SZEMLE
OSCAR WILDE ZARÁNDO KÚTJA
Idestova ötven éve annak. hogy a teljes tudatosság színében világítják
1900 november 29-én. a trónját vesz- meg ezt a körülll\ényt. Ami pedig hatett ..élet királya" megtért a kateli- lálos ágyán való katolízálását illeti.
kus egyházba. másnap. november 30-án erről nem is látszanak tudni.
pedig az örökkévalóság birodalmába.
Ha e körülményeket tekintetbe veszPályáját - életét és munkásságát szük, a köztudatba átment Illegtéréstekintve egyaránt - két részre osztva hiedelem egyetlen alapjául az utolsó
szokásos szemlélní. A börtönbe jutása
prózai munka, a börtönben írt De
előtti ídöszakra esik életének és iroprofundis kínálkozik. A baráti kör
dalmi müködésének legnagyobb része.
tagjai nem 'is igen tudnak mít kezdeni
Az a Wilde. akinek magatartása leg- ezzel a müvel. Gíde és Douglas teljeáltalánosabban elterjedt az irodalom- . sen értetlenül állanak vele szemben. és
történetében, és a korabeli társaság- szánalmas erőlködésnek tartják. mely
ban. A börtönéből szabadult ember. a
gyökeresen más. mint a régi Wilde.
párisi elhagyatott, a De profundis és
Harris elismeri Wilde "keresztény
A readingi fegyház balladája írója, magaslatait". de megálla pit ja. hogy annem él olyan egyséJgeseln; a köztudat- nál végzetesebb volt utána bukása.
(Harris. Frank: Oscar Wilde. his
ban, mínt az első.
Eltekintve attól a homálytól, me- Life and Confessions New-York. 1918.
lyet számos ..életírö" , és részben még Német ford. Berlin, 1924.) Egy dolog
barátja és a De profu.ndis kíadö]a, az, amiben a Wílde-röl írók körülbeRobert Ross is szótt utolsó évei köré.
lül megegyeznek: a De profundis írója
maga a felületes szenilélet is segített más ember, mint a régi. Nem vonják
beburkolní, ködössé tenni ennek a tra- kétségbe őszinteséqét, de ezeknek az
élményeknek szerintük csak pillanatgikus életnek a befejezését.
Az angol közvélemény. mely er- nyi. hangulati jelentösége van.
kölcsi botrányakor
elfordult
tőle,
Amennyire a tényeket és Wilde
utolsó prózai művének, a De profun- magatartását ismerjük. nincs okunk
disnak ismeretessé válásával kezdett kételkedni abban. hogy a De profunismét felengední emléke 'iránt. A nagy- dis csupán a szenvedésokozta hanguközönség
körében
elterjedt. hogy lat szülötte, Mi csak azt szerétnénk
Wilde, a börtön szenvedéseínek hatá- meqvízsqální, hogy ez a hangulat. tarsára. megtért. Ezzel szemben azok,
talmánál fogva feljogosít-e bennünket
akik személyesen ismerték öt élete arra. hogy Frank Harris szavaival
utolsó éveiben. és baráti köréhez tar- ..keresztény magaslatról" beszéljünk.
vagy akárcsak egy múlö pillanatra is.
toztak. (így elsősorban későbbi életirója Frank Harris, továbbá André
más embernek tartsuk Wilde-et. EbGide. a magyar Rozsnyal Kálmán. és ből kitűnik az is. mennyire lehetséges
nem utolsósorban erkölcsi bukásának az összefüggés a De profundis, és az
okozója. Lord Alfred Douglas}. vala- utolsó órák nagy elhatározása között.
A börtön elötti Wilde műveíből és
mennyien a kortárs és' szemtanu szerepében hangsúlyozzák. hogy !lern le- életéből egyaránt kívíláqlík, hogy érhet Wilde megtéréséröl beszélni. Már telmi és érzelmi világának egyetlen.
nagy. közös alap-élménye van: a szépmaga az a tény. hogy ismét régi életmódjához tért vissza, elegendö bízo- ség, A valóság világából. a szépséqnyíték. Azonban számos apró kijelenjóság-igazság hármas egységéböl egyetése, tette, még jobban megerősítik, és düI csak a szépség iránt fogékony. A
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lehető

legegyoldalúbb módon csupán
esztétikai ernbertípus. Ennek az egyoldalúságnak
tudatos rneqvalósitása.
gondolatvilágának egyetlen következetessége. Leqszemléltetöbb ez. az élet
és a rnűvészet viszonyáról vallott felfogásában. Wilde szerínt az élet csak
másodrendű. utánzó. asszisztens-szerepet tölt be a művészet mellett. De
ugyanakkor mit jelent számára a mű
vészet? Ezt írja: ..Minden művészet...
látszat és jelkép... Akik az: keresik.
hogy mi van a látszat möqött, veszedelmes dolgot
müvclnck." (Dorten
Grag arcképe előszavában.]
Nincs abban semmi csodálatos. hogy
Wilde, müvész lé.ere, a művészetet
magasabbra értékeli az életnél. A
Baudelaire utáni
francia költészet
éppen ez időben harcol a reális világgal. a valóság döntő rang jáért. Wilde
számára azonban nem a valóság jelen.í a rangot. Nyiltan látszatnak nevezi a rnüvészetet, és őrizkedik attól.
hogy az igazság motivumait belekeverje a szépséq problémájába. Sőt int.
hogya valóság meqismcrése iveszedelmes. Nincsen valóság-igénye. A mü-'
vészetet ellenkezőleg. mint a hazugság
világát dicsöíti.
Ez a maqatartása elvezet másik.
közismert jellemzőjéhez: paradox ösztőnéhez. Furcsa vágy ez a különösre,
az újra. a meqhökkentöre. Gúnyos
.ösztön, mely játékosan tükrö t tart a
szilárd meqállapításoknak, és mínden
bizonyításnál jobban megnyugtatja az.
ha a tükörben a dolgokat - forditva
látja. Igy szülí nála a közkeletű
(egyébként nem éppen igaz) mondás,
hogy a rnűvészet az életet utánozza.
ép az ellenkezőjét. Igy történik. hogy
a valóság megbecsülése helyett a hazugságot emeli píedeszcálra. Következetességet viszont nem szabad keresnünk. mert ezt tudatosan kerüli.
Maga mondja egy helyen: ..A következetesség unalmas." [Intentions.} Ez
.pedig nem jelent kevesebbet. mint azt.
hogy Wilde gondolkodásának nem
volt struktúraja. Valóság és fantázia
a legrendszertelenebbül fonódik nála
egybe. s így minden meqnyílatkozá.sán, csillogó mondatai, sziporkázó öt-
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letfelvillanasai möqöt: olt ásit valami
el nem titkolható üresség.
Egész lénye a kifelé való meqnyívánulásra, a hatásra van beállítva.
Ez már eredendő mödon akadálya a
lelki elmélyülésnek. Barátainak adott
szellemes. tetszetős visszaváqasaí. melyek sohasem igazságukkal. hanem formai szépséqükkel hatnak. a legmélyebb
problémák felől is tökéletesen megnyuqtatjak. A barátok. illetve bárnulók
köre. éltető elem a számára. Szépséqélménye nem transzcondes igényű. A
látható és fogható szépséqek világa
teljesen kielégíti. Moralís érzéketlensége pedig talán legjobban apró példabeszédeiben. apoloque-jaíban tükröző
dik. melyeket baráti körben. mintcqy
önigazolásképen adott elő. Van egy
történetkéje. melyben a lélek a halál
után megjelenik Isten ítélőszéke előtt.
és a kárhozatra ítéltetik. A lélek
azonban kijelenti. hogy oda már nem
kerülhet. mert a földi élet volt számára a kárhozat. Míkor erre (!) a
paradicsomba akarják küldení, ismét
kijelenti. hogy oda sem mehet, mert
azt meg nem tudja elképzelni. "És
nagy csendesség lőn az itélet csarnokában" fejezi be Wilde a mesét elégedetten. (André. Gide: Oscar
Wilde in memorlam. Paris 1910.)
Ezek a vonások jellemzik az élvezet
tökéletes meqvalósítására törő
..élet királyát". mikor lesujt rá az általa annyit gúnyolt puritán társadalom. és' börtönbe kerül.
A szenvedés, mint kivülről jovo,
objektív valóság. a szomotúséq formájában jelenik meg a gyötrődő ember lelkében. és a De profundis lapjain finom felismerésekhez vezeti.
..Az öröm és a nevetés mögött lappanghat nyers. durva. érzéketlen kedély. De a szomorúság mögött soha
sincs más. mint szomorúság. A kin
nem visel álarcot úgy. mint a gyönyör." Míritha a valóság igénye is
feltűnnék egy rnúló pillanatra: ..... nincsen a' szomorúsághoz fogható igazság. Van idő. amikor azt képzelern.
hogya szomorúság az egyetlen igazság.. a világok építőköve. és kínnal
születík e világra a gyermek épúgy.

