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LATSIAT ÉS VALÓSÁG
«IFJÚ SZIVEKBEN»

SZÉLJEGYZETEK EGY Ú] SZLOVÁK ADY.FORDITÁSHOZ

A középeurópai népek viszonyának. alakulásában mindíg különös
szerep jutott a kultúrális tényezőknek. Amíg a napi politika ese
ményei, különösen az utóbbi évtizedekben, sokszor lazítottak az év
századok erős kötelékein, a népek kultúrális életében, a szellem
világában a megértés, szerétet hangja kerekedett felül. A kívül
álló ember nem vette észre ezt a kettősséget, a politika és a szel
lem sokszor külön életét a két nép viszonyában, mert hiszen az
utóbbi sokszor csak a mélyben hatott, vagy mint láthatatlan ka
pocs a nemzetek között. De állandóan ott volt, teljesítette hivatását
és őrködött, hogy sokszor végsőkig fel ne forrjanak az indulatok.
Ilyen formán, e hivatás vállalóinak munkája nyomán a magyar
irodalom nagyjai mindíg eljutottak a szomszéd népekhez, fordítot
ták, olvasták őket és mondanivalójukon egész nemzedékek neve
lődtek, Elég, ha Petőfi, Arany, Jókai nevét említjük klasszikusaink
közül, akik át jutottak a politikai és néprajzi határokon túlra, 
a legújabbak közül pedig Ady Endréét.

Északi szornszédunk, a szlovákság már pályája kezdetén biza
lommal tekintett Ady felé, a kárpátmedencei közös bánat éneke
sére s talán nagyobb megértéssel fogadta, mint az akkori magyar
társadalom. Régen idézett adat, hogy Hviezdoslav-Országh Pál, a
szlovák irodalom egyik legkiválóbb képviselője, 1910-ben mint a
virradó új idők heroldját köszöntötte Ady Endrét. De hatásától
azóta se tudott szabadulni a szlovákság. Az első világháború után
felnövő írónemzedék valósággal mcsterének választotta. a legtehet
ségesebb szlovák költők fordították verseit, csodálták költői hang
ját, költeményei formáját, mély szimbólumait s - Ady Endre e
nemzedék legnagyobb élménye, tanítója lett. Pedig az új cseh
szlovák szellem más irányba terelte az embereket, új eszmékkel
akarta meghódítani a szíveket. Látszólag talán sikerült is. A mély
ben, az irodalom csendes műhelyeíben azonban tovább élt a kö
zépeurópai népek megbékélésébe vetett hit, - a megértésre törek
vés, szerétet munkája folyt itt. Az új szlovák állam pedig hallatlan
dinamikával, élniakarással fogott a berendezkedéshez. de az ön
állóság örömmámorában, a politikai élet zord hétköznapjaiban sem
feledkezett meg néhány fia az örök parancsról (mint ahogy a ma
gyarság se feledkezett meg) s a. szellemi hídépítés munkája nem
szakadt meg a Duna-medence népei közt.

Igy jelent meg ez év októberében, Pozsonyban egy szlovák
könyv, mely a tisztultabb hang, az emberibb akarat jele, az örök:
szellem üzenete és az emberiség nagy eszméi felé mutat a háborús
Európában. Emil B. Lukác, a neves szlovák költő néhány Ady-for
dítását gyüjtötte össze a gondos kiállítással készült kis kötetben.'
Mindössze negyvennyolclapos füzet, negyvennégy Ady-vers fordí
tása sorakozik benne s mégcsak nem is a legszebb Ady-versek, de
e szűk kereteknél mennyivel nagyobb jelentőséget tulajdonítunk

1 Ady Endre: V mladych srdcíaeh (Ifjú szivekben.) Emil B.
Lukác forditásai. Pozsony, 1941. Az ,,Elán" kiadása.
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nekik I örömmel és szerétettel lapozgatunk a könyvecskében, olvas
gatjuk az idegen nyelvre fordított ismerős verseket. Fordítások?
Lukácnál jobban alig fordították eddig Adyt: a szlovák nyelvben
jártas olvasó szinte észre sem veszi, hogy nem az eredetit olvassa,
- a költő-fordító oly tökéletesen adta vissza az Ady-versek hang
ját, szóképeit, ritmusait, formáját.

