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'bői kihullni készülő gyümöcs után. És ez a küzködés halálos testi küz-
'ködés. És itt a betegágynál torlódik a diktatúra sorsdöntő napjának 
'történelme: a jparancsuralom minden frázisa sűrített adagolásban vil
lanyozza a regényfeszültséget. Bizantinizmus és féltékeny intézkedések, 
féltékenyek intrikái és szerelmi tromfok és zsarolások pi lanatonként 
Váltakozó helyzetei csinálják itt a történelmet. A z éjszaka kínjában 
'Martinez Llalado agyán elvonul az emlékezés és verejtékes álom, majd 
"utolsó orditó ébredés utján előttünk Llalado egész élete. Erdőből jött, 
•ahová még gyerekkorában környezete kihajszolta. Disznócsordákat őriz. 
az erdő ugatóhangú őslakóival, de a disznócsordákat, ha nem vigyáznak 
eléggé, ősz felé a konzervgyárosok 'csapatai egyszerűen elhajtják. A 
„Haladókkal" él, istenük és varázslójuk, kciziben ő is eltanul tőlük min-

^den fűvel, gyökérrel való gyógyitást. Amikor végre e kerül a városba, 
felcsap csodadoktornak. Ugy hiszi, hogy mindent tud, mert elolvas pár 

snápszerű orvosi füzetet és vizsgára jelentkezik, de az egyetemről kidob
ják . A z elsőszámú ellenség tehát a tudomány lesz és mindaz, ami vele 
összefügg. A kötelező himlőoltás és a vérátömlesztés adják meg a kezdő 
lökést. Llalado teli torokkal vádol: A nép vérét ime tervszerűen mérge-
•zik! Helyzetét megkönnyíti az állam áidemokráciájának és intézményei-
ínek minden korrupciója és anomáliája. Amikor aztán egy gazdag kon
zervgyáros melléje áll, az akasztói aje. vényes lilaingesek és a vadonból 
(berendelt ugatóhanigúak egyre jobban lepik el az országot és Martinez 
'Llalado déli rádió jelentéseiben büszkén ordítja világgá: „az akasztófa, 
'szabadságzászlaja győztesen lobog az ország felett". A z infantilis kezde
lek egyre démonibb kontúrokat kapnak, számító gzdagok és mindenből 
'kicsöppent szegényék már látják és ujongják a Messiást, amikor a me-
'rénylő golyója pontot tesz és Llalado ime semmi más, mint egy elha
gyott tehetetlen beteg, lázgörbékkel és láza mokkái. És ez a tehetetlen 
test lesz a regény egyetlen fixpontja. Világos, hogy ez az egyetlen fix
pont mielőtt meghal, dimenziókon túlra explodál, hogy vele együtt és az. 
ő halálával meghaljon az egész mozgalom. Lázálom volt és most vége 
van, a hatalmas plakátok alatt, melyek a Martinez Llalado nevével a 
sorsdöntő népgyűlést hirdették, apró piszkos ártatlan gyerekek játsza
doznak... , 

Mehring regénye, mint említettük, tudatos elvonatkoztatás a ma 
'aktuális példáitól, de az ismerős arcokra mégis rádöbbenünk, mert a tí
pus visszfénye elől a rokonfiguráknak nem lehet elbújni. Meg vannak 
világítva. Egy regény .mintaszerű "balladás sűrítése igy oldódik fel tanul
sággá. (Fábry Zoltán) 

SZABOLCSI BENCE: BEVEZETÉS A ZENETÖRTÉNETBE. 
(FrankJán Társulat 1937.) 

