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Kairóban 1953-ban és 1954-ben
két könyv jelent meg, amelyek
örvendetes fordulatot jelentenek
Krisztusnak és a krisztusi tanítás
nak mohamedán részről való meg
ítélésében. A n a w a t i egyiptomi
katolikus pap hívta fel erre a fi
gyelmet abban az előadásában. ame
lyet az április utolsó hetében Ró
mában lefolyt vallástudományi
kongresszuson tartott. Anawati,
mint a T a b l e t római levelezőjé

nek kongresszusi beszámolójában
olvasom, igazgatója a "keleti ta
nulmányok dominikánus intézeté
nek", amely Kairóban működik. A
fordulat, amelyről szólt, abban áll,
hogy amíg a keresztény vallásról
értekező mohamedán kutatók ed
dig egytől-egyig kétségbe vonták
az evangéliumok hítelességét, és ha
Krisztusról beszéltek, kizárólag ab
ból indultak ki, amit a Koránban
találtak felőle, addig ezek a leg
újabb szerzők már forrásnak fo
gadták el az evangéliumokat és
Krisztus-szemléletüket is az evan
géliumokra alapozták.

Az első könyvet "Krisztus
szelleme" címmel Mahmud E l
A q q a d neves mohamedán hittu
dós irta, akinek Mohamedről és ko
rai követőiről szóló történelmi
munkáját igen nagyra értékelik.
F.J Aqqad - mint Anawati kiemel
te - mélységes tisztelettel foglal
kozik az üdvözítő személyével. ez
Azonban nem ujdonság az Izlárn
írodalmában, míután Krisztusban
a mohamedánok is egyik prófétá
jukat látják; ujdonság ellenben,
hogy El A qqad megőrzi ezt a tisz
teletet akkor is, amikor az evan
géliumok Krísztusáról beszél. Nem
csak azt togadja el, hogy Jézus
Krisztus történeti személy volt, de
elődeitől eltérően az evangéliumok
hitelessége mellett is síkra száll.
Mi több, meg van győződve arról,

hogy csakis az evangéliumok a meg
bízható forrásai a mi Krisztusra vo
natkozó tudásunknak. Ezzel kap
csolatban El Aqqad visszautasítja
még a csodák ellen általában fel
hozott racionalista érveket is, vísz
szautasítja annak ellenére, hogy o
maga egyáltalán nem érinti fejte
getéseiben ezeket a csodákat. An
nál nagyobb nyomatékkal dombo
rítja ki Krisztus tanításának meg
különböztető vonásait: a szeretetet,
mint az evangéliumi tanácsok ki
egészítőjét. és a kereszténység szel
lemi-lelki [ellegét, A kereszténység
- jelenti ki - • lényegesen olyan
vallás, amely a lelkiismeretben
való tökéletességre épül, s nem
egyszerűen vallási törvény, amely
nek csupán a szövegeí az irány
adók.

Részletesen taglalta előadásában

Anawati azokat a kifogásokat is,
amelyeket a katolikus bíráló hoz
hat fel El Aqqad munkája ellen.
Igy például a mohamedán szerző,

amikor az Úr Jézus kínszenvedé-
seihez jut el, teljesen önkényesea
nyilatkozik akként, hogy "itt most
már véget ér a történet és kez
dődik a hit". Holott nyilvánvaló,
hogy ez az állásfoglalása belső el
lentmondást is tartalmaz, mert hi
szen a Passio hitelessége az evan
géliumok hitelességén fordul meg.
amelyet a szerző a maga részéről

is oly erősen védelmez. Azon már
kevésbbé ütközhetünk meg, hogy
fl krisztusi igék dogmatikai vonat
kozásait fölöttébb hiányosan és
pontatlanul kezeli.