Az "Elán" című szlovák folyóirat, mely szivesen és rendszere
sen ad helyet lapjain a középeurópai népek irodalmának, igy a
magyarságénak is, nagy cikkben üdvözölte az Ady-fordítást, őszinte

hangon emlékezvén meg arról az élményről, amit Ady jelentett a
szlovák irodalom művelőinek: "egész lényével európai jelenség
volt s elvezetett mindahhoz, amit máshol Baudelaire és Rimbaud
tanítottak". A határon túli politikai harcok tüzében is eIfogadták,
tisztelték, fordították, mert nemcsak új költőt látlak benne, hanem
az új magyarság hangjának megszólaltatóját is, új idők új dalosát,
- hisz már Hviezdoslav is így üdvözölte őt, a magyar ugar eIU:
radt, de mégis küzdő hősét, a Duna-medencel új rend hirdetőjét...
Az "Elán" cikke (mely a továbbiakban azon sajnálkozik, hogy a
kis kötetbe nem kerülhetett több Ady-vers s felveti a kérdést, nem
kellene-e összegyűjteni az eddig már megjelent szlovák Ady-fordí
tásokat egy kötetbe) - egy nemzet vallomása s a szellem diadalát
jelenti a fegyveres Európában. Mert mi más lenne az Ady-fordí
tás és a többi számtalan vers, ami Adytól, Babits Mihálytól, Kosz
tolányitól, Juhász Gyulától, Mécs Lászlótól, Illyéstől, József Atti
lától, Erdélyi Józseftől s a nemzet többi nagyjaitól megjelent éli
megjelenik az "Elán" kultúrákat befogadó hasábjain ? S rniért fe
ledkeznénk itt meg a nagyszombati "Kultúra" círnű katolikus fo
lyóiratról: az új katolikus szellemiség európai kiválóságait vonul
tatja fel rendszeresen hasábjain s a magyar katolikus irodalom
képviselőinek is biztosít helyet?

Az új magyarság, mely a maga részéről ugyancsak mindent
meglesz a népek megbékéléséért, a legnagyobb megbecsülés éli
tisztelet hangján emlékezik meg ezekről a dokumentumokról. Vi
haros időkben születtek, sokszor talán épp olyankor bukkant rájuk
a kutató, amikor a legkevésbbé várta volna s ez is csak az esemé
nyek érdekes találkozását, az örök ellentétek, harc és béke felvi
harzását, az elkövetkező megbékélés biztonságát jelenti, De lehet-e
ma őszintén, minden hátsó szándék nélkül beszélni ezekről a kér
désekről? Úgy hisszük, igen, sőt szükséges is ez a hang, mert a
szerétet és új jövő csak ezzel a hanggal társul. S mi, a ma vihar
vert fiai, munkás hittel, keresztény alázattal dolgozunk érte, néha
csak a hétköznapok eseményeinek mélyén, a nagy történések ár
nyékában, de mindíg és mindenütt egyforma erővel, rendületlenül.
A csalódás csak erősít utunkon, a jó példa, a szép cselekedet pe
dig fellelkesít. A kérdés mindenesetre nem a legegyszerűbb. Túl
ságosan bonyolultak már az események ahhoz, hogy egyetlen moz.
dulattal át lehessen hidaini az ellentéteket, meggyógyítani a kö
zépeurónai sebeket. Ahol azonban a szellem gyökerei olyan me
lyek, a kultúra oly tiszta és önzetlen, művelése oly szép és háláll
feladat, mint itt, ebben a térben, ott a végső megoldások se elér
hetetlenek.