mint a csillag ... Sőt mi több: a szomorúságban mindig van valami erős ...
realitás." És Wilde. tovább fűzve a
gondolatot. szavakban eljut a hatalmas. keresztény titokhoz, mikor azt
mondja: "Az élet titka a szenvedés."
Wilde még tovább is megy. Eddig
azt hitte, írja, hogya szenvedés eltorz itja a teremtés arcát. Most pcd.q
tudja már. hogya szenvedés magyarázata csak a secretet lehet. "Ha a
világ szomorúsáqból épült. csak a szeretet keze építhetette. A gyönyör a
szép test számára van. de a kin a szép
lélek számára."
A jelentőségteljes szenvedés, mely a
szerétetben kap értelmet. úgy tűnik
fel, mintha valóban a keresztény gondolkozás kapuit tárnák fel Wilde számára. A szenvedés még elvezeti egy
másik kincshez is. melyet- lelke' mélyén talál meg, s ez - az alázatosság.
Itt azonban már disszonáns hangok
vegyülnek az
eddig kereszténynek
látszó harmóniába. Alázata eredetét
kutatva, így szél: "Teljesen belőlem.
magamból támadt. . . magam akadtam
rá, s ezért megőrzöm magamnak. ..
Sokkal inkább individualista vagyok.
mint .valaha voltam." A keresztény
alázat. melynek Fömotivuma az, hogy
semmi kezdetet nem tulajdonítunk magunknak. itt épen lényegében hiányzik.
Wilde azonban ezt az alázatot új
élet kezdetének tekinti. Eszköznek
akarja használni nagy feladatához.
bogy mindazt a rosszat. melyet elszenvedett életében. jóra fordíthassa. Itt
azonban Wilde már semmi kétséget
nem hagy lelki inditékának természete
felől. Kijelenti, hogy útja nehéz. mert
nem támogathatja sem az erkölcs, sem
a vallás. sem az értelem. Kifejti azt
is. hogy miért. Az erkölcsben azért
nem hisz. mert: "született antínomista
vagyok. Azok közül való, akik nem a
törvények. hanem a kivételek számára teremtettek." Ime, a homo -aestheticus legmélyebb önvallomása. Ez
az esztétikai, arisztokratizmus akadályozza meg Wilde-et. még legnagyobb
nyomorúságában is, hogy az erkölcsi
törvényeket észrevegye. A vallás
sem segít, mert "míg mások abban

hisznek. ami láthatatlan. addig az én
hitem azé. ami tapintható és szemmel
látható." Ezekből már világos, hogy
Wilde nem kapott hitet a fogságban.
amely a keresztény megtérés elöfeltétele lenne.
De mit jelent ugyanakkor olyan
magasztos eszme, mint a rossznak
jóra fordítása. mely így, külsö formájában
augustinusi
megfogalmazás?
Erre is megadja a választ. Kijelenti.
hogy az értelem segítségét is nélkülöznie kell, mert: "rendeltetésem az.
hogy mindazt, ami történt velem. javamra
fordítsam."
Wilde-et tehát
nem értelmi belátás vezeti idáig, hanem éppen az ellenkezője " ... azt mondanám. s... szerétném másoktól is azt
hallani magamról. hogy per verzitásom
kedvéért míndazt, ami jó volt az életemben, rosszra fordítottam. a rosszat
pedig jóra." A régi, paradox-ösztön
müködik itt. mint a valóság-érzésnek
és értelmi belátásnak furcsa pótléka.
Wilde egyszerűen azért írja le azt a
gondolatot, mert tetszetős ellentétformáját tartalmazza előbbi életmödjának.
A lélek míndent-széppé-alakító erejében bízik, mint az egyetlen lehető
séqben, amely megmentheti. Bele kell
törődnünk a büntetésbe, írja. de itt is
guzsba köti magát: " ... az istenek oly
furcsák" - írja - . "hogy éppúgy büntetnek bennünket azért, ami bennünk
jó és emberi, mint azért, ami rossz és
perverz." Jó és rossz: Wilde szájában
most is csak szavak, melyek valójában nem rejtenek semmit.
Miután láttuk. hogy a kereszténységnek alapjában nincs köze a börtönben szenvedö Wilde-hez. hátra van
a másik kérdés. Változott-e egyáltalán
valami módon, az "élet királya", korábbi életfelfogásához képest? Ha hite
nem is volt. volt-e valamilyen bűn
bánata?
Erre vonatkozóan a következőket
írja: "Egy pillanatig sem sajnálom,
hogy a gyönyörnek éltem... De helytelen dolog lett volna, ha tovább folytatom ezt az életet, rnert korlátolt
lett volna." Itt megint csak a régi
Wilde tűnik elénk, aki a korláttalan-
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ság vágyának mámorából akarja meqmagyarázni magának a szenvedés titkát. Megdöbbentő eltévelyedéshez vezeti maga az evangélium is, amely
rendes napi olvasmánya görög
nyelven - a börtönben. Krísztus, szerinte "a bűnt és a szenvedést önmagában· véve, szépnek és szeritnek. és
a tökéletesedés eszközeinek tekintette."
Hogy legkiáltóbb tévedései ugyanakkor mennyire át vannak szöve az
igazság elemeivel is. mutatja, amit
ezek után ir: "A bűnösnek természetesen magába kell szállnia. De míért?
Egyszerűen azért. mert
máskülönben
képtelen volna felfogni azt. amit elkövetett. A bűnbánás píllanata a felavatás pillanata. Söt több ennél: az egyetlen möd arra. hogy multunket meqvéltoztathassuk."~s ő. a görög esz:mény
hödolója, bámulattal ismeri el. hogy
mennyire alatta álltak a görögök
Krisztus hatalmas igazságának. Hiszen ők még isteneikről sem tételezték
fel, hogy megváltoztathatják a multat.
..Krisztus bebízonyította, hogya. legközönségesebb bűnös is meqtehetí."
Mindezek azonban nem feledtethetik
a valót. hogy Wilde-et az erkölcsi
értékelőképesség hiánya abban is megakadályozta, hogy valódi bűnbánata
legyen. A bűnt és bánatot testvéri
mellérendelésben helyezi egymás mellé,
mindkettőt a tökéletesség eszközének
tartva. Nem látja meg, hogya bánat
éppen a bűnnek tagadása.
Hit és bűnbánat nélkül, beszélhetünk-e még Wilde meqváltozásáröl?
Mít jelenthetnek akkor nála ilyen szavak, mint: alázat, szeretet? Erre is
megfelel. "Az alázatossáq a müvészben
nem egyéb. rnint az. hogy lelke nyitva
áll minden tapasztalat számára. valamint a szerétet nem egyéb a mű
vészben. mint egyszerűen a szépség
iránt való érzéke, amely feltárja a
világ számára a világ testét és lelkét:'
Mély tragédia. hogya müvészet, az
isteni eredetű szépséq szolqálata, egy
művész számára börtön és végzet legyen. Wilde egész életén át szellemi
börtönben volt. az esztéticizmus börtönében. melyböl a testi valóság börtöne sem tudta kiszabadítani. Bűvös
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kör lett számára ez az esztétícízmus,
melyet meg kivánunk különböztetni a
magasabbrangú esztétícízmustól, mely a
szépség transzcendens eredeteben hisz.
Wilde látható, a tapintható világ
szépségeinek foglya és hitvallója volt.
~ szépség nem volt egyéb számára
látszatnál. a dolgok hímporánál. és ö
tudatosan egy tartalmától fosztott külsö
formára tette fel egész életét.
Ez a bűvös kör akadályozza meg
végül abban is. hogy eljusson Krísztushoz. Néha. a szépséq egy-egy csodálatos lendületében úgy érezzük,
megsejt valamit a nagy igazságokból:
De Krísztus számára nincs nagyobb
elismerése. mint hogy azt mondja,
olyan volt, mint egy művészí alkotás.
Az élet és a gondolat bármely megnyilvánulására
alkalmazhatná
ezt
Wilde, mint értékemelő jelzőt, csak
épen a hit világát nem tudhatja felmérni vele.
A szépség szemléletéhez szekott
szeme néha annyira segiti, hogy legalább is szavakban - a mísztíkusokra emlékeztet: ..Úgy gondolunk rá
míndíq, mint ifjú vőlegényre... mint
szerelmesre, akinek szerelme számára
parányi volt az egész világ." De a
Megváltó jelentőségét irodalmivá, sőt
szinte nyárspolgárivá fokozza le, míkor azt írja, hogy élete idill volt, a
romantika szépséq-szomorúságának öszszefonödása.
Nem is láthat Krisztusban valami
földöntúlian naqyszerüt, nem láthatja
az Istent. mert Wilde a XIX. század
renanizmusának megmérgezettje. (Renan Jézus életét ötödik evanqélaunnak
mondja.) Csupán emberként értékeli
és dicséri Krísztust, ami annál is roszszabb, mintha tagadná. Mig egyfelől
kikel azok ellen, akik ..XIX. századi
borzalmas Hlantröpot" csináltak Krísztusból. másfelől ö maga is egy nyárspolgár-eszménynek hódol. A megváltás erkölcsi szépséqét nem tudja felismerni, mert ez felette <VI az esztétikai érzékelés világának.
Míndezek alapján azt kell megállapítanunk. hogy Wilde életére a külsö
szenvedés semmiféle pozitiv hatással

nem járt. Ez a szenvedés maga lesz
további életének egyetlen pozitívuma,
mely közelíti ugyan. a lelki elmélyülés
és az evangélium felé. de nem ad új
eszközöket a számára. Wilde régi lényének eszközeit használja, azokat.
melyek a bukáshoz vezették. egyoldalú
esztétícízmusát és paradox ösztönét.
Ezek ut'án nem csodálatos. a De profundis tartalmának hangulati jelentő
séget tulajdonítani. Olyan hangulat
volt ez. melyet Wilde-nek késöbb teljesen sikerült lerázni magáról. Kiszabadulása után. miután Napolyban ismét együtt töltött egy idö~ Douglasszal. ezt mondta Frank Harrisnak: "A
javulásról való szóbeszéd teljesen értelmetlen. Frank. A valösáqban egy
ember sem javul. vagy változik. Én

ugyanaz vagyok. aki mindig is vol(Harris. i. m. 309. 1.)
A szenvedés mag", azonban. melynek
emléke egész hátralévő életén á~ titkolt, fájó sebként égette. végül is termékennyé vált számára. Csak ez az
emlék lehetett az, mely halálos ágyának nagyelhatározásához vezette.
Ennek a cselekedetének azonban semmi kapcsolata nincs a De profundisban tükrözödö gondolatokkal.
Eletének ez a befejezése szabad. és
mínden hatáskereséstöl mentes cselekedet. Még leghívebb barátja. Robert
Ross is. ellenkezését leküzdve, teljesiti
Wilde végakaratát. Egy passzionista
szerzetest hív ágyához kívánságához
képest. aki az egykori "élet királyát". felveszi a katolikus egyházba.
Iharosi Gábor

-tam."