A másik könyvet K. H u s s e i II
professzor, a kairói Ibrahím-egye
tem volt rektora, kiváló orvostu
dós és humanista irta. "A gonosz
város" - ez a könyv címe, utalva
Jeruzsálemre, ahol az Úr Jézust
halálra itélték. Hussein főleg sze-



mélyes benyomásait és elmélkedé
seit tárja elénk a Megváltó peré
ről, amelyet az emberi történet
legnagyobb bűncselekményénekne
vez. Mondandóit mind a Nagypén
tek köré csoportosítja, és pedig há
rom oldalról nézve az egyes moz
zanatokat: milyen magatartást ta
núsítottak és miként vélekedtek
vagy vélekedhettek a zsidók, az
után az apostolok és a többi tanít
ványok, végül a rómaiak. A külön
böző evangéliumi jelenetek, mint az
Olajfák hegye, a Kálvária, az apos
tolok tanácskozása, vagy a kü'ön
böző személyek, mint Kaifás, Lázár,
Pilátus, Mária Magdolna elemzése
alkalmat ad a szerzőnek arra, hogy
megpróbálja belevonni vizsgálódá
saiba a mélylélektan nem egyszer
vitatható eredményeit, és hogy
megtárgyaljon olyan súlyos meta
fizikai és erkölcsi kérdéseket, mint
Isten léte, a szabad akarat, a ha
talom és tekintély, a vallás és az
állam viszonya. Anélkül, hogy
Hussein bárhol is kísérletet tenne
ábrázolására, Krisztus arca minde
nütt méltóságteljesen ragyog elő a
műből - közölte Anawati. Össze
gezve következtetéseit, Hussein sze
rint az volt a lényege Krisztus kül
detésének, hogy emlékeztesse az
embereket: a lelkiismeretet, amely
részesedés az isteni világos~,,[1ból,

mindennek fölébe kell helyezni,
még a vallásnak is, ha a szükség
úgy kívánja.

Hussein - mint Anawati mond
ta - "ügyesen" elkerülte, hogy
szóba hozza a keresztrefeszítést,
minthogy ezt tudvalevően tagadják
a mohamedánok. Jóllehet a könyv
egész tartalma erre a döntő ese
ményre készíti elő az otvasöt, ma
gáról az eseményről hallgat a szer
ző s nem foglal állást sem az
egyik, sem a másik irányban. Be
éri azzal, hogy idézi a Koránt: "Is
ten magához emelte Jézust", a hely
és az összefüggés azonban - han
goztatta Anawati -, ahová ezt az
idézetet beiktatta, szabadon hagy-
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ja az utat a keresztény értelmezés
számára is.

Az utolsó fejezetek egyikében,
amelynek címe "Visszatérés a He
gyi beszédhez", Hussein egészen
megindító módon foglalkozik az Úr
Jézus szavaival. Legfőbb követel
ményként . embertársainknak test
vérként való szeretését s abbeli
iparkodásunkat szűri le belőlük,

hogy a lelkiismeretet szabadítsuk
meg mindattól, ami békességének
elrablásával fenyegeti.

"Érzésem szerint - fejezte be
előadását Anawati - abban az új
szellemben, amely ezt a két köny
vet áthatotta, elérhetjük azt, hogy
a keresztények és a moharnedá
nok világnézeti eszmecseréje meg
szűnjék olyan párbeszéd lenni,
amelyben a szereplők nem értik
egymás nyelvét. A haladás máris
kétségtelen mind a megvitatható
problémák anyagának, mind a
megvitatás módszerének tekinteté-
ben." .

*
Világszerte megemlékeztek 82

idén A n d e r s e n ről, a halhatat
lan meseköltőről, aki 150 évvel ez
előtt, 1805 április 2-án született a
dániai Odensében. Pekingben é!
Tokióban előadások sorozatát ren
dezték, Párisban kiállításon mutat
ták be tündérmeséinek leghíresebb
illusztrációit, Bogotában szobrát
leplezték le, Jeruzsálemben utcát
neveztek el róla. Magában Odensé
ben, ahol a szülőház Andersen ha
lála, 1875 óta nemzetközi zarándok
hellyé vált, a királyi pár elnökölt
az ünnepségeken. Londonban a
"nemzeti könyv-liga" az eddig
megjelent angol fordításokat tette
közszemlére, amelyek egész könyv
tárrá gyűltek fel az idők folyamán;
Emellett azonban újonnan is kiad
ták Angliában Andersen összes rnű

veít, W. Glyn Jones tudományos
és kritikai gondozásában. Köztük
van Andersen kevéssé ismert ön
életrajza is, amelynek fordítását és
jegyzetezését R. P. Keigwin végezte.



