia forra
dalom: a forradalmas Európa
felé tárja lelkét. Az ember egye
dülvalóságában új társulások csí
ráit veti el s küszködő lelke
majdani új béke diadalmas öröm
énekét ujjongja.

Azóta a krizis lezajlott, elhab
zott a forradalmak kora. Az új
szintézis nagy akarása egy pró
fétikus géniuszban nyilatkozik.
Barták is: napéjegyenlőségi lé
lek, de ellenkező előjellel, szel
leme a nappalból új csillagéjes
misztéríumok felé halad, a koz
mikus létbe merül. Ott: utolsó
kapaszkodás volt az űr - nem
a világűr, a világtalanság szaka
dékat - fölött. Itt: első görcsös
felhúzódás új horizontok felé.

Palestrina zenéjének alapanya
ga a gregorián. Beethoven zené
jének alapját azonban már a
nyugateurópai népi lélek dalai
jelentik, De a gregorián után a
nyugati népi lélek is eltikkad.
Bartóknál az elkopott nyugateu
rópai alapanyag helyére a kelet
európai népi lélek zúdul. De
ezek között a népdalok között
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már egy új gregorián szivárog
elő.

Ezt a gregorián-lelket életmű

vének jelentős részében Bartók
kortársa: Kodály tette kultúrális
életenergiává. A Psalmus és a
Te Deum ezen a síkon halad, de
van egy másik sík is, melyre a
Háry János és a Székely-fonó vi
lága épült. Ahol nem az örök
hit, hanem az új mitosz-világ szí
nei bontakoznak. - Az abszolut
hitet nem zenegéniusz, hanem
egy nagy katolikus szellem je
lenti számunkra: Prohászka. En
nek a szellemnek ellenpólusa az
abszolut mitoszvilágot Adynál is
jobban kifejező: Bartók.

A teremtő kor akkor érkezik
el, ha befejezést nyer e két gé
niusz szintézise a mi szívünk
ben. Hogy ez a szintézis lehetsé
ges, Kodály géniusza a bizony
ság, melyben hit és mitosz már
testvérek. Zenéjét hallgatva ma
gyarságunk és kereszténységünk
együtt örül. - Azonban Bartók
mitosza Kodály mitosz műveit

árnyékba húzza, csupán hitvilági
művei ragyognak elsődleges

fényben. Ez a hitvilág egy új
középkor felé mutat. A 1'e Deum
épp úgy emelkedik ki a dalban
revelálódott magyar néplélek
tengeréből, mint Palestrina gé
niusza a gregorián tengerből. A
két tenger ringás' egy s a két
világítótorony egyként mutat utat
az eltévedt hajósoknak.

De amíg Kodály az új közép
kor léleknappalába mélyed, a
krizis éjszakájában csillagokat
gyújt. " addig Bartók nyugtalan
fürkészéssel méri fel ennek a
lelkiségnek roppant térségeit. S
ez a térség valóban óriási l Egy
grandiózus keleteurópai kultúra
alapjai tárulnak fel a magyarság
szellemi vezérletének lehetősé

gében. Tehát ilyenformán
Bartók zenéjének a magyar népi
lélek primátusa mellett a román,
szlovák, rutén, bolgár, szerb
népieiket is át kell fognia.

Az a szellemi vezérlet pedig,
amit Bartók életműve valósít,
akkor lesz történelmi valósággá,
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amikor népközösségünk szellemi
eliijének utolsó tagja is - egy
bizonyos kultúrális lélekbeállí
tottságot illetőleg megadja
Keleteurópa népeinek azt az au
tonómiát, amit Bartók a magyar
zenekultúrában adott meg nekik.

A szegedi Kodály-hangverseny
fölött elmélkedő közelmult irá
somban említettem, hogy Pro
hászka és Ady - ily látszatra
abszolút ellentétes géniuszok! 
tüzet, kincset keresnek a szenve
dő magyar jelen miatt. "A pa
razsak még virítani tudnának,
ha rájuk akadnánk" - írja Pro
hászka a titkos naplójában. "Bé
na lesz már a kezem: ások, csak
ások . . . azt a kincset keresem"
- verseli Ady.

S ime: a Bartók-kantátában
széphídra talált s csodaszarvas
nyomot űző fiúk a nagy erdőben

forrásra találnak.
És szarvasokká válnak, kiket

hiába hív haza az apa: "az ő

szarvuk ajtón be nem térhet,
csak betér az völgyekbe; a kar
csú testük gúnyában nem járhat,
csak járhat az lombok közt; a
lábuk nem lép tűzhely hamujá
ba, csak puha avarba; a szájuk
többé nem iszik pohárból, csak
tiszta forrásból."

*
Ahogy Romain Rolland idézi

"Beethoven" könyve prológusá
ban Beethovent, az emelt homlo
kú, nagy bikát, amint négy lá
bát megveti a csúcson - s hal
latja bömbölését minden időknek

fölötte: így látom én - "Satur
nus alkonya" .után Jupitert 
Keleteurópa erdőségének emelt
homlokú szarvarkirályfiát, ki hal
latja hangját jövendő századok
titkai felé.

Demény János

JEGYZET EGY BABITS-RIM
RőL ÉS KRITIKUSARÖL. Egy
előkelő irodalmi folyóirat álne
ves kritikusa "a morgolódás j0
gán" költőinket megrója pon
gyolaságuk miatt. És intelmet in-
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téz Babits Mihályhoz, aki "szin
tén nem kivétel." A következő

két sort kifogásolja:

S a messzeségben feltünt aszi·
várvány,

a víz símán gyűrűzött, mint a
márvány.

