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Bárm~~;re .nézünk,.

II

kulturáli," életegés7.lerüle't'Il m.indenlitt folvik a

készülődés, szervezkedés, munkaprogranlIn··készítés. Igaz örömlinkre szolgillni\,

ha ezeknek nyomán minél hamarabb, minél nagyobb és szebb eredményekről
lerin~ módunkban beszámolni.

KAPAs GYULA

.A ROM~N N~PZENE,Ha egy ],eleteurópai nep zenei hag)'omú!ll'jt
akarjuk meglsmern.I,. le I~ell. győznür.k bi::onyos előitélelioket, me ly il sa jÚl,
megs.zo!\:O~t dalla!?vtlagu,nkl Ira:i.t i szeretetből fa"ad, A nVlzene s népszerCI iecsapoda~a;; amudal, s!ager, tánczene hozzászoktatlak egyfaj'a .. [iilbemúsw"
dallamvllag,hoz,lllely bIzonyOs harmónia kíséretet már e:,~\'e mügúban llN·dD'.
s csak az Ilyen dallamot tudjuk felfogni l'S élvezni,
'"
.A legrégibb
agyar,. szlovák és román q3lokban :Iill':s h3rm,"niai kiito \tseg s adalok ezert elso Jatszatra fakónak, egyh2.nglln:!i, tlinnek s7úmunl,r:t.
At. ke.1! .helyezn.ünk magunkat egymás világba, iEl "lvemi "karjuk a nepZCnt'
s~epseget: ,sz~r~nyebb eszközeit, kisebb form,\it, 2gysz~rLi'~'I'zések tiim'ir, :;lirt.tet,t ~If.eJezeset:, De a méretek kicsinys6g'2 mell',tt is n:H~y g:1zdagshg lEhet
kifejezesI eszkozokben, ho.s,v csak a :ritmu3 p8ldáj:lt <:tnlíts:ml, )1}','II'nek sokswr
Igen. b?nyolult, .népi formáit. még t,épzett zem;5:~ek is ne.helen ! ~ldjúk reprndukalm. Ha aZjah olyan elemekkel is találkozunk, melyek múr Lél!\'annak :l7.<111
a 0atáro'n, melye~ a, 111 i, k!.-.1.1 úL\nk E'rnbel~(:l li1'2g szeD;:;é~nek fn.3'wd cl, ;:Ibb~d': ;l/.
esetben is érdekelhet bennünke' az ősiség ben meC;l1)'ilatkozé, emb"ri lélvk "
"zak a tudományos kérdések, melyek ezekkel az elemek1(el lupcsulatlJan fel-

n:

vetődnek.