"Andersent a dán nép ma is mint
legkedvesebb és legnagyobb íróját
tiszteli, akinek az élete is igazi An
dersen-mese volt" - olvastam a
multkoriban egyik hazai lexiko
nunkban, a mellékmondat állítását
azonban nemigen értettem. Gondol
tam: csak amolyan hangzatos szó
Iam, inkább stiláris befejezés, mínt
komoly valóság. Most azután, hogy
kezembe került S t e p h e n C l i s
s o l d jubiláris tanulmánya, hamar
rájöttem, hogy nem volt igazam.
Már a tanulmány eime is figyel
meztetett erre: "Hans Andersen
meséje", s méginkább az a eim,
amelyet maga Andersen adott ön
életrajzának: "Életem tündérmesé
je". S utóbbinak az első sorai: "Az
én életem egy szép tündérmese,
oly gazdag volt eseményekben s
oly csodamódon szerencsés."

Ennek az önéletrajznak első öt
ven oldala, nagyjában egyhetede
az utána már meglehetősen el nyuj
tott műnek, valóban úgy hat re
ánk, mint egy tündérmese - is
meri el Clissold. Klasszikus törté
nete ez az élet a szegény emberké
nek, aki regényesen érdekes és vál
tozatos kalandokon át a boldogu
lás révébe jut. Hans Christian An
dersen apja foltozó varga volt s a
kis Hans nagy nyomorúságban töl
tötte gyermekségét. Ami helyzetét
elviselhetővé tette, a körülötte le
vők nyájas szeretete és saját kép
zeletének dús világa volt. A fiúcs
ka attól fogva, hogy eszmélkedni
kezdett, meg volt győződve arról,
hogy nagy dologra szemelte ki őt

a sors. Alig lett 14 esztendős, fel
kerekedett s nekivágott a főváros

nak, néhány koronával a zsebében
s halvány ábrándokkal arról, hogy
mi lenne számára a dicsőség út
ja. Először, noha a hangja már tű

nőben volt, arra gondolt, hogy mint
énekes szerzi meg a hírnevet; majd
hogy, egyenetlen és gyönge alkata
ellenére, mint táncművész. Végül,
bár ennek az lett az ára, hogy meg
késve és megalázá körűlmények kö-

zött rághatta át magát a latin is
kolán, úgy határozott, hogy az
írás az igazi hivatása. De miben
is alkothatna valóban nagyot: köl
tészetben, drámában, novellában,
szatírában, útirajzban vagy miben?
Próbát is tett míndegyík műfajjal,

hol kevesebb, hol több sikerrel. S
bármilyen furcsa, sehogyan sem
akart és soha nem tudott megbé
külní a közőriség ítéletével, amely
tündérmeséit találta a legjobbak
nak.

Ezek a mesék eleinte nem voltak
egyebek, mint azok a régi regélc és
elbeszélések, amelyeket Andersen
zsenge gyermekkorában hallott ott
hon és a rokoni tűzhelyeknél. Ké
sőbb azután a saját képzeletéből

teremtett melléjük újakat. Am akár
régiek, akár újak, messze magasan
eredetikké váltak ezek a me
sék vidámságukkal és szárnya
lásukkal, a természet és az
élet átható megfigyelésével s
nem utolsó sorban az előadás

művészetével. Andersen - mond
ja Clissold - úgy tálalja tör
ténetkéit, mint édes süteményeket
a kemencéből: melegen, frissen,
sereégőn. "Ha esetleg úgy tűnik fel,
hogy valamelyik már túl cukros a
mí modern ízlésünknek, míndenek
előtt annak kell utána néznünk,
hogy teljesen az eredeti formában
és összetételben került-e elébünk.
Nagyon is sok szakács dolgozott
már az Andersen-konyhán, aki ké
nye-kedvére módosítgatta és metél
gette az anyagot: ide egy morali
záló lisztcsomót, oda egy kanál szí
rupot, hogy feloldja a sokszor fa
nyarkás zamatot, s mindezt termé
szetesen félresiklott gondosságból a
gyermeki eledel iránt. Holott An
dersen felülmúlhatatlan mester ab
ban, hogy pontosan tudja, mi az,
amit a gyermekek - és szüleik 
szeretnek. Soha sem kínál fel
olyasmit, amiről pusztán csak mi
gondolnók, hogy jó nekik."