Népek, nemzetek életét, egymáshoz való viszonyát és végered
ményben egész sorsát nem a hirtelen hangulat, határok, eltanult
"ellenségeskedés" vagy "barátkozásT' fogják eldönteni itt Közép
európában, hanem az a kérdés, hogy a szívek meg tudnak-e fiata
lodni s milyen szándék lakozik a lelkek mélyén? Van-e hit, erő
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András KároJ,.

és kitartás a középeurópai emberben az új jövő vállalására,él-e
majd örökké az eszme, béke és szeretet az ifjú szivekben II át tud
ja-e vészelni a történelem viharait? Ez a Gondviseléstől származ6
erő a végső hatalom és rendező kéz s Te, középeurópai ember,
hajolj meg végső akarata előtt, mert sorsodat és jövödet biztositja.
S ha életedben becsületes voltál, az örök eszmék szerint éltél, gya.
koroltad a szeretet törvényét, ne félj az ítélettől... Ne félj a je
len miatt, ezek a bűneid nem halálosak, tekints lelked mélyére
s valld be, hogy tulajdonképpen szeretitek egymást, akik itt egy
más mellett éltek. Nézz fel az égre, olvassz fel magadban minden
jóságot s a karácsonyi béke szelídségével tekints szét ezen az ál
dott-átkozott tájon: símogass, dícsérj meg minden betlehemi sze
retetben megifjodott szívet ...

De látod, milyen messze kerültünk egy Ady-fordítás egyszer'Ö.
kommentálásától. Pedig semmi különös Be történt, csak soká néz
tem az "Elán" című szlovák folyóiratból rámtekintő magyar költ6,
Ady képét. Kívánesi vagyok most, milyen érzéssel figyelik ezt a
képet, odaát, la Tátra alján élők, - nem azok, akik a lapot szer
kesztették, a verseket fordították, hanem az átlag-emberek; azok,
akik közelről már nem érintkeztek a magyarsággal, mint a java
férfikorba jutott írói rend s csak a propaganda szemüvegén át IAt
ják életét. Igaz, a fent idézett cikket, azt a mély vallomást egy
fiatalember írta, úgy hallottam, nem is tud magyarul. Tehát nem
egészen Emil B. Lukácék közül való. A fiatalabb nemzedék tagja.
De a hite, úgy érzem a sorokból ("kár, - írja, - hogy nem ke
rülhetett ide több vers ...") semmivel se más amazokénál. Talán
nem pontosan olyan, mint amilyennek esetleg Te elképzelted 6t,
aki sohase láttad közelről, - éppúgy, mint lS se téged. De a sze
retet csiráját egyikőtökben , egyikünkben sem lehet elfojtani, ezért
vagyunk emberek, higyjünk hát egymásnak, szeressük egymást ti
legyen béke az ifjú szívekben.

ZENEKÖLTÓK, KIK MINT ÉNEKESFIÚK INDULTAK El
A zenei alkotás létrejötte: megfejthetetlen rejtély. Mi váltja ki •
zeneszerzőből az alkotó képzeletet, s hogyan valósul meg az alko
tás, a formábaöntés, a részletek kidolgozása' - ez nemcsak a böl
eselőknek, úgymínt Volkeltnek, Maumann-nak, Dessoirnak, hanem
az érdeklődő zenehallgatóknak is felkelti figyelmét. Életkörülmé
nyeinknek c,gy-egy látszólag apró mozzanata is sokszor kirobbantja
a lappangó alkotó tevékenységet, s kifejleszti a lángelmében
szunnyadó teremtő erőt. Bartók' Béla nem mulasztja el megemli
teni önéletrajzában, hogy R. Strauss Ime szóla Zarathustra e.
szimfónikus költemenyének bemutató előadása milyen döntő for
dulatot jelent zeneszerzöí életútjának indításában.