A román népzene tudom:ínyos felfi~dezése is a? utóbbi 20-40 é\' l'reclménye, mint a magyaré, Tudvalevő, hogy Bartók kU'Qhsai indítollilk me~
s máig az az alapja tuclásunknak, ami él/. Ő munkáiban \':'11 lefek!eln,. B:lrt,',k
azoriban csak Erdélyberi és a szomszéd mugyarorszúgi t erúleteken gyújtiY t
s még itt is kimaradtal: .. a legdélibb :erLile\ek, a brass:li. szebeni l'3 fo,,:!rasi
havasok környél,e, Az. a terüle", anüt jót ismerünk, <1 bihDr-bilnsúi;-l1un~':ldi
vidéke, a' Marosmenle, H MezőséK Szatmt!r Illegye s <il: északi l'omúnsú!:\
területe, Múramaros-Ugocsamegyében, Ahú[)orú ubn az ókirúl)'súgb:m i.,
megindult a nagyarányú gyüjtőmunkfl Bartók pélc!úja nyo!l1ún s ennek ered·ménye mintegy 20.000 fonografált dallam és Wbbszúz gramofon-felvéteL Ebben
. az utóbbiban II rómánokrneg is e!őzte.k bennünket, akiktől az c,sl(i;nzé'st kapI, iák, sőt feW:múltak 'bennünke!) a gyüjtés ménHeiberi ,s, .minthogy SOI,'''ll
. "nagyobb. anyagi erővel és hivatalos támogatússal szenieziékllleg a kutatá>':
.. Ez, az anyag azonban' még nagyrészt feldolgozatlan, Ami t eddig .I(üzöi t ck J110t;
'nelu. elég ahhoz, hogy képet adhassunk .az ottani népzene eg':'szóröl,. Amint
ugyanis Bartók múnkáiból megismE:rjlik a romún népzen,;l, fel' ünő (u]ajclon'sága, hogf.területenkint .éles kü!őnb:;égeJ, mULatlwzn:ll~ ]Rnne,,'l\. t;\volabiJi
vidékek zenéje annyira elült egym85,'iJI, mintha nem IS egyes.
nép zenéje volna. A magyar nópzenében m2gszokluk, hog," az orszag
vidékei közt sincs stílusban úgyszólv:in 's~ml11ikülönbség, Ha e"v IlElg.":l:·
'faluban hosszabb idelgtartó l11unkúv::d mindeh dall:unot Üss7.eg:;L'ljlünk. 50::száz majdnem ezerre'. rugódallamanyago\: kapunk Ebben, mint diiJh';jl):I:I,
ben~e win az egész magyar terü:d népzE:néje. ]\1:JS f:J!uh:m U ,",,'a n i!\''-'n
gazdagság, de teljes'en azonos stilus, sőt l11"jdnem DZ?J10; d:dl<ll11unyag \':.tn.
Nálunk tehát ismert vic1él:ek alapjár, J;övetke'Z'ethelunk az lsmeretlcnc:!;re
A románoknál viszont az a helyzet, hogy egy-egy falubar. sokkal ken,se!):
dallam él, aUg 30'-10 s egy kisebb környék, egy járás. l,'rületén az a;: anv:'~
kis l:ülőnbséggel azonos" Ha távolabbi vidékre _me;;yunk, mCtr egeszcn 1111'
dallamokat találunk s vanna.k nagyobb földrajzi egysegek" melyeknek zen'-?'
máre"ész jellegében különbözik, Itt tehát a h~lyi szeg;",ny:;eget a tenlletl sr)(,. féleség pótolja s az egész rom6n népzene ugyanolyan, g:lZ(.!a~, h:, nem gazcl::,gabb, minta magyar vagy szlovúk. ,viszont), épl~en ebbol a, (('rUI,etl. s~.ldcl,es,,,gbOl
l<övetkezik, hogy az ismert anyagbal nem Igen vonhatunk le kül etheztEtbt ,'I,
ismeretlen vidékekre. .
,
,
.
.
Van ezenkívül még m<Ísf{le gazöögsúg is a rom~n rrepzer.eben, bJledl[;

DUNATAJ
il .. c1~l1amfajti1kban való gazdagSiÍg. Külön dallamaik vannak a karácsonyi
koszonlcsre, az ugynevezett colindák, külön a halottsiratásra, külön dallamaik
vannok az egyes ünnepi cselekményeknek, 0i\ lakod8lom, az aratásvégzés, és:
mós ünnepi olkalmok szokásainalc s ezenkívül vannak tulajdonképpenidalok,
melyeket minden különleges alkalom nélkül dalolnak lírai vagy ballada...,
szövegekre.
.