Hilaire Belloc a tőle megszekott
szellemes jellemzéssel mély bepíl-
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lantast enged e páratlan kiválóság
titkába: "Először is, Andersen mín
dig azt mondta, amit gondolt; má
sodszor, nem fogyott ki a megmen
dás eszközeiből; harmadszor, csak
azt mondta, amit mondania kellett."
Az anyag szígorú megválogatása és
rostálása. a humor eleven beleszö
vése, a jelenetek és képek festői

sége és a belső lendület nyomán,
amely fürgén viszi előbbre az elbe
szélést - írja Clissold -, Ander
sen meséit La Fontaine meséíhez
hasonlíthatjuk, bármennyire is meg
különböztetik tőlük az utóbbiakat
a világi okosság inkább szofiszti
kus tanulságai. S nem is vitás,
hogy mindkét író elmúlhatatlan hír
neve ugyanazon az egy műfajon

alapszik, amelyet azonban egészen
sajátosan tettek a magukévá.

Mindezek tudatában mi már csak
kevéssé, vagy semmiképen sem bir
juk megérteni, miként lehetett az,
hogy Andersen elsősorban és mín
denekelőtt a felnőttek költőjének

tartotta magát. Pedig tény, hogy
nem is egyszer megbántódva emelt
szót az ellen, hogy művei közül
éppen azokat becsüljék a legtöbbre,
amelyeket az "óvodai olvasásra" ta
láltak alkalmasaknak. Amikor még
életében olyan szobrot kívántak ne
ki állítani, amelyen ő mint főalak

felol vas egy csomó gyermeknek, he
vesen tiltakozott s nem is egyezett
bele a kivitelezésbe. El kell mín
denesetre ismernünk - jegyzi meg
Clissold -, hogy költeményeivel is
sok sikert aratott; honfitársai szí
vesen fogadták s ma is nagyra tart
ják hazafias és szerelmi verseit,
amelyek közül nem egy, mint a
"Dániában születtem" is, valóságos
népdallá vált s minduntalan fel
csendül a dánok ajkán. Pillanatig
sem kétséges azonban. hogy igazi
és örök dicsőségét itt a hazájában
is a mesék biztosították. De hogy,
mit jelenthet a téves irányban meg
rögződött becsvágy, mutatja, hogy
amikor Andersen végül mégiscsak

rákényszerült, hogy meghódoljon a

közönség itélete előtt, még akkor
is kibúvót keresett a meztelen va
lóság tudomásulvétele a161. Azzal
magyarázta önmagának s mások
nak is a dolgot, hogy csak a tün
dérmesében találhatta meg azt a
műfajt, amely kellő szélességben
és mélységben nyitott lehetőséget

az éí költői szellemének a kibonta
kozásra. "A költészet egész birodal
mában - jelentette ki akkor 
nincs egyetlen terület, amely any
nyira határtalan lenne, mint a tűn

dérmeséé. Az ókor véráztatta sír
jaitól elnyúlik a kegyes legendák
ig, amilyeneket a gyermekek ké
peskönyveiben lelünk; belefoglalja
magába a nép költészetét és a mű

vészek költészetét. Előttem az egész
költészetet képviseli, s aki uralkod
ni kíván benne, kell, hogy képes le
gyen beléje vinni tragédiát, komé
diát, naiv egyszerűséget, iróniát és
humort."

Andersen meséi valóban prózai
költemények, ám nem egy közülük
egyszersmind allegóriája a költő