Érdekes lélektani feladat lenne, ha megtudnók a nagy zene
költökről, hegy milyen külső vagy belső életkörülmények váltották
ki egy-egy nagyobb zeneművek megalkotását. Valósággal a regény
érdekességével vetekedne, ha megfigyelhetnők a zeneszerzői élet
pálya s az alkotói folyamat rejtett útirányait. A gyermekkori zenei
emlékek mindig nyomon követik a müvészt. Számos zeneköltő els6
zenei emléka fűződik az úgynevezett Siingerknabe kórushoz vagy a
templomi fiúvegyeskarhoz. Főleg a XV-XVIII. századbeli zene-
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költőknek jelentős hányada szerezte első és sorsdöntő benyomását
II. fiúkórusban. Itt énekel a leendő mester, mig hangváltozása be
következik.

Néhány zeneköltő a jézustársasági kollégiumok fiúénekkará
nak neveltje. Igy pl. Gluck a zenedráma nagy reformátora a komo
taui jezsuita iskolából kerűl ki s oszlopos tagja a templomi fiú
kórusnak. A kalocsai jézustársasági gimnáziumból pedig két zene
költő indul el. Az egyik it hungarica musica sacra büszkesége,
Kersch Ferenc, ki később ez esztergomi bazilika karnagya. A ka
locsai gimnázium fiúvegyeskara ekkor éri el virágzása csúcspont
ját, mert vezetője P. Hennig ALajos, a jeles zeneszerző-atya. Kersch
Ferenc musica sacra iránti lelkesedésének. odaadó buzgalmának a
kalocsai gimnáziumi kóruson eltöltött években kell keresnünk csi
ráját. Mert P. Hennig működése példaadó. Kersch, ki számos mí
séjével, motettjével, elméleti művével megörökített e nevét zenénk
történetében, lényegében P. Hennig művészi elveinek betetőzője.

Még egy lelkes muzsikus-pap kerűlt ki a kalocsai jézustársa
sági kollégiumból: dr. Koudela Géza, ki P. Raile és Braunhoffner
vezetése alatt működött a fiúénekkarban. Műénekből jutalmat is
nyert. Mindez nem a véletlen játéka. Mert a jezsuita iskolák mín
dig féltő gonddal csüngtek a helyes zenei képzésén, s éberen ügyel
tek a templomukban felhangzó musíca sacra liturgiai és zenei tö
kéletességére. Ezzel magyarázható meg nemcsak nevelő hatásuk,
hanem az a szarnos kiváló páter, ki oly fontos szerepet tölt be az
egyházi zene tudományának kifejlesztésében.

Akkor koronázza igazi eredmény a gimnáziumi fiúkórus tel
jesítményét, ha külön internátusban nevelik öket, s ott alapos és
rendszeres kiképzésben részesülnek a fiúk mind az énekben,
mind pedig a hangszerjátékban és a zeneelméletben. Haydn József
és Míhály is Siingerknabe a méltán világhírű bécsi Stefanskirche
kórusán. Pohl Haydnről szóló életrajza! élethűen tárja elénk a fiú
énekesek életmódját s tanulmányi anyagát.

A fiúk elsajátítják az internátusban a zene elemi mozzanatait.
Nem pusztán egyházi, hanem a világi énekben is ismeretet szeréz
nek. Továbbá hegedűt, zongorát és zeneelméletet oly eredménnyel
tanulják, hogy magánoktatást is folytathetnak. Igy pl. Holzbauert
II számos oratórium szerzőjét is ilyen "Sangerknabe" vezette be II.
zene elemi ismereteíbe." Heutter vezényelte a kórust, ki saját mű
vein kivül előadta Caldara, Turna, Paumann, Ziani s természetesen
Fux Missa canonica-ját is, mely előttük mintaképül lebegett.

A fiúk ellátása annyira kielégitő, hogy még naponta két deci
bort is kaptak. A bécsi gyermekkórus ma is kiváló együttese 
éppúgy, mint a regensburgi fiúkórus - bemutatkozott a bpesti
hallgatóság előtt is.