A MARS "ÉLŐ FÖLD" AZ ÉGEN?
Egyetlen bolygó sem foglalkoztatta
gónkhoz. Ezeknek a titkát a teleannyira az emberek képzeletét. mint
szkop, a fényképezőgép és a szinképa Mars. Népszerű csillagászati cikkek elemzés fokról-fokra felfedi.
felkorbácsolták az ember kíváncsisáMa még legtöbben úgy vélik. hogy
gát, regények ecsetelték a Mars-lakók a roppant kiterjedésü világűrben a mi
életét. spiritiszta médiumok pedig a
bolygónk az élet egyetlen menedékbolygó flórájáról készitettek rajzokat.
helye. A csillagászat azonban egyre
Nem is lehet ezen csodálkozni, hiszen
több olyan komoly érvet sorakoztat
az ember titkos ösztönével régóta sejti. . fel a Mars felszínén tenyésző élet lehogya néma és jeges világűrben.
hetőségeire nézve. hogy előbb-utóbb
amelyet a miénkhez hasonló napok
fel kell adnunk földünk kivételezett
százmilliárdjai sugároznak be. lehet- helyzetére vonatkozó
elképzeléseinnek az élet hordozására alkalmas égiket. Nos. a Marsra irányított müszetestek. Platontól Flammarionig a bölrek eredményei ma már sokkal megcselők és a csillagászok egész sora hitt
bízhatóbban tájékoztatnak a marsbeli
abban. hogy a miénken kivül más laállapotokról állapítja meg Pierre
kott világok is vannak. Epicuros, Gauroy .neves csillagász. akinek taLucretius az ókorban. Nicolaus Cusa nulmánya ~omán közöljük az alábbi
bíboros a középkorban, Kepler. Galifejtegetéseket - . mint a mult századlei. Descartes. Newton. Arago és
ban. amikor a marsbeli élet nagy
Secchi jezsuita páter az újkorban és
szenzációként izgalomba hozta a rnű
még rajtuk kivül is sok kiváló tudós
veit világot.
hitt a föld köré n kivüli élet lehetősé
Ha a fekete szemhatár mélyén pisgében.
lákoló vörös csillagra irányitjuk telePersze a fényévezrednyi távolsá- szköpunkat. szemünk változó színárgokban mozgó világokról a rajtuk nyalatú földet pillant meg. amely nem
egészen elütő a miénktöl. A sarkvidélévő élet szempontjából aligha mondkén elterülő fehér abrosz voltaképen
hatunk valamit. de már másként állunk azokkal a víláqokkal, amelyeket nem más. mint vékony jég vagy zuza nap vonzó ereje hozzáfűz a mi boly- mara-mezö, Azt már tudjuk. hogy az
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évszak változásával (s ott az évszakok IIÚI1tegy kétszer olyan hosszúak,
mínt a mieink), a pólus fehér sapkája napról-napra zsugorodik, a nyár
derekán pedig csaknem teljesen eltű
ník. A hősipka eltűnése részben az olvadás, részben pedig a párolgás következménye. A párolgásnak . különösen nagy szerepe van aMarson.
mert ott a légkör nyomása sokkal alacsonyabb. mint a földön. Ha ebben az
évszakban figyeljük a Mars Ielületét,
világos. fátyolszerű alakzatokat veszünk észre. ezek azonban a jeges idöszak visszatértével ismét eltünnek. A
vázolt jelenséqekböl arra kövekeztethetünk. hogya víz mindhárom állapotában megtajálható ezen a planetán )s7:.
bár ezt a szpektroszköppal történt.
megfigyelések nem erősítették meg.
Nem
csodálkozhatunk
azonban a
szpektroszkóppal
történt megfigyelések negativ voltán. mert más megfigyelések révén úgy tudjuk. hogy a
Mars nagyon páraszegény és rnert a
Wilson-hegyi
csillagvizsgáló szpektroqráfját, amelynek e kutatásokat köszönhetjük. technikai okokból a világosabb és szárazabb régiók felé kellett irányítaní. Az eddigi megfigyelések nyomán azonban mégis megnyugtató módon állapíthatjuk meg. hogy
az élet első feltétele. a lJír:: megtalálható aMarson.
A további megfigyelések során hatalmas rózsaszínű vagy okkersárga felületek bontakoznak ki szemünk előtt
és sivatagos kontinensek, vastartalmú
porral. Ezek nem változtatják szinüket. viszont azok a sötét partok és
területek. amelyeket - régebben "tenqercknek" tartottak. érdekes szinváltozásaikkal hivják fel magukra a figyelmet. Kétféle rendszerű sz inváltozást vehetünk észre. Szabálytalan idő. közökben a sztnek helyi megváltozását és bizonyos idényszerű.változásokat. Az idényszerű színváltozások úgy
nyilvánulnak meg. hogya téJen zöldesszürke színek, tavasszal átmennek
barnába. violásba s vöröslőbe. maid a
tél közeledtével ismét elhalványodnak.
Mlelött ezeknek a jelenségeknek az
értelmezésére rátérnénk. néhány szö-

val meg kell emlékeznünk az úgynevezett M ars-esetomék kérdéséről. amely
annakidején lázbahozta a regényirók
képzeletét. 1894-ben az arizonai obszervatöriurnban Lowel nemcsak az
említett: szinjelenséqeket és változásokat figyelte meg. hanem fínoman ki;
rajzolódó vonalakat is látni vélt.
amelyeknek hossza többszáz kilométerekre terjedt. Számuk csakhamar emelkedett s Lowel többszáz "csatornát"
rajzolt fel a Mars térképeire. Az éveken át tartó éjszakai megfigyelések
arra bátorították Lowelt, hogy értelmezni próbálja ezeket az alakzatokat.
Úgy vélte, hogy a Mars, ez a haldokló föld csak a hatalmas kiterjedésű
sarki területen bővelkedik vízben. s
miután régi civilizációjának védekeznie kellett a talaj fokozódó kiszáradása ellen, a Mars-lakó mérnökök
csatornákon vezették le a sarkokról
a vizet. hogy e ritka elemből minden
vidék igazságosan részesedjék. Lowel
úgy vélte. hogy ezeknek a csatornáknak és vízgyüjtő medencéknek a partján még a vegetáció tüneménvét ís
megfigyelte.
Sokan mindezt lázálomnak. az úgynevezett csatornákat pedig optikai
csalódásnak mondották. Ma M. G.
Fournier, a planéta egyik legjobb megfiqyelöje. a Pic du Mídí csillagvizsgáló igen szép felvételeinek tanusága
nyomán azt állítja. hogy az úgynevezett csatornák természetes geológiai
eredetűek,

a

különféle: sz inváltozások

pedig Marsbeli növények jelenlétére
mutatnak. A Mars-rnérnökök csatornálnak szép és izgalmas története ezvéget
zel - legalább is egyelőre ért.
Annál érdekesebbek azonban az idő
szaki szrnváltozások titkaira vonatkozó megfigyelések és az azokhoz fű
zött következtetések. Ma már általában elvetik Arrhenius svéd tudósnak
azt a feltevését. hogy a sz.inváltozásoknak fizikokémiai okai vannak. Ö
a sztnválrozásokat azzal magyarázta,
hogy a kobalt klórűrje eredeti kék
szinét a vízgőz hatására rózsaszínűvé
változtatja. Ilyen folyamat játszódik
le szerinte a Marson is. Ez a feltevés:

azonban nem valósztnü, mert az ilyen
ásványi sók száma aránylag kevésnek
látszik. másrészt e jelenség elöídézéséhez szükséges feltételek sem igen találhatók meg a Marson. Hogyan magyarázható például, hogy a földön
semmiféle ehhez hasonló tünemény
nem mutatkozik, a mi talajunkban és
1égkörünkben levő vizmennyiség viszonylagos gazdagsága ellenére sem?
Bs hogyan magyarázható végül, hogy
ugyanaz a terület fokozatosan átmegy
a viola, a rózsa szín, ismét a viola és
a rózsaszín; utoljára pedig az okker
színámyalataín? Ennél· már észszerübbnek látszik. ha valamilyen vegetáció, valamiféle virágzás jelenlétére
gondolunk.
. Mielőtt azonban a vegetáció létét
igazoló különféle feltevésekre rátérnénk, képzeljük magunkat pártatlan
megfigyelőnek, amint eszményi feltételek segitségével megszabadulunk az
idő. a tér és a vonzás törvényeitől s
ott lebegünk a Mars légkörének a magasságában s a bolygó 687 napos évén
át megfigyeljük a felszínen lejátszódó
idöszakí jelenségek
kibontakozását.
Azt fogjuk látni, hogy egy-egy Marsféléveltolódással SZékhelye lesz annak az időszaki ciklusnak. amelyet az
északi égöv játékának nevezhetünk.
A tél keze terjedelmes jégsapkát
szö a Mars északi sarkán. mialatt az
egesz félgömb -- ha nem is látszik
éppen színtelennek - , de legalább is
erősen
felhigitottak rajta a szürkés
vagy zöldes alapú színek. Néhány hónap telik el s a tavasz megérkezik. A
hőmérséklet emelkedni kezd. Az északi
sark Jégsapkája megtörik, majd elerryészik és a viz lecsordogál az alacsonyabb helyekre. Ugyanakkor kezdenek feltünni a sötét, a barna és a
vöröslő területek, amelyeknek sztnessége egyre jobban érvényesül a tavasz derekától a nyár végéig. De ime,
az ősz már ránehezedík a féltekére.
A poláris jégmező fokról-fokra újjáalakul. Kezdetben darabos formájú,
majd. nemsokára a kezdeti homogén
tömbbé Változik. Bs az északi félteke
..tengereknek" nevezett területein fokozódó elszmtelenedés jelzi a felüle-