önnön életének is. Andersen maga
a "Rút kiskacsa", a fészkéből ki
rívó szerencsétlenke, akit szidnak
és csúfolnak a társai, akit serdülé
sében majd agyontaposnak. de aki
mindezek ellenére mégis életben
marad, hogy kinövessze hattyúszép
ségét, tolla hasonlíthatatlan ragyo
gását, meghódítsa a hírt és dicső

séget.
Ezt beszéli el lényegében az

,,:Életem tündérmeséje" is, termé
szetesen azokkal a korlátozásokkal.
amelyek az önmagunk mutogatásá
val szükségszerűen velejárnak. Ép
pen ezért érthető viszont - írja
Clissold -, hogy az önéletrajzot ol
vasva, mihelyt a "kiskacsa" befe
jezte a "hattylivá" alakulást, ér
deklődésünk fokozatosan lankad.
Meghatnak és lenyűgöznek az in
duló évek küzdelmei és keservei,
s ugyanakkor a benső értéktudat
szilárdsága és a magasra vágyako
zás töretlensége. Oszintén örven
dünk utána a diadalnak is, de mint



minden szándékoltan is "siker-tör
ténet", ez az önéletrajz is csak ad
dig köt le igazán, amíg a hős célba
nem futott. Már akkor sem tud
tunk volna osztozni, ma pedig any
nyi idő múltán még kevésbbé tu
dunk osztozni a már nagyhírű író
méltatlankodásában amiatt, hogy itt
vagy ott langyosan fogadták leg
utóbbi könyvét, mint ahogy nem
tudjuk átérezni azt a túláradó örö
mét sem, hogy egy lelkes idegen
felismerte és ráköszöntött a Lake
Lomond fövenyén. Bizonyos azon
ban, hogy az önéletrajzot már csak
azért is érdemes volt most a jubi
láris év alkalmából ujból kiadni,
mert Niels Larsen Stevns dán festő

színes képei díszítik, megannyi re
mekmű, amelyek csodálatos bepil
lantást engednek Andersen gyer
mekded és végtelenűl érzékeny, de
alapjában mindig jóságos jellemé
be.

Annak ellenére, hogy utóbb már
Dániában is hír és megtiszteltetés
övezte, Andersennek sokszor fájt,
hogy művét itt kevésbbé értékelik,
mint kü1földön. Ma - állapítja
meg Clissold - nem lenne oka a
panaszra. Nemcsak hogy őt tekin
tik hazája legnagyobb írójának, de
maga a haza lett Andersen Dániája,
A mai Dánia kicsiny ország; renge
teget vesztett kiterjedésében és ha
talomban azóta, amikor még bí
rodalomként foglalta magába Svéd
ország déli részét és egész Norvé
giát. Liliputi tájnak benyomását
kelti. Gondosan művelt földecskék:
csupa tarka zsebkendő; törpe kis
házikók: mintha építőjáték kövecs
kéiből készültek volna. A látogató
azonban nemcsak ebben, másban is:
az emberek magatartásában és lel
kületében is lépten-nyomon érzi,
hogy amik Andersen legbensősége

sebb vonásai voltak, átmentek a
dánok vérébe is: a hit a kicsiny
dolgok szépségében és értékében, és
a derűs alkalmazkodás az idők vál
tozásához, A "Kis hableány" híres
szobra a kopenhágaikikötő bejá-

ratánál mutatja, mennyíre megsze
Iídültek és a gyermekek szeretett
pajtásai lettek a skandináv ókor
büszke vén szörnyei. A gyönyörű

Tivoli-kertek képzeletdús játékor
szág a dán főváros szivében. És mi
nél jobban megszédítí a rni túlon
túl "felnőtt·· világunkat minden,
ami a "legnagyobb", a "leggyor
sabb" és a .Jegújabb", minél több
ször hurrogják le ebben a világban
az óvoda örök bölcseségét, annál
szükségesebbek nekünk is Ander
sen meséi, amelyek erre a bölcse
ségre emlékeztetnek minket.

..
Két tanulmányt is közölt nemré

giben a madarak énekéről a Z e i t
schrift fül' Tierpsycholo.
g i e, az egyiket Franz S a u e r, a
másikat Adolf P o r t m a n n pro
fesszortól. Tartalmukról, sajnos,
csak itt-ott árul el valamit M a t
teo Glinski, az Osservato
r e R o m a n o kiváló zenetudós
munkatársa, aki inkább csak al
kalomnak tekintette megjelenésü
ket, hogy előadja a saját megfigye
léseit, ismereteit és nézeteit ebben
a kérdésben, amely oly régóta fog
lalkoztatja nemcsak a tudomány
és a zene művelőít, de általában a
gondolkodó embereket.