Ez a soJdéleség oz oká, hogy a kevéssé ismert regáti területéketnem
tudjuk összefoglalóan jellemezni s "mit ezután mondani fogunk az tulnyom&:részben az erdélyi területekre vonatk07Jk, melyeket,Bartókkutatásaiból jól'
Ismerunk,
'
'.
Erdélyben három nagy zenei dialektust különböztetünk' meg: egYcléÍlt
Bihar, Arnd, HLinyad megyében és a déJerdéJyi rnegyékben; egy középsŐt a
Mezőségen és n környez ö ;;ziltmári részeken. s egy északit Máramaros":
Ugocsúban.
"
A bihari dalok versszakal 3 sorosi1k, köteltlen, szabad ritmusban, mely
husonlít ,I mi hallgatóink előadásához. Ek12sítő hnngokh:al gazdagon vannak
diszítve. Feltl"lnö ebben a mi dur-moll h,mgr.emeinl:től eltérő hangsor, az u. n.
mixolcl, egy különös ugrás, a bővíte\t kvart (ami pL f~hközt van). A déli
ciialektus egész oterületén ilyenfajta dallamok a legjellemzőbbek.
Ha most az· éSZ8ki területet vesszük szemüf,'Yre, egészen más' zenei s+oHust
tu]úlunk, Erre a teriiletr~' egy különös. d2Jlamfajta jellemző, az u. n .. hora
lungn (hosszú ének). Ez tágabb értelemben véve egy és ugyanannak a dallam~
nak variálúSil. melynek csak a váza van mega?va s az előadó rögtönÖzve
alakítja. A szöveget is teljesen szab;:;don alkalmazzük adallanira, A verssorok
mindig mú!, eloszl<Ísban lierülneka dallam hangjai alá, mert maguk a hangok
is vúlloznak a7. előadós J"olyam<'m, A sorokat közbeve'!ett indulatszók szakítják
meg, sőt magul"ll a szavakat is különös, c.suldásszel'Ű hangok közbevetésével

sz~lId 1iúk

rneg.

[I
hora. Iunga-hoz hasonlóan ősi .stílus, pár
hangnYi motívumoi ismételgető Hincdarabok zárt forma nélkül, melyek többnyire n dud,l himgterjedelmébenmozognak s a dl:da iátékmodorát .utánozzák
,Ikkor is. h:l hegedLin vagyiuruly{m "dják elő öket. ilyen darabok az egész
l'oln'ln.<lg tcrüielén mindenfelé ismertek.
. o Az llgocsa-m~gyei !"o!11únok nem is ismernek más", ,mint a hora lungát.
cs ezt ~l kozepkol'U ,lellegLi L\nczenét. A mérlllnaro~iaknak más dallamaik is
\·:.lnn.uk ezen kivül, de ,1 z:1l'tabb életet élö ugocsairol11ánság pél<:lája bi~
zc,n:>' l' Fl. hogy regen ott IS csak a hora lunga-stilus uralkodott ami ezenkívül
Ll la Iható, nz újabb fejlemény,
.
,
Az ú_i~bb .c\alol\ mÚ.1" fejlettebbek formai, .tekinte.tben és dallamvonaluk,
h<1ngkcszletuk IS ma s, tlllnyomórész'i ismeri, moll~hangnem, Zárt formájú 4'
ó':,l'c,s \:er"szal~okb~l ólhll1al~, ritmusuk fes~es táncszel'Ű, Teljesen. hasonló)j~l.
le.,,'l! hangszel es tan~zene .. el ezekkel II celokkaJ együtt, mely szinténújabb
]oveveny, sokjele e.embol keveredett, össze, legtöbb szál fűzi a mezősé"i.
111agyal' ve~bunkosokhoz. Valószínüleg a különböző vidékek cigányai hordd"!>:
ossze s ebbol alakult ld Máramarosban a helyi tÉ!-l1czene stílusa
.
A h'lrn:adik. dialektussal, a mezőséghel röviden végezh~tünk. Ezen a
kevert. lakoslI tel'ule'en a, románok zenéj2 t",ljesen magyar hatás alá került, Itt.
:1 romanok IS II mag.\'arsag dallamai t énehlik román szöveg"el gyakran ale"csekél!'ebb változtat<ís nélkül.
" '. • .
b
.. lVIi az ?ka am:ak a nagy külbnbségnek, ami a déli és áz északi terület
kozt fennalI ? Bartok kezdetben arra gondolt, hogy a bihari-hunyadi ostílus.
:lZ e::~:let.1 .roman, mert ahhoz ha~onló. semmiféle népnél nem .fordul elő, míg
~ mar dmal OSI hora. Il'11ga lenyegeben azonos az ukránok epikus énekeivel' az.
llb'yneVezett Li u 111 :;--da10kkal. Természetes volt a, gondolat, hogy :tőlük kerlilt
~ l:1a!·amarosl. I:omanokh.oz. Csakh?gy aregá~i gyüjtés bebizonyít04ta, hogy ez:, ...
a lJpus az egesz. romansag tenlleten mrndenutt Ismeretes a Kárpá!okonkívül
VIszont ~ bIharI .dalok elszigetelten állana.k a többi területekkei széinben: .> '.
.,. l\z I~ kJderult, nogy ez a daJ;amfajté', az ukránokon kívülarab~perisá,;:..'!
l,r nnI tataI' tenlleten Ismeretes s nem egyéb, mint azaraboko'm á kám'ja~s(·?' .