tén feltételezett életmüködés kifejezéseinek álomba szenderülését. Nagy .vonásokban ezt tarja fel a megfigyelés.
MiJyen kövétkeztetésekre juthatunk
a megfigyelések nyomán? Ha növények okozzák a Mars területén látható sztnelváltozásokat, akkor arra
gondolhatnánk, hogy a levélfesték rétegének. a pigmentnek olyan megnyilvánulásával van dolgunk. mínt ami..
lyen a mi növényeinknél is lejátszódik. A zöld kloroftlt a földi növények
levelében ősszel a vöröslő antocíán
festék fedi el. A zöld szln ittis átmegy a vörösbe és a barnába. Kétségtelen. hogy amennyiben van vegetB.ciója a Mersnek, akkor a növényzet
létének biztosítására alkalmas levélfestéknek is meg kell lennie. A növény protoplazrnás szemcséiben lévő
klorofil magvacskák elsőrangú szerepet játszanak az élet körforqásában.
Hála a levélfestéknek. a zöld növényzet fel tudja oldani a légkör széndioxidját s a szenet le tudja kötni
azokhoz a viz molekulákhoz és szervetlen anyaqokhoz, amelyeket a nő
vénynedv szállit a gyökérből és meg~
teremti azt a szénhídrát szintézíst,
amelynek révén lehetövé válik a növény táplálkozása.
Klorofil nélkül tehát nincs növényi
élet. de vajjon melyek a klorofil megjelenésének a Ieltételeí? A fény igen
kedvező tényező ugyan, de nem látszik teljesen elengedhetetlennek,' amint
azt bizonyos homályban tenyésző mosza tok, mohák és páfrányok tanusitják. Szükséqes hozzá bizonyos hőfok
s ez megtalálható a Marsban is. Kell
hozzá még oxigén, vas és cukor. Arról tudunk, hogyaMarsban van vas,
de a másik két anyagról semmit sem
tudunk mondaní. Lehetséges-e tehát a
Marson a klorofil kialakulása?
Erre a kérdésre nem könnyü válaszolni, mert két nehézség is támasztható vele szemben. ezek azonban ma már eloszlathatök. Az egyik
ellenvetés szerínt érthetetlen, hogy a
marsbeli növények miért viselkednek
másképen az. infravörös sugárzással
szemben, mint a földi növényzet. Feltűnt ugyanis, hogya földi növényzet

visszaveri az infravörös sugárzást.
míq a marsbeli növények elnyelik. Ennek az oka azonban az. hogy a növények a mi szükebb világunkban az
infravörös sugárzás
visszaverésével
tulajdonképen csak védekeznek a túlságos erejű sugárzásokkal szemben.
viszont a Marson aligha idézheti elő
bármi is az infra vörös sugárzás túlságos erejét. ha fiqyeelmbe vesszük- a
naptól való távolságát. Így a marsbeli növényi zónák sötétségének állandó fényképészeti tüneménye teljesen érthetővé válik. mert ha van vegetáció ebben a hideg világban. akkor
az a maximumát nyeli el ezeknek a
naqyhosszúsáqú, lényegileg
höszerü
hullámoknak.
A másik ellenvetés
hogyha a
Mars feltételezett flórájának volna
szenet asszimiláló pigmentje. akkor
gazdagitania kellene a légkört felfedezhető oxíqénnel, mint ahogy ezt a mi
floránk teszi. Ám nem ez a helyzet.
Nem szabad azonban elfelejtenünk.
hogy a Mars légköre széndíoxídban
igen szegény s a feltételezett növények
asszímilációia ebböl szabadit fel oxiqént. A Marson a fény íntenzitása is
csekélyebb és ha a fénycsökkenés nem
akadályozza is meg a növény léleqzését, másik életmüködését viszont. az
úgynevezett fotószíntézist, vagyis a
klorofil asszimiláló müködésének tű
neményét feltétlenül meglassítja. Ilyen
körűlmények
között a növény csak
kevés' oxigént szabadithat fej. ezt a
keveset viszont a lélegzés rögtön. felveszi. Zárt kör ez. amely pillanatra
sem teszi lehetövé. hogy a szpektroszkóp megragadja a Mars atmoszférájában feltehető oxigén nyomait.
A Marsban tehát föltehető a klorofil léte. de mivel magyarázható meg
az úgynevezett "tengerek" sötét sztnezödése éppen a tavaszi és nyári hónapok idején? A földi növényzet barna
színe éppen nem tavasszal, a vízbő
ség idején. hanem a száraz évszak végén tűnik fel és a növénv utolso életjele a téli álom előtt. A földi flóra
színének őszi megváltozását általában
a szárazsággal hozzák összefüggésbe.
Anélkül. hogy mellözní akarnók ezt a

az.
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tényezőt. szerepe jóval kisebb. mint a
sejt cukorsaváé, de főleg a hídeqé.
Két hosszabb tartózkodás. amelyet e
tanulmány szerzője legutóbb a sarkvidéken és a lap földön töltött. ezt a
nézetet csattanósan megerősítette. Nos,
a Marsot úgy foghatjuk fel, mint az
északi sark vidékét. Még nyár derekán is hidegeknek kell lenniök az éjszakáknak, de legalábbis Irtsseknek.
A továbbiakban minden megérthetővé
válik. Az olvadó jég vizének megérkezése tavasszal felébreszti a Mars
flóraját. Az anyagcsere (a lélekzés és
az asszimiláció) a tél folyamán a végsőkig csökkent. É'.s íme a viz hatására
a klorofil. vagy annak meqfelelöie
megpróbálja megnyilvánitani a fotoszintézis jelenségét. De ez lehetetlen
számára mindaddig, mig el..aem éri a
minimális hömérsékletet. A sejt tehát
igyekszik megalkotni pigmentje számára a meleg szint: a vöröslő, a barnás, néha a kárrnín- vagy a csokoládésaint. Az ok? Ezeknek a pigmenteknek nyilván ugyanúgy van hötaroló szerepük, mint a mi földi növényeink levélfestékréteqének.
A sejt
belső hőmérséklete emelkedik. a klorofil müködésbe lép. Az biztos. hogy
a fotoszintézis korlátozott. de ahhoz
elegendő. hogy fenntartson egy csenevész vegetációt.
Igy alakul 'hát ki a Mars m,ocsaras
tájainak a felszínén vagy a "tengereken" egy olyan flóra, amely hasonlít
a Iínomszfnezésü északi flóra egyes
növényeihez. Olyan növények ezek.
amelyeknek anyagforgalma meqlassúdott, amint azt az őket körülvevő szegényes
életviszonyok
megkívánják.
Nem valószínű, hogy mély gyökérzetű növények verhettek gyökeret ennek a bolygónak állandóan fagyos ta.laján, de ha ismerjük az északi törpenövényzet gazdag. színes világát. akkor nem csodálkozhatunk a Mars növényzetének szlnein. amelyek oly sok.
hasonlatosságot árulnak el vele.
Az időszaki változásokon kívül vannak hírtelen és helyhez kötött változások is. amelyek néhány nap alatt
kibontakoznak. Nem lesz valószínűt
len. ha ezt a jelenséget a sztyeppék

vegetácIójanak színte kirobbanasszer0
tibontakozásával hasonlitjuk össze.
A Mars felületének színváltozataít
1ehát leginkább azzal magyarázhatjuk
meg magunknak. ha föltesszük. hogy
.az északi földi vidékek száraz .zuzmöíhoz és moháíhoz hasonló növényzet él
'rajta. már csak azért is. mert zöld felületének színképe ezeknek a növélIyeknek a szinképével azonos.
Ami a Marson levő állati életet il~
Jeti. arról nem sokat tudunk. mondaní.
Egyesek mégis úgy vélték. hogy a
Mars meaedékhelyet adott gondolkodó
iényeknek. ha tán alaktanilag nem ls
hozzánk hasonlöknak. Am ezekről a
kérdésekről nem érdemes sokat töpzengeni.
A végkövetkeztetések előtt azonban
érdekesnek látszik még néhány adalékot adni azoknak a bizonyitékoknak
a nyalabjához, amelyek a marsbeli
ilet mellett szólnak. Ha elfogadjuk,
hogy talaján az olvadás és lefolyás
iehetséges (és ezt mindenki elismeri).
akkor el kell fogadnunk egy áthatolbatatlan ösközetnek a jelenlétét ls
ezen az erózió által elhasznált. többékevésbbé egyforma. üledékes közettél
boritott földön. Ml lehet ez. ha csak
:Dem agyag. A ritkán tiszta alumínium
szilikát. az agyag általában kolloidálls
és ragasztó anyag kiséretében szokott
előfordulni. amely megadja neki hajIltható és gyúrható tulajdonságát.
Nos, vajjon Igazolódnék-e a sarkvidéltének világossága és sötétsége. ha nem
volna jelen egy teljesen áthatolhatatlan geológiai réteg. hogy ez biztosítsa
akismennyiségű jégből kíolvadö víznek a tárolását és a lefolyását. Ahboz azonban. hogy egy geológiai réteg áthatolhatatlan legyen. az kell.
hogy át legyen itatódva egyrészt bizonyos mennyisgü vízzel. amelyet befoqad, másrészt szerves anyaqokkal,
'már pedíg ezeknek az eredetét nehéz
volna másban keresni, mínt fossztlís
állatok és növények előzetes elemekrebomlásában. Vajjon nem láthatjuk-e
ebben a Mars multbeli életének Jeiét?
Azt. hogy a Mars világos zönái oxidált. vastartalmú fémsókkal