Nálunk a pécsi énekiskolának van tradíciója, 1888-ban nyílt
meg Dulá-iszay Nándor püspök megbízásából. Glatt Ignác, majd
Lajos Gyula kanonok az igazgatója. Újabban keietkezett a Missa
Cantorum Sabariensís. Dr. Werner Alajos követve Casimiri elveit
megvalósította nehány esztendő óta a Societa Polifonica Romana-t
- Szombathelyen.

A gyermeklélek kiművelése nemcsak nagy muzikalitást, ha
nem sok lélektani érzéket, türelmet is kíván. Ezért legtöbbször

1 Pohl: Joseph Haydn. Leipzig, 1878. I. 4-5.
e Ignac Holzbauer : Selbstbiographíe, Megj. Cramer Magazin

-ben, 1783.
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korának kiváló zenésze vállalkozik erre a feladatra. Igy a "musi
eae princeps" maga Palestrina is vezet gyermekkórust a Gyula
kápolnában. 157iJ-ben Anerio a szopranistája, ki később egyik ki
emelkedő zeneszerzője a római iskolának. Blow, Purcell meatere
az angol királyi gyermekkart, Jacques Obreeht cambrai-i, Tinctoris
pedig a chartres-í gyermekkórust vezényli, mielőtt még Beatrix
királyné nápolyi zenemestere lesz.

A XV-XVI. századbeli zeneköltők munkássága túlnyomóan a
musica sacrát gazdagítja. Művészetük a polifon zene fénykora. A
XV-XVL század mesterei, a gyermekkórusblan énekelvén a poli
fon zene szellemét lélekzik be napról-napra. Négy-öt s többszólamú
miséketénekelvén vérükké válik az ellenpontozatos stílus. Est
valósággal az elemi iskolai ismeretekkel együtt sajátítják el.

Találomra néhány nevet kiragadunk a vokálpolifonia fényko
rából. A németalíöldí mesterek közül Guillaume Dufay a hírneves
cambai-í, Okeghem az antwerpeni, Després Josquim a szent
quentini dóm kórusán énekel. Gombert Brüsszelben a fiúkórus
tagja, s ugyanott lesz később "magister puerorum".

Az angol zene első igazi nagy zeneköJtője, Purcell a Chapel
Royal kórusán, Gibbons a cambridgei College-ben énekel. De ne
gondoljuk, hogy csupán a XV-XVI. század mesterei kerültek ki
a Iiúkarból l A kíváló miseszerző és szimfónikus, A. Bruckner is a
Szent Flórián kolostor fiúkórusából indult el ...

Felsorolásunkban nem törekedtünk sem teljességre, sem rend
szerességre. Csupán néhány példát ragadtunk ki találomra. Ha a
zenei alkotási folyamat megindulásának egyik felidéző okára, a
gyermekkori kóruséneklés jelentőségére sikerült felhivni a figyel
met, elértük célunkat. A fiúkórus szervezése kivánatos művészi

szempontból is. Liturgiai szempontból azonban okvetlenül fontos a
megvalósítása. Ezért rendeli el XI. Pius pápa őszentsége az 1928
ban kiadott Apostoli Constitutiójában: "Fiúkórusokat szervezzenek
a bazilikák ésszékesegyházakon kivül a kisebb plébánia-templo
mokban is; a gyermekek hangját a karvezetők képezzék ki a he
lyes éneklésre, hogy így az egyház régi szokása szerint a férfikar
ral együtlesen énekelhessenek. Elsősorban régi mintakép szerinti
a polifonikus éneknél, a legfelső szólam (cantus) éneklésére kell
őket alkalmazni. Az énekesfiúk közül kerültek ki - mint ismeretes
- a XVI. század legkiválóbb mesterei és ezek közt a leghíresebb
P. G. Palestrína is." A fiúkórus szervezése még nemzetnevelési
szempontból is rendkívül fontos. Mert a musica sacra szellemét
beleoltj a az új nemzedék fogékony lelkébe.

Sonkoly Islvdn.
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