I!angsZl'l"E'S zené'ben is van

DUNATAJ
Bartók maga is f,'Yüjtőt~1 ilyen dalokat AlgéTióbnn a Dz: e]f[l'oúzisbün, Ez, il
déli eredetű dallamfajta - úgylátsziJc - a legösibb zenei'itílus egész Ol'Omaniában" Viszont.! nincs meg a nagyon régies; zárt .életet O('lő bihari vagy hunyadi románok közt. Honnan származik teh<'It az ö slílusuk, melyszint6n
nagyon ősinek látszik és sehol másutt nem ismeretes? S h:) mindk~'tőerede1i
román örökség mért van az egyik területen csak az egvJi.. s a masllwn cS,ik
másik?Ne~ lehetetlen, hogy mindez történeti, települé:·,i kérdésekkel kapcsolatos, melyek megoldásához a népzcnehltatás is hozd: tud járulni.
. Megoldandó kérdés :iz Ötfokúdallamok problémája i 'i. (Az ö(fokú skála
régies hangsor, nielytúlnyomórÉ'sztl keleti népeknél él s"egYolttaln regl magyar
. népzene hangrendszere is.) A mezőség i magyar eredetu daloicm !uvul, rOI11<1n
nyelvterüll,ten mindenütt eJöfordulnak ötfokú cla1l31110k, melyek. maslelek,
. mint a magyar dalok, rendszerint a skála alsó felében mozognak es mer, az,
öt'fokú sk6.1a hangjait sem mind haszr:álják fE·J. Ilyen dallamok meg a l'cgen
különszakadt macedóniai' a r u m u n o k n ál is előfordulnak, a románsúgn~k
egy külön nyelvi ágánáL Feltétlenül valami ősi közös kultúr~a".a. ez, a r01113noknak. S ha elfogadjuk, hogyazötfo!,úság keleti, türk kulturorokseg, akkor
G románság körében is fel kell tennünk val<"lIni (örök kulturbefol):ast a tortcnelemrégebbi korszakaiban, Tudjuk, hogy ez nem. is keptelenseg,. hIszen a
román nép, sőt a román állam kialakulásában is nagy szerepe volt I:un,
bessenyő népelemel,nek, sőt talan bolgár-török~knek is. Eggyel tobb. vona5,
ami Keleteurópának eZD a népét közelebb hozna a magyal'saghoz.
A regáti területekre nézvQ az előbbi általános megállapitósokon túl nem
mehetünk. Talán Bukovina ienéjéből ;.sme)'ünk annyit. hogy m~gallnpl'J:L1ssuk
."IZ itteni leggyakoribb típust: táncritmusú ,d,a10k ezek, .. k.ét .elso sor:uk" cs k,;:
második soruk azonos, csak legfeljebb a zarohangok kulor:o:,znek. F nb han b nem, vagy' zárlat gyakori bE'nn~k; ~mi. a mi Ty~llwdi-notank befl'Jezc:cb:2~
közismer"" Ilyenféle dallamok, ugylatszIk, cl regatl teruJeteken ll11ndentcL
ismeretesek.'
.
.
.. .
Meg kenmÉ'~ cmlékeznÜl1k a siratók és :l colindak c1allamalrol .. IS .•