szlne:zett poros sivatagok, egy úgy~
nevezett palorizációs eljárással állapították meg. Ennek alapján pedíg
el kell ismerni egyelőbbeni oxídácíót
egy olyan időjárási korszakban. amely
különösképpen meg volt fosztva a vizgőztől. De honnan származott volna
ez az oxigén, ha nem a régebbi fotoszintézisekböl, hiszen tudjuk. hogy a
föld légkörének csaknem minden oxigénje a kloroplazmák asszimiláló munkájából származik. A Marsnak tehát
volt oxíqénje, amelyet valamíkor növényzete termelt. Mert ne felejtsük el.
hogy fellépésükkor egyetlen atomnyi
szabad oxigént sem lehet találni az
égítestek atmoszférájában. Az bizonyos, hogyha visszautasítjuk a szabad oxígén hatását, nem hívatkozhatunk arra. ami a vízben található. De
egyáltalában lehet-e fenntartás nélkül
elfogadni a víznek ilyen (t. I. oxidáló)
hatását. amikor tudjuk. hogy például
a gazdagabb és szegényebb vastartalmú sók megkívánják a gáznemű
szabad oxígént és nem eléqszenek meg
a vízgőzben vagy folyadékban Ievövel? tgy tehát a Mars vastartalmú sívatagí pora is az ottani növényi életnek legalább ls egykori léte mellett
szölö érv.
Pierre Gauroy tanulmányában. amely
rendkivül érdekesen világít bele a hípotézisekkel dolgozó tudományos elme-munkába, éppen a különféle feltevések összehasonlítása és egybevetése
után arra a véqkövetkeztetésre [ut,
hogya Mars "élö föld az éqen:":
..Nem. a míndenség nem lehet temetaf
- kíált fel a tudós csíllaqász, - Az
ásvány győzelme nem lehet a világ
értelme. Az élet megjelenése nem véletlen jelenség. hanem megfelel a haladó és irányított fejlődés törvényeinek. És ha elhagyjuk a tudomány területét, hogy eljussunk a Hlozófíához,
felismerjük egy teremtő Hatalom szandékát s ennek következtében az egész
kibontakozás igazolódik az általa alkotott emberben, vajjon lehet-e alaptalan és önkényes állítás nélkül ezt a
végcélt a mi sártekénkre korlátozní?"
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A LAKÁS ÉS A VÁROS ESZMÉNYE
A MODERN VILÁGBAN
Annak a világszerte mutatkozó törekvésnek, mely a társadalom mentöl
szélesebb rétegei kultúrszintjének és
életsztnvonalának ernelésén fáradozik,
egyik legtöbbet hanqoztatott programja a korszerü lakásépítés és városrendezés.
HA második világháború óta eltelt
évek gazdasági feltörekvésének egyik
még mindig megoldatlan problémája a
lakáshiány. Szenvedö alanyai azok,
akiknek hivatásukból kifolyóan, vagy
egyéb okok miatt lakást kell változtatniok, és azok a fiatalok. akik külön otthonban akarnak családot alapítani. Rendszerint hosszú ideig kell
várakozniok, míg valahol otthonnak
megfelelő lakásra találnak. Külön nehézsé\}et jelent azután. a még mindig
fennálló szabad költözködés korlátoaása, amit éppen a lakásszüke miatt
kénytelenek a hatóságok nem ritkán
elég zordonan gyakorolni." E sorokat
elmúlt év nyarán írta egyik legnagyobb svájci újság. Ugyanakkor Franciaországban és Angliában újságcikkek és ankétok egész sora foglalko:rott ugyanezzel a problémával. A
nagyrésZében romokban heverő Németországról nem is beszélve.
Látható tehát. hogy a probléma
azonos gondja - kevés kivétellel minden európai országnak. Ennek
okát egyrészt abban kell keresni. hogy
a háborút viselt országokban a lakásipítkezés éveken át szünetelt s így
csak elvérve épültek lakóházak. másrészt bombatámadások következtében
még a meqlévöek is óriási számban
elpusztultak. Ehhez járul a társadalmi
szerkezet alsó rétegeinek gazdasági és
kulturális felfelétörekvése. aminek következtében jóval több lakásra lenne
,lIzükség. mint amennyi van.
. A nagy lakóház vagy kertes családi ház körüli viták felszínre vetették
a modern városrendezés és építés problémáit is. 1948 nyarán Zürichben
rendezték a XIX-ik nemzetközi lakásépítési és városrendezési kongresszust.
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A felvetett kérdések: a lakásépítkezés
állami támogatása. a városok és a
vidék nemzeti és táji szempontok szerinti rendezése, a városrendezés és a
magántulajdon gazdasági összefüggései. alakásviszonyok fejlödése és igy
tovább. Meqállaptották, hogy bár szocíolöqusok és közegészségügyi szakemberek ismételten figyelmeztettek a
modern
követelményeknek megfelelő
lakás- és városépítés irányelveire,
ezeknek még mindig csak kis része valósult meg. így például felismerték
ugyan az egylakásos•• kertes családiházakból álló települések nagy elönyeít, mégsem építették őket akkora
számban és ütemben. ahogyan erre
szükség lenne.
E települések valamikor abból indultak ki. hogya rnunkaadó mühelyében dolgozó munkásai számára egy~
vagy többlakásos. úgynevezett munkásházakat építtetett. Az első ilyen
munkás lakótelep 1520-ban alakult
Augsburgban. az európai hírű kereskedöcsalád egyik tagja. Jakob Fugger
építtette száz alkalmazottja és ezek
családja részére. Később "Fuggerej"nek nevezték el. Az egyemeletes és
földszintes házakból álló külön kis városrész meglepöen jó állapotban maradt meg a mai napig. (Ma a város
kezeli és magukra maradt öregeket helyez el benne.) Svájcban a XIX. század elején jelentek meg az első munkás-lakötelepek. Miután sok elönyüket hamarosan íelísmerték, a fejlődést
ebben az irányban kellett volna folytatni és nem pedig. ahogy a mult
század közepétöl történt a nagy és
zsúfolt bérkaszárnyák számát szaporrtani. A szűk és naptalan lakásokban,
keskeny folyosókon és dohoslevegőjű
udvarokon sem az otthon légkörét
megteremteni, sem a gyermekek szabad. eqészséqes fejlödését biztositani
nem lehetett.
A szabadon épült. kertbe helyezett
családi házak megadják a tulajdon
örömét és eléqtételét, a munka utáni

egéazaéges kerti foglalatoskodást, a külsö körön elhelyezett laköneqyedekgyermekeknek elegendő friss levegőt, kel. A svájci építész ez utóbbi negyenapfényt és szabad mozqást. A ház deket, - melyeknek egy része a régi
b kert körül adódó sok apró tenniperemvárosoknak a városhoz való
való, a saját "négy fal, tető és rög" csatlakozásából alakult ki (mint péltudata derüs biztonságérzésben fogja dául a
Nagy Budapesthez
csatolt
Mátyásföld, Rákosössze a bennelakókat és minden egyéb Pestszentlörínc,
mesterséges intézkedésnél jobban védi
szentmíhály. stb.] "csatlós városa családot. Az ilyen emberek számára részeknek" nevezi. Itt a többemeletes
a haza fogalma elevenen élő valóság- lakóházak és kertes családiház-telepek
mellé iskolák, templomok, kulturális
gal telik meg. Gottfried Keller, a nagy
svájci író szavai szerínt: "Az otthon- intézmények, vásárcsarnokok, üzletek,
kisebb, főképp kéziipari üzemek kelból induljon el, mi majd fényt ad a
hazának:' Avagy
Griffin bíboros lenek. A lakástipusok sokfélék legyeegyik Londonban tartott beszédéből nek, ne csak a kis, közép és nagyidézve: "Ilyen házakat kell épite- jövedelmű családok különbözö igénünk ... Azt akarjuk látni, hogy a tár- nyeit eléqítsék ki, hanem nőtlen férsadalom minden rétegének tagjai megfiak, magányosan élő nők, sokgyermekes családok, müvészek és irók
szerezhessék saját kis otthonukat."
Hasonló kislakásos települések naszükségleteit is.
gyobb számban az európai országok
Ez a beosztás természetesen nem jeközűl leginkább
Svájcban. Angliában lenti azt, hogya sokszáz, néha ezerés Svédországban vannak. A Szovjet- esztendős városok strukturáját erősza
unió eddig a négy-ötemeletes modern kosan meg kellene változtatni. Csupán
nagy lakóházakat részesitette előny útmutatás kiván lenni az eszményi város felé és megadja az írányvonalakat,
ben.
A lakásprohlémáböl nőtt ki, ennek míképpen alakítsák, fejlesszék a megmintegy folytatásaként, a modern vá- lévő városokat és hogyan rendezzék
rosrendezés és építés ezer meqoldásra be az újonnan épülöket. Ez utóbbiváró kérdése is. Az erősen eliparoso- akra különösen a Szovjetunió nyujt
dott városi élet teljesen más igénye- érdekes példákat, ahol új nagyüzemek
köré, vagy kulturálisan elmaradt noket támaszt környezetével szemben.
mint akár a középkori, akár a renemád falvak helyére színte a földből
szarisz életforrnáé. Korunk városrennőttek ki a modern városok.
dezésének egyik ismert szakértője,
A harmadik kérdéscsoport: építéHans Físchlí az alábbiakban körvona- szek, művészek, szociológusok és közlazza, milyen elvek szerínt kell a mo- egészségügyi szakemberek munkájának
dern városokat kialakítani:
~
összehangolása. Erről is számtalan
A város középpontjába az állami hi- vita és megbeszélés folyik. Az elmúlt
vatalokat, nagy üzleteket és áruháza- .év nyarán, alapítása óta hetedszer
kat, bankok at, utazási irodákat, szálgyült össze a modern :építészek nemlodakat. szörakoztató és kultürüzeme- zetközi kongresszusa
(Le Conqrés
ket kell helyezni. Ezt a centrumot International d'Archítecture Moderne
aytlvános kertek s parkok zöld öve- - . rövidítve CIAM) az olaszorszáqi
zete vegye körül. Ezután következnek Berqamöban. Mindenekelőtt mint
az ipari negyedek, ahol a nagyüze- az előző esztendei svájci lakásépítési
mek, gyárak, közérdekü közlekedésí és városrendezési kongresszus - a'
telepek nyernek elhelyezést. Ezt a vá- lakás, munka, pihenés és közlekedés
rosrészt mindig a széljárásnak meqfe- kérdéseit tárgyalták meg. Azután térlelöen kell elhelyezni úgy, hogy ne a
tek rá tulajdonképpeni tárgykörükre,
lakónegyedek felé áramoljék a füst és az építészek és képzőművészek muna többi káros kémiai és égési termék.
kájának összehangolásánál felmerülő
A centrumot megfelelő széles utak problémák meqvítatására. Első pont
kössék össze az i!,ari zónával és a
volt az építészek helyes képzése és
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nevelése. ennek fő irányelve az legyen,
hogy a tervezö-építész maradjon állandó kapcsolatban az épületek szermunkálataival,
kezetí és technikai
ezek figyelembevételével végezze a
tervezést. Ugyancsak tisztában kell
lennie az építészet' történetével és
azokkal a társadalmi okokkal. amelyek egyes korok városait olyannak
alakították ki, amilyenek lettek. amiJyeneknek a gazdasági és kulturális
viszonyok követelték. Például: a régi
görög városok aqoráí, a középkoz, vásárterei abból a szükséqletböl születtek, hogy az emberek összeqyűlhes
senek egy meqfelelö helyen közös
ügyeik megbeszélésére. Az agora és a
vásártér építészeti megoldása tulajdonképpen már azt a kérdést érintette.
amellyd a ma építésze is sokat küszködik: megtalálni építészeti kifejezését az egyén és tömeg egymáshoz
való vonatkozásainak. Eppen ezért
kell a tervező-építészeket meqszabadttanl elkülönültségükből és bekapcsolni saját koruk gazdasági. társadalmi
és kulturális vérkeringésének áramába.
A bergamói kongresszus következő
tárgypontja építész. festő és szobrász
helyes
együttműködésének
kérdése
volt. A mai kor nagy nehézségeket
gördit épitész és képzőművész közös
alkotómunkájának megvalósítása elé.
A kor a szakembereknek kedvez.
ezek Ieqtöbbje pedig meglehetősen
egocentrikus beállítottsáqú és saíát
szakmáiának értékesebb voltáról való
meqqyözödésében a többiekre b'zonyos lenézéssel tekint. A művészek
sem kivételek ez eltévelyedés alól.
A városi emberek' számára gyülekező-tereket és. termeket. szórakozóhelyeket teremeni épitész és képző
művész közös feladata. Úqy kell meqalkotniuk ezeket, hogya kor nyelvén
szölianak a kor emberéhez. Éníté szek
és képzőművészek ne váljanak túlságosan rabla-vá annak a törekvésnek.
hogy alkotá-aik "örökre" megmaradjanak. Indiában a házak falát évente
újra fehérre m..sze1i1< és a néni f..sti'ik
évről-évre új képekkel díszítik. 19')0ben Párizs városa a Porte Maillot
"művész~városrészt" bokörnyékén
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csájt építészek és müvészek rendelkezésére. hogy ott mintegy laboratöriumi kísérletképpen próbálják ki elképzeléseiket.
A kongresszuson igen érdekes víták alakultak ki a nyugati és keleti
felfogás különbözöséqe körül. főként
"az utca emberének" véleményét illetően. Varsó kíküldötte, egy építésznö,
aki rendkívül sokat dolgozott szűlövá
rosa újjáépítésén. kifejtette. hogy a
nyugat! művészeknél hiányzík a meqfelelő maga tartas a nép irányába. A
művészet nem önmagáért, nem a kevés kíválasztottért, hanem a népért
van. Ezért olyannak kell lennie. hogy
a nép, az "utca embere" megértse. A
nyugati müvészet formalizmusát a:t
okozta. hogy a kapitalizmus szakadékot ásott müvészet és realitás közé.
Picasso művészete például abban az
értelemben realisztikus, hogy meqtalálta a kapitalista társadalmi szétesés
művészi ábrázolásának festői eszkö-zeit, ezért a szeelálizmus szempontjaból hasznosak alkotásai mindaddig.
mig nyugaton
maradnak. Keletell
azonban, ahol a nép már fejlődésének
pozitiv szakaszába lépett, Picasso mű
vei fölöslegesek és károsak.
A nyugat képvíselöí azzal érveltek.
hogy kiemel ték a kritika elengedhetetlen hasznosságát és építöjellegét. Saját országának többet használ az, mondták - . aki a jelentkező hibákat
felemlíti. rnínt az. aki szeretö elfoqultságában elkendőzi azokat. Az "utca
embere" fogalma körül ls pontosabb
meghatározásra van szükséq. Tulajdonképpen ki az "utca embere"? Ha a.
tömegekre gondolunk. mindazokat is
ide kell sorolnunk nagyüzemek.
hivatalok, kulturális egyesületek vezetölt - . akik épitészeknek és képzömű
szeknek megrendeléseket adnak. A
XIX. század tapasztalatai azt mutatták, hogya tömeg ítélete még nem
megbízható. Nevelése és fejlesztése
terén még ma is naqyon sok a tennivaló.
A nép véleményének érvényesítése
a művészetí kérdésekben csakis úgy
képzelhető el helyesen. ha az alkotóművész meqtudakolja, ml az. amit a