Mindenki egyet fog érteni abban,
hogya madárdal s kiváltképen az
a hangverseny, amely már a ki
sebb ligetekből is köszönti a haj
nalt, a legnagyobb gyönyörüségek
közé tartozik, amelyekkel a termé
szet szolgálhat nekünk. Ha nem is
tudjuk talán tisztán különválasztani
az egyes hangokat, ez a sokszóla
mú kar a maga zengő áriáival, fu
tarnaival és bizarr ékítményeivel az
utánozhatatlan szépség benyomását
kelti fel bennünk. Nem csoda, hogy
a madarak énekét az ember min
denkor a technikai tökéletesség jel
képének tekintette. Ha azt mond
juk valakiről, hogy úgy énekel,
mint a csalogány, nyilvánvalóan azt
kívánjuk kifejezni, hogy müvészete
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a képzelhető legmagasabb csúcsra
emelkedett. S méltán - mutat rá
Glinski , mert nincs egyetlen
éneklő madár, amelynek az énekét
pontosan hangjegyezni tudnók:any
nyira bonyolultak a skálái, oly pa
rányi hangközöle adódnak benne,
annyira szeszélyesek és gazdagok
az ütemek és oly sűrűn változik a
súlypont. Erre a megállapításra ju
tottak azok a legujabb kutatók is,
akik fáradságot nem kímélve pró
bálták kottára venni a fülemüle
énekét. Glinski két német monog
ráfiát is említ. Az egyiket "A ter
mészet zenéje" címmel Tissen, a
másikat "Művészet és madárdal"
címmel Hoffmann írta.

Vannak embertani és kísérleti lé
lektani intézetek is, amelyek már
évek óta tanulmányozzák a mada
rak énekét. Hangfelvételeik nyo
mán, amelyekből az egyes madár
fajták énekének jellegzetességeit
igyekeznek összeállítani, egyre töb
ben érvelnek amellett, hogy ezek
az énekek a kis művészek külön
böző lelki állapotait tükrözik. "Mert
lehetséges-e vajjon, hogy az ének
náluk csupán testmozgás lenne,
amelyet az életerő fölöslege, e fö
lösleg eltávolításának szüksége vált
ki, lehetséges-e tehát, hogy ez az
ének egyszerűen egészségi torna?"
- teszi fel a kérdést az olasz Ge
remica, a bari természettudományi
állomás munkatársa "A természet
szellemisége" címmel kiadott köny
vében, és csakhamar tagadóari vá
laszol rá: "Tudjuk, hogya mada
rak rendkívül elevenek s időnkint

féktelen zajongást csapnak, ezt a
zsivajukat azonban nem vehetjük
azories rendűnek a szárnyaló ének
egymást kergető tételeivel, mikor
is minden hangon uralkodik a har
mónia, az ütemek lendületén az ér
zés vagy szenvedély, s az egész
produkcióban nagyon is ellenőr

zött művészet nyilatkozik meg. Az
ének szükséglet az éneklő madarak
számára, de nem olyan szükséglet,
amely merőben hasznossági lenne."
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Az a tény - írja Glinski -, hogy
a madarak énekének megvan a ma
ga különleges emocionális tartal
ma, sokkal szembetűnőbb, semhogy
tagadni lehetne. A kutatók azon
ban nem mindannyian egyeznek
meg abban, hogy mi annak az emo
cionális létrának a terjedelme,
amely járható a madarak számára;
nem kevesen vélekednek úgy is.
hogy ez az ének nem más, mint
a nőstény hívásának sajátos mód
ja. Ennek az utóbbi nézetnek for
dult most élesen ellene a már em
lített Portmann. Szerinte ugyanis
nem a nemi ösztön ezeknek az
emócíóknak és azok társításának
legfőbb forrása, hanem egy cso
mó másodiagos ösztön. Közülük leg
fontosabbnak az együvétartozás ér
zését, az együttesbe kapcsolódás
vágyat és a szorosan művészí jelle
gű vetélkedést mondja Portmann.
amely vetélkedés jegyzi meg
Glinski - valóban megfigyelhető

az éneklő madarak világában.