A siratás, mint nál'Unl, is, az asszonyok felad~ta. A 1egl~loscbb. nOl'OKon
Énekszóban köteles elsiratni az elhúnyt~t a koporso mell(·::lo., F~rre J,ulcn dallamfajta való, mely a legősibb énekstílust .Ö!~izte meg" ; '~m,rcs,;k . a ,mng'y~ír
sirató, Máramarosbankülön dallam van 2. lJa "lok, legcn, ek-Icdn) ok. eblr,~
tósára és külön az öregek számára. Ez az il lInl om ,sz~rÍ'1t valo elkulO1;ulcs
is nagyon régies vonás a néphagyományban. A Reg3tbol Ismerunk slratol"ll,
mel ek csak három hangból állanak egy kis terc hangtenedelcmben. Ez lehet
a le~egyszel'Űbb dallamtípus, ainit Európábar. ismerünk.
. . ,
. A cölindálas . vagyis enekkelvaló karácsonyi köszöntés nagyon, regl es
nagyon' általános román szb~ás. Z;riei .an:(aga is ennel,.. rneg~el.;lo,e? Ig~n
gazdag, melynek sokféle tipui;;aban ugyszolvan ~sak az a l',,?z~s.sa.l~l:sag, h~ö:
: gyors feszes oritmusban vannak s legnagyobb reszuknek fOl m~l!d !181 om. SOl os,
'refré~es versszak' Gyakori a . hunyadi colindákban egy sajaLSagos ntmuq'
képlet is, az úgynevezet~"b.ol?á-: r~tmlls." .Ez páro~ és páratlan s~an,1.~1 ,tlze~
·hatodolmak gyors váltakozasaboi all, amI a gyaKorlatlan fuI nek, cs~~k u,:Y
· t.űnik fel mint véletlen szabálytalanság, De a különböző szemel:,'ek eloaclasa· ban is ~indig kövel'kezetesen jelenik n"ieg s' a fonográf, lelassítúsúvaJ pontosan mérhető. A bolgár népzenében ez általános jelenseg, vlszoont egyelol'e
,nem tudjuk, hogy n;ás r~mán. ,,:idéke~ isme?k~e .,s. így ,nem d~nlhet~ el.
hogy a hunyadi romanoknal bolgar hatas.e, Vagy OSI rom,an hagy oman,)' .
. Nem adhattunk még hozzávetŐleges képet sem arro.l a gazdags,~lgrol,
amit
román népzene hordoz, A 1udománYllilk ez ~ nepz~ne lehetoseg~t
jelent rendkivüli ősiségek vizsgálatára: a párh<\n~nyr, sIratokon ke~esz~ul
szinte 'zenei ·kŐkorszakbatudunk visszatekintem; ablhan dalok kulono~,
lydszerű ugi-ásaiban, mint il. szlovákok legrég!bb, olyd, ,mixolyd LiaImban
.mintha valami oközös ó-európai hang szólna felenk, legalabb IS Europ~ k~lete· nek .ősihaligja. Aohora Junga, az' ötfokúság, a bo~gár l'i~mu~. p~oble~1aJa, a
"'iterületenkint.külőnböző stílusok érdekes összefüggesek kIderr.cset Igenk.
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A müvészet számára ez a zene az eszközök kimeríthetetlen gazdagságát,