nép kíván. amí után váqyakozík: de
az anyagot azután saját müvészi eszközeivel kell tolmácsolnia. A modem
életnek is vannak művészí hagyományai és sajátos kífejezömödja, csakis
ezeknek iqénybevételével
képzelhető
el . a képzőművészet egészséges fejlő
dése.
A OAM záróülésén elhatározta,
hogy igen hasznosnak bizonyult megbeszéléseit és a különböző vélemé-

nyek kícserélését minden esztendöben
megismétlödö
kongresszus keretében
folytatni fogja.
,
E hármas vonal: lakásépítés, városrendezés. építészeti és képzőművészeti
alkotások összehangolásának törekvései felé várakozással tekint míndenkí,
akí a tömegek életszínvonalának emelése mellett mind az eqyén., mind a
közösséq ízlését és kultúráját is fejleszteni akarja.

H.A.

LÓ ÉS MOTOR
A technika különféle gépei mindig
újabb és újabb emberi és állati munkaeröt szorítanak ki. Maguka; az erő
forrásokat hasznosító gépeke t is állandóan kiküszöbölik a qazdasáqosabb
és termelékenyebb gépek. Kezdeben
úgy látszott. hogya gépek által megsokszorozott emberi munkateljesítmény
egy időre munkanélkülíséqet idéz elő.
Ennek azonban éppen az ellenkezője
következett be. Az emberi munkaerő
nek a technika ál.al megnövelt termelőtevékenysége a
szükségleteknek
nem is sejtett emelkedését idézte elő.
Még a vontatóerö-szükséqlet nagysága sem állandó. A vasu ak kiépítése például kezdetben elvonta a hámos és igás állatok munkáját, a lótartó fuvarosoknak pedig a jövedelmét. Ez a kérdés sokat foglalkoztatja
mcstanában a svájci közvéleményt is
és egy svájci agrár-mérnök. E. Rauch
érdekes ada' okat közöl erről a témáról. Kíkutatta, hogy a Gotthard vasút
kíépí'ése folytán csupán a svájci Úri
kantonban 1876-tól 1886-ig. alóállomány 526-ról I 75-re csökkent. Ez
azonban nem tartott sokáig. a lóállomány hamarosan Ismét meqkétszerezö4öt,. A vasúthoz való személy- és
áruszállítás új munkaalkalmakat teremtett.
A Xx. század kezdete óta a sin től
és vezetéktől meqszabadított, gumiabroncsokon futó robbanó motor a fuvarozás munkájának további részelt
ragadta magához. Versenyzett a vasúttal és a lóval. Söt meghóditotta a
Ieveqöt UI s ma már a száUttásl mUD-

kákban döntő szerepet játszik. Vajjon
a robbanomotor technikai előnyeivel
nem fogja-e teljesen kiszoritani a lovat a szállítmányozás mínden tevékenyséqéböl, mind a katonasáqnál,
mind pedig a rnezőqazdálkodásban?
Avagy milyen feladatai lesznek a motornak és melyek maradnak meg a fogatok számára.
A motor három. éspedig két technikai s egy gazdasági tulajdonságával
szárnyalja túl a lovat. Leginkább
észrevehető és legfontosabb előnye.
hogy tíz-húszszorosára növeli a fuvarfordulók gyorsaságát. Minthogy az elfáradás jelenségei hiányoznak nála.
még magasabb teljesitményt is elérhet.
Például a húsz kilométernél nagyobb
távolságra való szállításnál. a lónak
jó úton ís öt órára van szükséqe csupán ahhoz. hogya szállítás helyére
érjen s a vísszatéréssel a napi munkának már vége is ván. A teherautó
ugyanezt a távolságot egy- vagy másfél óra alatt teszi meg oda-vissza s
tíz-tizenöt szállítást ís elvégez.
A vontatóegység ereje a motomál
jobban illeszkedík hozzá a szükséqletIhez. Egyetlen motor tíz-húszezer. sőt
még több kílogrammot is el tud vinni.
várakozási ideje pedig rövidebb. mint
az állaté, Emiatt különösen nagyobb szállítmányoknál szállítóereje jobban kihasználható. kiszolgáló
személyzetének munkaideje pedig meg.takarítható.
A
munkateljesítmény
meqqyorsításe és felerősítése kedvem
körűlmények között a szálllt6eszközt
kiszolgáló emberi munkaerő telJeslt~
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ményének több rnint húszszorosára
való emelését teszi lehetövé. A motor
gazdasági előnye költségeinek a munkaszükséqlethez való
idomulásában
rejlik. Időszaki vagy más munkaszünetek idején a rnotortartás költsége gyorsabban és eröteljesebben csökken.
mint az állattartásé, Az egyik legnagyobb költséqtényezö az üzemanyag.
ezt azonban csak akkor használja fel.
amikor munkát végez. Ezzel szemben
az állatnak akkor is rendszeres takarmányozásra van szükséqe, amikor nem
dolgozik. Az állandó költségek kisebb
aránya főként olyan üzemben. amelyben nagy szükséglet-ingadozások mutatkoznak, különösen alkalmassá teszi
öket arra, hogy ezeket olcsón kíeqyenlítsék és alkalmas vontatóerő tartalékot biztosítsanak.
Főképpen a motornak ez a három
vonása okoz:a a ló fokozatos kiszoritását. A jó úton történő szállítmárryozásoknál a rnotor előretörését ez; a két
előnye magyarázza. Hasonló a helyzet a kontinentális klima egyoldalú
mezöqazdasáqában is. Ott, az egyoldalúan gabonát és más hasonló termékeket művelő mezőgazdasági üzemekben a motor átveszi a viszonylag egyszerü és csak periódikusan fellépő fogates munkát. Ott is inkább a tömegteljesítmény, nem pedig az; alkalmazkodás játszik szerepet. Két vagy három motor elegendő, hogy az eke, a
borona. a vetőgép, a tengeri morzsológép és a szállítás különféle igényeinek megfeleljen és hogy ezekkel a gépekkel, amelyek másfél-tízenkét méter
szélességű talajművelésre képesek.
a
húszszorossáqíq fokozzuk azt a teljesítményt, amivel a legerősebb lófogat
még meg tud bírkézní. Az amerikai
mczöqazdasáqban a lóállomány éppen
ezért az 1913. évinek harmadára csökkent.
A motor fölénye azonban nem mindenütt mutatkozik meg. Már a szállításnál sem egyenlő a ló és a motor
egymáshoz való viszonya. Mind a
szállítmány nagysága és a szállítás
hossza. mínd pedig az útrneqszakítások
[például tejeskocsiknál. kenyereakocsíknál] jelentős mértékben összezsu-
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gorithatják a motor teljesítményének
előnyös voltát. Ha azonban a vontatóerő valamely üzemben. vagy különleges
munkafeltételek
következtében
egymás mellett vagy egymás után
több feladatot kell. hogy átvegyen.
akkor már nincs meg többé az a fölénye. amely az egye3" teljesítményeknél
mértékadó, Ez esetben olyan vontastó:erőt kell keresni. amely az összes elő
forduló feladatokat együttesen tudta
kielégitő módon megoldani.
Ebből a szempontból a ló jelentékeny előnye. hogy sokféleképen felhasználható. Persze lehet olyan motorokat szerkesztení, amelyek valamely
meghatározott teljesítményben a fogatos állatot jóval felülmúlják. ám
melyik gép oly sokoldalú a munkájában. oly alkalmazkodó és oly könynyen felhasználhato különféle munkákra, mint az állat! Rögtön megmutatkozik ez a dimbes-dombos vidékeken és amikor az utak is váltakozó
követelményekkel lépnek fel. Ilyen
esetben a ló megváltoztatja a járását,
gyorsaságát. erökifejtését, növeli a felülethez való tapadását. és kapaszkodóképesséqét s elviszi a terhet az
utcán éppúgy. mint a szántóföldön. a
mezön, az erdőben csakúgy, mint kulturált
szállítási viszonyok között.
Mindezt egyetlen motor, ilyen sokféleségben nem tudja teljesíteni, Mínden gép csak valamely meghatározott
munkaterületen tud technikailag és
gazdaságilag értékes munkát kifejteni.
A mctorositás karöltve jár a specializálódással. Valamely többigényű üzemben azonban a 16 csak akkor lesz
mechanízált fogattal kiszorítható, ha
több speciális motort állitanak helyére.
Ez az előny elég fontos ahhoz,
hogya ló helyét a jövőben is biztosítsa a nap alatt. Dániában. Svédországban, Svájcban. Spanyolországban.
Norvéqíában, Hollandiában. Tuniszban és Törökországban a legújabb
adatfeltárás szerint a lóállomány a
második világháború után arányiag
nagyobb, mint 1913-ban (tehát a motorosttás előtt]' volt, jóllehet . mlnd-