A tudósoktól eltérően a költők

sohasem kételkedtek abban, hogy
a madarak kicsiny szívük telített
ségét oldják fel énekükben. Ki ne
emlékeznék Andersen megkapó me
séjére, amelyet oly elbűvölő finom
sággal zenésített meg Stravinsky?
A kínai császárnak mesterséges fü
lemülét készítenek, hogy megvigasz
talják bánatában, amelyet kedvelt
madárkajának halála okozott.
Hiába hallgatja azonban a császár
a mű-csalogány dallamát, fájdalma
nem enyhül, mert hiányzik a dal
ból a fülemüle művészetének igazi
táplálója és lényege: a lélek. S va
lóban - folytatja GIinski -, ha a
különböző madarak énekét hallgat
juk, könnyű meggyőződnünk ar
ról, hogy a kis dalosok emotiv ská
lája meglepően nagy kiterjedésű.

Nemcsupán a fülemüléé, mert mel
lette még sok más madár jeleskedik
az énekben, de tapasztalhatjuk,
hogya nem ennyire tehetséges ma
dárkák sem maradnak el mögöt
tük érzésben és közvetlenségben.



"A népi zene" című könyvében
Bonaccorsi, hogy némi fogalmat
nyujtsori az éneklő madarak külön
böző lelki állapotáról, három ma
dárdalt vázolt fel, amelyekben az
öröm, a levertség és az izgatottság
jut kifejezésre. De mennyiféle
egyéb ,lelkiállapot is hangot kap a
madarak énekében! Glinski meg
figyelte, hogy ugyanazoknak a ma
daraknak ugyanazon rendű énekei
a különböző évszakokban s még a
különböző napszakokban is más
ként festenek. Mi több, a madár
sohasem egyformán énekel: mín
dig akad a dalában valami új hang
súly, amelynek felbukkanását csak
a pillanatnyi kedélyállapot vagy
hangulat magyarázhatja. S nem
esik nehezünkre, hogy e változatok
mögött hasonló pszichikai rezgése
ket és hullámzásokat tételezzünk
fel, mint amilyenek az embernél
szükségesek ahhoz, hogy művészí

alkotásait bensőség, igazi és köz
vetlen megindultság hassa át.

"Valamikor régen - írja Glinski
- alkalmam volt hallani egy kis
madárkát, amelynek egy ragadozó
elvítte a párját. Azt már nem tu
dom, hogy milyen madárka volt,
énekének emléke azonban annyi
idő múltán sem enyészett el lel
kemben. Panasz és sirám volt az
éneke, amely a fájdalmat az átélt
ség és a kifejezőképesség valami
egészen csodálatos fokán szólaltat
ta meg. S bárki megfigyelheti, hogy
rnínél nagyobb a fájdalmuk, annál
kifejezőbb a madarak éneke. Jól
tudt'ák ezt a művészetnek azok a
kegyetlen kedvelői is, akiknél nem
régiben még szokás volt erre mife
lénk, hogy kiszúrták az éneklő ma
dárkák szemét: így kényszerítették
ki belőlük a fájdalomnak azokat a
szívbemarkoló dalait, amelyekről

oly megindítóan írt Axel Munthe
a San Michele híres történetében."

Egészen kivételes jelenség a ze
nei világban Hanslick. Ez a kívá
!ó esztétikus, akinek "A zenei szép
ről" szóló könyve méltán vált hí-

ressé, sem nem vette észre, sem
nem értette meg a madarak éne
kének [ellegét és [elentőségét, "Az
én szememben fontosabb a birka,
mint a madár" - írta egyik érte
kezésében, s mindjárt meg is ma
gyarázta: a birka beléből készülnek
a hangszerek húrjai. Köztudomású,
hogy Hanslick már a betegességig
kedvelte a látszólagos képtelensége
ket, de meg kell mondanom - te
szi hozzá Glinski -, hogy ezt a
paradoxonát tartom valamennyi
közt a legkevésbbé szerencsésnek,
hiszen ha csak futólag rápillant a
zene történetére, rá kellett volna
jönnie arra, hogy a madarak éne
kének mindig megvolt a tényleges
fontossága magának a zenének ala
kulásában is."