hangnen1el" ritmusl,éple(ck, formák,stilusok olyan sokféleségét .jelenti, mely
önmagában is emberi és művészi elmény s egyúttal lehetőség is ésöszWnzés
rendkívül eredeti. és gazdag zeneművészet ·kialakítására.
,
' ..
Befejezésül gondoljunk most arra :::z út','Örőre, akinek. munkája 'nélkül
bIán nem, is ismernénk ezt a sajátos zenei világot; akit nem gátolt nemzet,j
elfögullsáK abban, hogy egy más nép. problémáinak szentelje erejét.,;hogy
egy más nép művészeti értékeit föl ne ismerje s a saját nemzetistílüsa
mellett azt is a világmüvésze'l színvonalára emelje. Bartók. péld;ija meg~
mutatta, hogy népek értékeinek megbecsülése nem hogy kisébbítene, hanem
m'lgunkat. is emel a világ szemében. Az, hogy rnagyar ember képviselte
a romúnt s a szlovúko~l is a kulturális vililg előtt, több megbecsülést jelentett
a magyarsúgszámára is. Féltékenység, lenézés helyett egymás megbecsülés~.
vezet a közös emelkedéshez. Ennek az ismeretnek és megbecsülésnek Idalakítúsúhoz járuljon' hozzú ez a i'övid tanulmány is.
VARGYAS. LAJOS

KONYVEK
ZENEK lS EHET. - B ó k a L á s z l ó
e g é n y e, (C s e r é p f a l v i, B lld ap e s t, I fl 4 7) -- Nem kétséges, hogy
II zene II legfluidLünszerübb valRmi,
amihez öt órzókü mivollunkban egy.
últnlún l,öl.ünk lehel.. Sokhangú, démoniúji1\'ill még leginkúbb képes II teljességet érzé:keltetni, s az.' embe'r
l'

l:PP nnnnk n rabja. Mozart OPCl'újD., a

Zauberni.ite jól vúlasz':otl; zenekis6retnek bizony'ul, tein épp azért, mer[: móir
II ~zlnp~lcl sein l-Id steril 1'orn811Tamino mosolvúban Dionysos
szcl1\'eclél:-: hal'súny gúÚúsUl1l\n,;;;úg~1 lJuj!'\ól. S \'ógl'e is ink<:'lbb
T~1l1)ino-Djonys()s az, ,lki El Szépsége'.]
n)il,::::'1l10i. l't:lgi.lcl\'a)
a 11lCJPl'óbúltnt 3})10S(1],\,;'I)

II

út bejut a bölcseség
templom:'lbc<. mint holmi l,ékvirúg-ábrúndú herceg. A szimbolika félreérthetetlen, de ugy,makkol' az is, hogy
Tamino~ Walter,
t\ jcvendő fezőr
és
sok csal'no]\:ún

szélhúlnos, és Papageno-LcJl'án 1\ H jöveneJő [cwetilw-pl'oIesszul', csupán torzói tl lelj :sség '\"ágyúnak.
.
i\zúlszent, pesti-Idspolgári légkör
nevelljekénl Bécsbe kerülö egyetemistát egy zseniúlis, de morális szempon',ból u(ólérh.;letlenül romlott fiatalemberrel hozza össze a sors. A végletek t"lálkozClsúból perverzen het barÚlság szövődik s nem meglepő, h/)gy
Lórúnt lnul;tja ],ezd áporodni. NyilvE\l1
a tendencia is ez: dionysosi lánggal
morc.lni meg Lórúntot, kinek szinpadi
túrsa min(eg~- intésképp már' elbukott
apróbún; hitvúny kis élvezet, egy
poh úr lőre bor marasztotta künta