ezekben az országokban íntensív motorositás folyik.
A svájci mezőgazdaságban a motorok száma a rnűvelés alatt álló területekhez képest igen nagy, sót nagyobb,
mint az Egyesült Allamokban. Nyolcvan hektár megművelt területre egy
traktor és két kis vontatógép esik.
jóllehe: azonban minden traktorra
harminc hektár szántóföld jut, a lóállomány viszonylagosan növekedett.
Persze az igáslovak száma 1913 óta
t 5.000-re csappant. Ha azonban az
igás fogatok eltűnését figyelembeveszszük is, a svájci gépesités csupán a
von.atöerö-szükséqlet erőteljes meqnövekedésével magyarázható meg.
Sokoldalú mezöqazdasáqí üzemben
a munkameqosztás a lófogatok jobb
kihasználását teszi
lehetövé. Kevesebb utcai szállítással szemben többfajtájú vontatási műveletet kell az
ilyen üzemben Végrehajtani, ezek pedig a: talajhoz, a munkához és a tempóhoz' való alkalmazkodást követelnek. Ezen a téren a Iovontatás semmiféle téren nem marad el a motorvontatás mögőtt s az ilyen üzemekből a motor a lovat nem is tudta kiszorítani. Az európai talajhasznositás
belterjes üzemrendszerében. amely a
vetés és aratás mellett különleqes nő-

vénynevelő munkát .fejt ki. különféle
gyümölcsöket termeszt és fajállatok
tenyésztésével foglalkozik, az erösea
specializált technikai vontatás csak
több, egymás mellett alkalmazott vontatóeszközzel véqezhető el. Zürich
kantonban tartott egyik ankéton kiderült, - igaz, csak tizenhárom traktortulajdonos volt jelen - , hogy a traktortulajdonosok mindegyike még állati
fogatot is használ. Részben még lovakat is bérelnek, jóllehet traktoruk nem
volt teljesen kihasználva. Ennek a magyarázata az állat kitűnő sajátossága
bizonyos munkák szempontjából.

A mezöqazdasáq gépesitése nem
történhetik uniformizált eszközökkel.
A gépesitésnek alkalmazkodnia keU
a különféle· vontatöszükséqletekhez s
éppen ezért a ló nem tűnik el a mező
gazdasági üzemekböl, mert sokoldalú
felhasználhatósága mellett használata
sok tekintetben olcsóbb - különösen
kis üzemek részére - mint a motor.
E technikai és gazdasági mérleqelésekből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a fejlődés nem fogja a két
vontatóerő egyikét egyoldalú előny
ben részesíteni. Ezért nem is úgy állitottuk fel a kérdést, hogy ló vagl/
motor, hanem igy: ló és motor.

HOL TART MA A JAZZ-ZENE?
e~,7Jedek óta

tatlan varázsú rítmusaira, amelyek a
harmincas évek Euröpájáe valósággal
folynak értékelése körül. Mint Maurice elárasztják. Akkoriban hires zeneszerLe Roux neves francia zeneesztétikus zökről azt suttogták, hogy álnév alatt
rámutat, a jazz felháborodott vissza- bizonyára kenyérkereseti szemponutasit'ása még nem is olyan régen sojazZIt komponáltioktól vezettetve nak. illetve [azzátíratokat készítenek,
kak szemében a műveltséq és jólneveltség egyik ísmertetöjeqyének számí- - Gershwin a Rapsody blue-vel vagy
tott és nem egy derék ember erkölcsi
Amphitéatroff az Amerikai Panorámá"
val - megteremtette a jazz-szímfóniár
rnissziót vélt teljesiteni akkor. amikor
az ifjúság lelkére beszélt, hogy ne a
is, ezt: a felemás műfajt, amely a jazz
kífejező eszközeit őssze akarja egyeznéger jazzre, hanem a nemzeti és keresztény lelkűletnek szeríntük sokb I tetni az európai zenével. Ma már a
jobban megfelelő szalóri zenére tánjazz ötvenéves multra tiekint vissza.
klasszikuseí vannak. mínt ArlIlfltrong
coljanak. Az ifjúság azonban nem
hallgatott az okossrora és szerivedévagy Duke Ellíaqton, és -'- állapítla
Iyesers vetette rá magát a hot iezz meg Le Roux - nem talalunk-semmt
kétségkivül kissé barbár, de ellenállhaszéqyelnlvalöt abban, ha valaki a

szél a jazz már Euró-

pában is. de még mindig heves .viták
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jliZzkedvelÖk közé tartozik, sőt a
break, hot, seat, bop, wa wa, drummer,
sW'ng és gmwl sza vak színte átmentek
a hétköznapi nyelvbe.
Miután a néger zene Európában
polgárjogot kapott, míndeníéle kabaré.
t'álnc- és könnyüzene felvette, néha
csak bitorolja, a jazz nevet, és éppen
az hiányzék belőle. ami a jazz lényege. Mí is voltaképpen a jazz? Az
Eqyesült-Alamok néqereínek népi eredetű profán zenéje. A "profán" [elzöt
azért kell hangsúlyozni. mert a feketéknek vannak kimondottan vallásos
jellegű énekeik is. A néger spirituálé
a rnissziot.áriusoktól hallott egyszerü
zsoltárok bóditóan gazdag, egyéni kivirágzása egy elnyomott és erősen lirai érzékű nép lelkében. Hasonló fejlődést találni a négerek profán zenéjében is. A jazz alapja az afrikai népzene. különös rítmikájával, ütemes lüktletésével, rögtönzéseivel, és föképpen
forró Iírájával, amely arra készteti a
fekete zenészt. hogy mínden test-Ielkí
képességének mozqósításával, vagyis a
lehető legnagyobb hévvel- hot-tal fej ezze ki érzelmeit. Ez magyarázza
az európai zenében eddig ismeretlen
kifejezési módokat, amilyen a vibreto,
seat, glissando. sordino (wa-wa), nyikorgó hang (growl), a tisztátlan hang
(dirfy). a hot-jazz megannyi jellem.
Zői.

A néger zenének ezek a tulajdonságai talán nem fejlödtek volna ki ilyen
mértékben, ha a feketék - az európaiakra nézve nem éppen dicsőséges
mödon - illem jutnak kapcsolatba az
európai civilizációval Mert a XIX.
század rabszolgakereskedelmének sok
szenvedése és megaláztatása nagyban
hozzájárult a jazz
kialakulásához.
Képzeljünk magunk elé egy 1840 körüli new-orleansí tájat. például Louísíanának. a rabszolgakereskedelem központjának egyik terét, ahol a feketék
összeqyülnek, hogy énekben és táncban fejezzék ki elnyomatásuk és megaláztatásuk minden keservét. (Ezért
olyen fájdalmasak ezek a régi jazzdalok, ) Ebben az időben még a fehérektól elsziqetelten élnek és csak a
milssZliOlllláriusok révén ismerkednek meg
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a wtárokkal. de azért már rájukragad egy-egy európai dal. rendesen utcai énekesektől hallott, kétesértékű
..sláger", vagy katonaíndulö, amelyet
a maguk médján átstilizálnak,
1865, a néger rabszolqasáq meqszüntetésének dátuma. a jazz történetében is fontos évszárnot jelent. A szabadságtól megmámorosodott, gyermeteglelkű nép rögtönzött tömegünnepélyek keretében tornbolja ki magát; az
új zene kollektiv érzésből fakad, szerZői. akár a középkori hímnuszköltők.
névtelenek. Az első rag-time-ok témái
a levegőben vannak, az ismeretlen
szerzö elkapja őket és ösztönös rögtönzö művészetével saját ízlése szerint
átalakítja őket. A felszabadult feketék
idővel. zenekarokba verődve már jazzzenével mulartatják Chicago és NewOrleans kocsmáinak és lebuj ainak közönségét. Hangszereik még kezdetlegesek: SZájharmonika. klarínét, tuba.
kontrabasszus. banzsó, de olykor egy~
egy rczzane zongorájuk is akad. Amíkor a néger zene a legelőkelőbb helyeken is polgárjogot nyer, hűek maradnak szegénységük .hanqszereíhez és
a Steínway-zonqora és a banzsöt fel. váltó elektromos gitár mellett a jazzzenekarban ott vannak a kor leqmeqvetettebb hangszerei. Ki hite volnairja Le Roux -. hogy például a néger puzónjátékos olyan csodálatos
hangokat var-ázsol elő lenézett hangszeréböl? Vagy hogya trombita.
amelynek lelkét utoljára a Su itek,
Centeték a Magnificat és a Brendenburqi Concerto Bachja szélaltatta meg.
olyan előkelő szerephez jusson a XIX.
század végének [azz-zenéjében?
A modern zene részben a jazznek
köszönheti a hangszerek polifoniájának felélesztését és egyes elfeledett
vagy lenézett hangszerek. föleg a fúvóshangszerek
lehetőségeinek színte
korlátlan kiaknázasát. A hot-jazz a
mai zenét megtanitot'a arra is. miként
kell a melódiaanyagot a hangszerhez
és emberi hanghoz idomítani. hogyan
kell élővé varázsolni a dallam minden
. kis részletét; mert a oibreio, glissando
és sordino különbözö válfajai mind
ezt a célt szolgálják. Eleinte azt hít-