Lucrezio Caro, egyike azoknak a
renaissance-költőknek, akik bámu
latos érzékenységet tanúsítottak a
természet szépségei iránt, s ugyan
akkor jeles muzsikus is, egyenesen
amellett kardoskodott, hogya mi
egész zenénk nem más, mint a ma
dárhangok utánzása. Ilyenfajta fel
tevés századokon át uralkodott, s
bár erősen enyhített formában, ma
is találkozunk vele a legkülönbö
zőbb szaktanulmányokban. S két
ségtelen - írja Glinski -, hogy a
primitív népek énekei, amelyekről

már rengeteg lemez gyűlt össze az
embertani intézetekben, elég gyak
embertani intézetekben, elég gyak
ran alá is támasztják ezt a véle
ményt. Sokukról tetszetösen kimu
tatható a madárdalból való közvet
len származás. Azt azonban, hogy a
zene eredete ez az utánzás lenne,
Glinski semmiképpen sem fogadja el.
Ilyen szertelen általánosításra mi
sem jogosít fel, sőt az eddig ki
elemzett lemezek tanusága szerint
is rninél alaposabban megismerjük
a primitiv népek énekeit, annál fő

lényesebben domborodik ki előt

tünk a másra már vissza nem ve
zethető teremtő mozzanat. S ez ter
mészetes is - fejti ki a továbbiak
ban Glinski -, mert hiszen az ern-
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ber a maga történetének minden
korszakában, függetlenül műveltsé

gének színvonalától és míndenna
pi életének külső formáitól, ott
hordozta bensejében más veleszüle
tett ösztönzésekkel együtt annak
szükségét, hogy érzéseit, vágyait és
elképzeléseit látható módon külső

leg is megjelenítse. így állt elő a
művészet, s legyen szó bármilyen
művészetről, ez is lesz mindig a
művészet egyedüli forrása: az em
ber önkifejezésének szüksége,

Ami azonban vitathatatlan, az,
hogy míként a primitív népeknél
s így nyilván a kezdeti időkben,

ugyanúgy a történet összes haladot
tabb szakaiban is a madarak éne
ke nem szünt meg izgatni és sar
kalni a zenei fantáziát. Ha tömege
sen vannak primitiv melódiák, ame
lyek magukon viselik a madárdal
közvetlen befolyásának nyomait,
ugyanúgy. se szeri, se száma azok
nak a zenei remekeknek, az ösz
szes századokból, amelyek a zen
gő, csattogó, trillázó madarak ha
tására, az ő művészetük jegyében
keletkeztek.

Ottorino Respighí, amikor hozzá
fogott "Római fenyők" című szim
fónikus költeményéhez, zenei hát
térnek a Gianicolo hangulatát vá
lasztotta, amelybe beletartozik a
madarak csicsergése és éneke is.
Bármilyen nagy virtuóza volt azon-
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ban már akkor Respíghí a modern
hangszerelésnek. hosszas kísérlete
zés után arra a megállapításra ju
tott, hogy még az általa ismert ré
gi és új, hagyományos és szokatlan,
kultúrföldi és egzotikus hangszerek
felhasználásával sem tudja híven
visszaadni a fülemüle panaszos da
lát. Végül is merész elhatározással
hanglemezre vette ott a helyszínen
a kis énekest, és elrendelte, hogy
a megjelölt részen ezt a hangle
mezt is játsszák el a zenekarban.
A beiktatás tökéletes - írja Glins
ki. "Rodzinszki karmester mondta
el nekem, hogy egy este, amikor
szabadtéri előadáson Respighínek
ezt a művét vezényelte Hollywood
ban, meglepő és váratlan kísérete
támadt: a Hollywood Bowl-t övező

fák lombjaiban egymásután szólal
tak meg a fülemülék, tízen, hú
szan vagy százan, hogy feleljenek
római társuk énekére, amelyet
megrögzített a hanglemez."

Respigni - fejezi be Glinski 
az igazi művész finom megérzésé
vel számot vetett azzal, hogy le
hetetlen tökéletesen visszaadnunk
emberi hangszerekkel a madarak
énekét. S ez így is lesz mindíg,
mert ez az ének nemcsak formáiban
utánozhatatlan, hanem méginkább
azoknak az emócióknak sokszerú
változatosságában, amelyek benne
kifejeződnek.