bölcseség templomának ajtajánál. Lóránt nem, válik epigonná s életterve
nem zúzódik össze., de életéti ezentúl
már olyan erők js motíválják, amelyek eddig gátlások sáncai mögött
szoronglak. S ezzel le is zárul az ifjúság: a bará'lSl'1g is egyfajta - valljuk
meg őszintén - szimpntikus és elítél_
hetelJen amoralitás élménvével.
Walter azonban továbbl'; is formáló
tényező marad.
Kitöltendő vúl'ói
s
egyéb fililol'OS életjelei soha nem utasittatnak vissza: addig nirH:s és nem
lehel fölény az ösztönök zabolátlans~\
gá,val szemben, míg hasonló, de ellenkezö előjelü principiumot nem hIdunk
szembeállítani vele. A képmutató polgúri rend fevegőtlenségének felismerése. csupán negatívum még az új
rendnek s műfajnak hite és terve nélld.il. Nélküle nincs.mód eWélniWaller
ösztön-anarchizmusát.Külőnösen .akkor,amikor Lóránt ifjúságának rnin":
elen zeneélménye . ellenére .-:... belső lényegét illetően is ~ polgári házassá~
got kötött.
.
A törés már a' nászút alatt kezdőr
dik s ekkor köí'vonalazolódik Lóránt
világnézeti jellegü .zátonya is;' figurája innét már a szoCializmusra rádöb:',
bent polgár sors-problematlkájának a '
hordozój ává is válilc A kísérleti állatlélektan l1Udósának,Van. der· Gang~'
nak a színrelépésé',rel a lét nyomorának s a n,ateriális tényezők fontossá:'
gának fokozottabb felismerése kerül
előtérbe.'SelÚla, a feleség' viszont csak.
a "pa~lkányszagot", a "sz(:génysiagót'"

érzi ki mindebből; ehhez pedig nem
fűződnek emlél,ei. Az első köd el,kor
száll le közejük. - A másodil" hogy
. végülis eldöritse a h1aga é'l házassága
sorsát a holland .Kuik szenátor,ék zeneestje alkalmával. A zenebolóndcsalád szektariánus produkciója félreérthetetlen ül , ,dionysosi; méghozzáwaJteri felfogásban: zene és tes.ti érintl,ezes mutatványa egzótilnls hangszerek
köz)JeiktatásávaL mozgás és zene egyszerre, valami egzaltált szabadságkeresés. "Mozgás és munka, közösség
és :zenekar. , .' a mozgásból minden
következhetik, zene, ének
de golyós
csapágy, dallam, ütöér verése, erotikus
mozgások -mozgás! ezért nincs erkölcstan!" Mi más ez, mint a ma]nllá+!an és üdvözülésre éhes Taminosóhajnak .'-'- .. , dies etwas kann ich
zwar nicht nennen; doch fühi' ich's
hier wie Feuer b'rennen ... -- walte.ri,
soha át nem lényegülő változata, a
formás bakfis unokák előadásában. A
méreg erős.' Selina, akinel, mindez lürándulás csak, bódulásig beszippan(ja,
de emlékezni nem hajlandó rá: Lóránt
v.iszont már forradalmár,-lelld.ile'IÜ!1 tér
haza a nászútról,
E főképp zeneélmények által mO,tivált átalakulás talán a legsikerültebb
része a regénynek. - A politika révébe fu~'ott s felesége révén a polgüri
eszményektöl elszakadni mégsem tudó LÓl'ánt a felemásság langyos légkörében él. Egy kapóra jött párisi
kongresszus hozza meg végül a teljes
szakadást. S a csődöt is egyben. párisban, az emlél,ezetes zeneest egyik
bakfis résztvevője, Gracla lép be az
életébe kísértőn idézve fel szép állatiasság~val a Walter_Dionysos arc vigyorát: a cSll.láCl f a gátlásokelle;n-;mérgeként. 'I'illier~~en, a filoz.oialo
fizikus-bará~ban a meggyőződés bontogatójara akad, kinek szkepticizmusa;
visszautasíthatatlan individuális szemlélete az egyeztét.és lehetőségének
nágyproblémáját veti fel a renegát~
polgárban, Szűkítve: ;,túl a polgárs~~
eszményeiriés .nyakig egy polgan
életforma 'etike~ltjében"-állapot nagy
kérdését, Raffinált tükröződése a regénynek, . hogy. ai' moráli s kőtelességek
világán kívül élő Walter mondja a szemébe a szinte legvitriolosabb igazságo'J: riem különb szocializmus az övé
atalmudista-kereszténységnél.
Tehát? Ez a csőd lenne az egyetlen
megoldás? A vég, ahová a polgárt veó ••