tük. a jazz e fogása! komikus hatásra
törekszenek; de ma már tudjuk: amíkor Hodges egy hangot egy neqyedével alacsonyabban üt meg. hogy az
lassan az erede.í magasságba tornázza
fel magát. arnikor Duke Ellington a
sordino különleges 'formáival (wa-wa)
él. amikor Armstrong rekedt hangon
tép ki hanqszeréböl egy zenei mondatot, vagy Fat's Waller két disszonáns
hangot vagy egy tremolo-oktávot üt
meg a zongorán. akkor nem megnevettetni akar. hanem csupán az igazi hot
nyelvet beszéli. amely közvetlen. vokális és rendkívül kifejező zenei nyelv.
A jazz - folytatja Le Roux - a
zenészi.öl tökéletes technikát kíván.
hiszen lényegében rögtönzés. és legfeljebb a lemez örökiti meg végleges
formában. A fiatal népekre jellemző.
hogy a röqtőnzést művészi alkotó
munkának tekintik, Igy volt ez egyéb-ként a régebbi korokban is: például
a XVII. században. sőt egészen
1750-ig. ríkasáq, ha a zeneszerző teljesen kidolgozza partituráját. Bach
János Sebestyén művei között is van
röqtönzés, Csak a technika fejlődésé
vel vált szokásossá a pontos lekottazás. A jazz hasonló fejlődésen megy
keresztül. A New-Orleans "Néger Terén" való lelkes és kollektív röqtönzést felváltja az egyéni rögtönzés.
majd a feldolgozás. amely a zenészek
egyéni játékát a zenekar egyöntetű kifejezésmódjával
helyettesíti. Egyébként ne higgyük. hogy a rögtönzés
nem kívánt fegyelmet. A ..variált
téma" formáját használta fel. minden
egyes változatlot [chotus) egy-egy
szölistára bízva. míg a vezetöszerepet
tendesen a legércesebb hangszer kapta. Ez a vezérhangszer alig tért el az
eredeti témától és csak a többi rögtönzött. anélkül azonban. hogy az
eredeti számozástál eltért volna. Végül. minden szölístának alkalmazkodnia kellett a téma szerkezetéhez: ha
ez tízenhatütemű volt. akkor minden
chorusnak ugyanannyi üteműnek kellett lennie. Mint látjuk. véqeredményben e rögtönzés legalább annyi fegyelmet kivánt. mint a XIX. századi
dJaCOnne vagy passacaglla. .melyek-

nek alapelve lényegileg ugyanaz. Sajnos. a régi new-oneansí stilust kiszorította a modern be-bop, mely már
többé nem a néger kollektív lélek kifejezése.
A régi stílusú jazz rögtönzésel tehát
alkotó munkának tekinthetők. de vajjon elmondható-e ez a mai jazz-átírásokról is 7 Itt termeszetesen Bennie
Carterre vagy Duke ElIingtonra gondolunk és nem azokra a mcsteremberekre, akik üzleti érdekből [azzra írnak át régi darabokat. például Liszt
Szerelmi ALmát érzelgős románccá torzítják, vagy Chopin Harmadik Etud~
[étt
"Szomorúság"-ra
átkeresztelve
újra hanqszerelík, Az ilyen botrányos
visszaéléseket nem lehet eléggé elitélni, Viszont Armstrong Black and
Tan Fantasg vagy Concerto tor Cootie című müveíben nagyszerű pianista
nyilatkozik meg. Titokzatos szépséqű
ez a zene. hol szilajon drámai. hol
gondtalan és gyöngéd és nem egyszer
Pelleas és Melisande nyugtalanitó varázsát idézi elénk. Ami zsenijének erő
teljességét,
képzelőtehetségének
termékenyséqét, gondolatainak szílárd felépítését és technikájának vasfegyelemmel párosult könnyedségét illeti; ezen
a téren Armstronqot bátran Bach János Sebestyénhez hasonlíthatjuk. A
másik nagy jazz-komponísta, Duke
Ellington viszont inkább Debussyre
eratékeztel. Nem csoda - mondja Le
Roux - . ha e két zeneszerző meghódítja a hot-jazz számára a harmineas évek Euröpáját, Duke soha nem
látott síkereket arat 1929 és 1936 között Amerikában. Angliában. Párisban,
ahol három hanqversenyét véget nem
érő viták követik. Ekkoriban alakulnak
meg világszerte a híres jazz-együttesek. mint például a skandináv országokban Svend Amussen és Kjeld BonHls, Párisban a Hot Club de Francequíntett, amelynek gitárosa Django
Reinhardt és hegedüse Stépahne Grapelly: a harmincas években jelennek
meg a nagy jazz-esztétikus Huques
Panasslé müveí: New Yorkban nem
kisebb virtuozak szerepelnek az egyik
jaz~zenekarban.. mint Count Basíe, a
zongorista és Sidney Bechet klariné-
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tos; Meade Lux Lewis újra divatba lepsie valószínűtlenül virtuöe st;ólói
nagy hanqköz-elkülönítésetkkel, pimahozza a chicagói néger pianisták kedvelt regl boogie-woogie-ját. Bianc szul lármás. buján és vadul áradó zeBennie Goodman pedig világgá repíti néjükkel színte elkábítják 8 hallgatót.
az új [elszöt és a Swínq elindul hó; Parker szaxoíon-röqtönzéseít viszont
minden divatjamúlt szentímentalízmuseítóútjára.
tói mentes, hűvös logika és a zenei
Valójában a swing nem újság a
fekete zenészek számára. úgy hozzá- gondolatok rendkívüli gazdagsága Jeltartozik a jazz lényegéhez. mint a hot, lemzi. A jazz- technikai szempontból
hiszen lényegében nem más. mint a
ugyanazt az utat futotta be, . mínt ar;
ritmikai valőrök tökéletes elrendezése. európai zene. Míután a tonalitás mínaz a törekvés. hogy a jazz-mű a hall- den lehetöséqét kimerítette, eljutott a
schönberqí z-ene aconalításához. A mai
~atóban a ritmikai tökéletesség benyomását keltse, hogy a zenét élőnek. bop soktekintetberu rokon Lulu és
állandóan mozgásban lévőnek érez- Pierrot zenéjével. Egyébként a ritmitem. Tehát elsösorban zavartalan kus szerkezet is bomlóban van. a tátempora, és arra akollektiv ritmusmaszték, amelyen nyugszik, sokszor
érzékre van szükséq, amely a XIX. bizonytalan. sőt nem egyszer a hangszázad vége óta. de főleg Debussyvel súlytalan ütem hangsúlytalan részét
kiveszett anyugateurópai zenéből. hangsúlyozzák. Tehát nemcsak a tonalitást hanyagolják el, hanem az;
Bachban viszont- olyan erőteljesen élt.
hogy müvei megfelelö előadásban a alapütem is megingott és sokszoe ép[azzhez hasonló máqikus hatast teszpen csak hogy jelezve van.
nek a hallgatóra. A hanglemez egyébIgy áll ma - Le Roux szerint - a
ként soha sem érezteti tökéletesen a
jazz. amely ötven év alatt futotta be
néger zene _igazi swing-jét. mert lát- azt az utat. amelyet az európai zene
a középkori polífoníátöl az 191O-es
nunk kell. rnínt születík meg a jazz a
zenészek újjai alatt. mint formálják, évek atonalízmusáíq évszázadok alatt
tett meg. Fejlödése még nem állt meg.
rnintázzák, táncolják a zenét. Mert
számukra. mint minden fiatal nép szá- bár nem tudni. mely irányba mutat.
mára. a zene egy a tánccal. és ebben Az európai zene azonban nem ige-.
a táncban. nemcsak' lábukkal, de
tanulhat a jazztől. bármennyire fejegész testükkel. mínden izmukkal és lődjék is az. Kétségtelen. hogy a véídeqszálukkal, mínden testi-lelki képes- nülö világ szeret új forrásoknál megségükkel részt vesznek. A hindu. gö- ífjodni, innen az exotikus zene divatja
rög és egyiptomi müvészet is számos Európában az utóbbi száz év alatt.
példával szolgálhat e téren. Minden De végeredményben Európa átvehet-e
igazi zene ilyen "táncra való felhívás"
tőlük mást, mint a felületes tulajdonés a táncban nemcsak fizikailag. de sáqokat? Mit mondhatunk Mozart éa
lelkileg is részt veszünk. mert a va- Beethoven török. Massenet keleti.
Sai nt-Saens arab. Debussy kínai és
lódi zene "megindít". vagyis mozgásba hoz bennünket. Ebben' az: érte- Messiaen hindu zenéjéről? Hát még
lemben mínden jó zene tánczene. kiStrawinsky és Milhaud rag-time-jeiről?
véve azokat aivalcereket, tangókat és
Nem ítélhetjük meg a jaz:zt az európolkákat, amelyeket napjainkban egye- pai esztétika szabályaí szerínt; legfeljebb összehasonlíthatjuk a stílusokat,
nesen ilyen célra gyártanak,
.
A jó jazz egyik ismertetőjele a formákat. temperamentumokat. egyébként azonban ígaza van Duke Ellínqswing - állapítja' meg Le Roux. S
napjaink két legtehetségesebb jazz- ,tonnak: "A swing vagy a vérünkben
muzsíkusának, Dizzy Gíllespíenak és
van vagy nincs. vagy van iránta érCharlíevParkernak a be-bop-jai mín- zékünk vagy nincs. Mindez áU a tazr;~
den eddigi jazznél swingesebbek. Gil- zenére is."
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