"Ha gondolkozunk e két vers
soron, - írja a kritikus, - ta
lán kisütjük, hogy esetleg a holt
márvány kígyózó, gyűrűző vona
Laira gondolt a kiváló poéta, de
az a baj, hogy nem mindenki
nek van ideje fejét törnie rajta.
Még versolvasóknak sem. In
kább arra gondol mindenki, hogy'
a holt márvány mindenre alkal
masabb inkább, mint arra, hogy
a víztükör bármilyen csöndes és
szelíd mozgására is hasoniatul
vegyék. Nyilvánvaló, hogy az
egész hasonlat a rím kedvéért
vette létét, hogy a "szivárvány"
a "márvány"-nyaL összecseng-
Jen." '

Ezekre a megjegyzésekre a
következő megjegyzéseket tehet
jük:

1. A verssorokon nem "gondol·
kozunk," hogy "kisüssük" értel
müket. A vers, úgy, amint van,
vagy helytáll magáért, vagy nem.

.Boncolgatni, fúrni-faragni csak
az iskola unalmas poétika-óráin
szokás - rossz szokás! - őket.

A vers nem vezércikk és nem
értekezés. A vers "megragadása"
valami mulandónak, megörökíté
Se egy jelenségnek, hangulatnak,
látomásnak, prometeuszi me
rénylot, áhítatos imádság, - ma
már közhely a "priere et poesia"
- de semmiképen sem oly köny
nyű keresztrejtvény, amelyet el
ső látásra meg kell fejteni min
denkinek. És nem is különféle
anyagok "alkalmassági" vizsgá
lata.

2. Mindebből következik, hogy
a vers igazsága nem az átlag
olvasó "fejtörős" és .Jcísüthetö"
igazsága. Ami a költő számára
igaz egy hangulatban, látomás
ban, legyen bár paradoxon:
igaz, ha a művészi kifejezés bo
nyolult és sokrétű misztérlumá-
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ban valósággá nemesül. Hogy a
viztükör úgy gyűrűzik-e mint a
márvány, annak eldöntésére
egyedül a költő jogosult, s ha
egy jó versében így írta, így is
van. Nem érdekel, hogy az átlag
olvasó még nem látott vizet úgy
gyűrűzni, ahogya márvány gyű

rűzik. Hogy a mozgásra a nem·
mozgás konvencionális hasonlata
it alkalmazza: a költőnek igaz
ság, s ha valaki nem érti, nem

KÖNYVEK
fRANCIS JAMMES

érzékeli ezeket a sorokat, annál
rosszabb rá nézve. S ha értet
lenségéért a költőt okolja: két
szeresen rossz. Ha Babits azt ír
ta volna: "a viz olyan nyugodt
volt, mint a márvány" (megma
radt volna a rím is és a szótag
szám is), rossz, konvencionális,
olcsó és banális. De mert nem
ezt írta, ebben a sorában is nagy
költő.

- R.-

ROVATVEznó RÓNAY GYÖRGY

Az utóbbi években egymásután hunytak el az irodalomnak
olyan kiváló alakjai, kiknek halála nemcsak a költészet vesztesége,
hanem a nagyközönségé is. Az a tudat, hogy egy szívünkhöz nőtt

költőtől nem olvashatunk többé új verseket, fájdalommal tölt el
Ez a fájdalom magyarázhatja meg azt, hogy egy-egy költőt az 01
vasók részvéte is elkíséri utolsó útjára. Ilyen sokak szívéhez hozzá
nőtt költő volt a hetekben elhunyt Francis Jammes.

Ha Francis Jammes költői értékéről képet akarunk alkotni,
ismernünk kell a XIX. század második felének francia írodalmát.
Baudelaire megütötte már a dekadens költészet hangjait, a par
nassien-iskola, élén Leconte De Lisle-lel, fénykorát élte. Pár évvel
Jammes első kötetének megjelenése előtt adta ki Heredia szonett
gyűjteményét, a "Les Trophéesv-t, a technika és költői képek
iskolapéldáját. A parnassien-iskola mondanívalöíát az ókorból
és általában a heroikus időkből veszi, Leconte De Lisle-nél elefánt
csórdák dübörögnek, megeleveníti a trópusi tájakat, Hereida korokat
támaszt fel szonettjeiben, formájában is igyekszik elzárkózni a vi
lágtól; komplikált és rímei keresettek. Rimbaud és Verlain nyo
mán kialakul a szimbolizmus: a vers elveszti formáját, értelmét,
csak a zene fontos. "De la musique avant toute chese" ... hirdeti
Verlain Ars poétique-ében.

Ilyen irodalmi viszonyok között lépett fel Francis Jammes.
A kritika nem szívesen foglalkozott vele: egy forradalmár mindig
hideg fogadtatásra talál, Jammes pedig forradalmár volt: az egy
szerűség forradalmára. Félévszázados költői pályáján neve egyenlő
lett ezzel a szóval: egyszerűség. Tournayben született, ifjúságát
Orthezben töltötte és egy ügyvédi irodában írnokoskodott, majd
jegyző lett. Itt írta első verseit. Mondanivalóját közvetlen környe
zetéből meríti, egyszerűen mondja el, sokszor raffináltan ható egy
szerűséggel. Rímei gyakran nem esengenek, csak halvány asszo
nánszok. Nem tartozott a kalandos, hánya-vetett életet élő költők
höz, Párist kerülte, nem vett részt az irodalmi élet forgatagában.
Nagysága - amit még ma is sokan vitatnak - abban áll, hogy
látszólag eseménytelen életét bájos egyszerűséggel tudja megele
veniteni, könyveit szinte önéletrajznak, naplónak tekinthetjük.

Első verseiben még távoli szigetekről dalol, hol nagyapja, a
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