zeli Bóka, kietlen s érzésünk szerint
nem is kellő hite!':'1 fe'olclatlansúg! Ezc
zel II ldcsengéssel cSLlpún IdúbI"Úndulást kap cserébe. apolgúr odahagyott
nOrl11Éliért és tradicióiért s m(~g annyi
ellenálló erőt sem, hogy pajzso! tudjon
emelni a wal'eri ,.isztön-ana'rchizmussal szemben. Hisz utolsó mozdulata is
n:egalkUvás a:églet kisérlt's,'\-C l
szemben:. utolszor is I,éptelen megtagadni a már-mi,' szimbolikus vúltó
kitöl"ését, gy,íva ahhoz, hcg y'éJnll1ag,1
s eszményei hez hú legyen, l\'li):; Walter, ha torzan is, dc egész cm ber s
önmaga mértéké\'el mérve: igazi énjét
rnegvalósító. Tc)fSn nlcg így' sen1 az,

csÍJpán hSllyódó búb, Egyszóval: a
vállaIt út nem csiszolt hő,,': Lórúntbiól
s mint Papageno, Ilem jutott be il :eljesség tenlplol11Úba, ~ Eg~; irún~"i

nHl-

tató. pillanata azonban \'al1 nekj is:
mikor a néma szolgúló látvún y'<, felv illim t ja benne. hogy ez az igazi felIJdnt: a nén1aságü.1. nlcgszólalta"ni.. a:~
€lnyo\11ottságot. a iúfejezhetetlent. S a
f~lrcsa-villódzó próba, a ném,l szolg;:' kj
"n1egagi'ólúsa" sikerül:
lTIozdulata, ét sinlog;:\túS

a szeretet
Illelege, az.

emberszeretet s él jósÚg ,1júmléka kicsalja a nén13ság alól a jeLidú0t: a
hangot. Az a

spiritu~'ilis

eler!1,

1nel:;·'

hiányzik II politika elemciböl. egy' pillanatra II teljesség érzé,óvcl tucl.;a
megajánclékozni L órúntoL Ha ezt tekintem, Lóránt cs"clje nem indokolt és
ét

r.egény

végső.

kicsengé~e

azonban csak epi~:ód
a 111cgváltós spiri1uillis

sc.nl, Igy

111Ul'acl

HZ,

an1i

{ll'()cl(IS.:1\'~d

fo1'-

rósilotla \"olna út az elny'ü!t
eszmÉny örőkösét.

polg~lri
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ANTHOLOGIA.. HUMANA - Ö tezer ev
bi.il:sesége. SZl'rkes.ztette: Hamv8s ]3l'la,Egyetemi nyomda. Budapest,
1947.)
Olya:1 .olvasmúny C'l. II
megrendítő gyüjtemóny, amely 'legm("lyebb lényege szerint nem való.<1 V:lrosok falai közé, nem v81ónapj,link
idegesítő
tülekedésé~e.
:--Iyugalmat.
bél,ét,
elmélyülö
összeszede' cseget
igÉnyelnek a ben';<: közölt ~ZÖ\'C'
gek; legjobb ök", a tennüz0! elvOI1ullságában olvasni. ott. ahOl :12
ember j,özel érzi. milgúhoz a Mindenség titokzatos hatalmait. így tettünk
mi magunk is: a legszebb részleteket.
a kele'i, ókori és középkori bölcsek és
misztikusok szö\'egeit ott olvastuk a