> ' Zenesztétifcai mű! Mi szükség most erre ? — kérdi a napról-napra bi
zonytalanabb sorsú polgár, s hogy nincs igaza, a szellem erőfeszítéseit 
semmibe vevő koratmoszférában, arra már nem is gondol. Pedig téved. A 
Szellem erőfeszítése sohasem hiábavaló, Mert bármi vész készül is, az 
egyetemes kultúrának csak egy részét pusztíthatja el ,s emberi kötelesség 
"már előre pótolni a hiányt s tovább vinni az emberi gondolatot. Szabolcsi 
IBence könyve ennek a magatartásnak a jele. Szerző lényéneik rég ez a 
szelemé. Csak a zenében és a zenének él s eddigi zeneesztétikai munkás
sága nem egy nemzedékre gyakorolt gyökeresen átalakító hatást. U j 
Ikönyve kiérlelt összefoglalása eddigi fejlődése folyamán kialakult zenei 
Világképének, amit a könyv elején kissé e'fogódott stilus később egyre 
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(merészebb szárnyra kapva könnyedén bont ki, bejárva a zene-esztétika és 
zenetörténelem ormait. 

A könyv két, egymástól elhatárolható részre oszlik. Az első" ress 
'szorosan vett bevezetés a zenetörténelembe, a második pedig látszólag la-
izább összefüggésű zeneesztétikai cikkek együttese. Ám a sokrétű anyag 
bármelyik részéről legyen is szó, mindenütt ,az értelmezés és magyará
zat szélességével találkozunk, úgyhogy a leszűrt Ítéletekben nemcsak a 
'zene történelme iránti elméleti érdeklődő, de a zenével hivatásszerűen 
'foglalkozó is biztos vezérfonalat kap. 

A muzsikus előtt valósággal meglepő igazságok ötlenek fel mind
j á r t azokon az oldalakon, ahol arról van szó, hogy az élő korok hogyan 
értelmezik az elmúlt korszakok zenéjét. Mély szakadékok nyílnak a köz
vetlen egymásután következő zenei, korszakok közlött. S e szakadékok isme
rete fontos. í gy jutunk egy lépéssel közelebb a zenei stílusok értelmeze
ssenek általános érvényű igazságához. 
' Valóságos természeti szabálykánt hat Szabolcsi ama tézise, hogy 
Valamely újonnan jeentkező zenei stilus legtöbbször elsősorban a meg
előző kiélt stílussal való szembefordulás akaratából jön létre. Itt hasz
nálja bizonyítása során „a tudomány haragja" kitételt, aminek egyedü-
Usége, bár ő maga előtt is vitás, mégis egész eredeti gondolatsort ered
ményez. 

A könyv súlypontja: a zenei formák fejlődése. Szabolcsi a legerőseb
ben itt ragadja meg az anyagtalan művészet matériáját s teszi szinte 
megfoghatóvá az igazságot e iegmegfoghatatlanabb művészeten belül, 
ahol a zenei forma, vagy annak esak egy része: a zenei alkotás, ha 
hem is oly maradandó, mint bármely más művészeti ág terméke, mégis 
a fcennerejlő lényeg sokkal maradandóbb minden más művészet lényegé
nél. A magyarázat: a zene függetlensége a „véges" matériától, mert a 
riényeg a zenében: maga a változás. 

Napjaink zenéjét illetően plasztikusan állítja szembe az uj zene fo
galmát a tegnap és holnap zenéjével. Magyarázata költői, •—• de ugyan
akkor tudományos. Általában könnyedén uralkodik változatos anyaga 
felett. Állandóan .az eltérésekre hívja fel a figyelmet s kikutatja közös 
eredőjüket, miközben mindent a valódi zeneiség vonalára visz és ennem, 
szempontjából itél meg. A z erőszakos meghatározást és általánosítást 
mindig kerüli s azért hiszünk néki, mert semmit sem akar elhitetni: 
^mindig esak magyaráz és indokol. Viszont telheti: a z a i a p , amiből ki
indul, igaz, az üt, melyen követjük, egyenes. A z igazságokra így ma
gunktól jövünk rá anélkül, hogy a lekisebb mértékben befolyásolna. 
' Egy helyütt például a zenei szövet változásáról ir. Kimutatja, hogy 
!az ellentétes zenei korszakok egymástól való eltérése jórészt a zenei szo-
Vet változott szövési módja... A z egyes szálak benne, a melódia és har
mónia fordulatai megegyezhetnek más korszakokéval, de a teljes szöve
dék ugy, amint van, a szövés módja, kiterülése, hullámzása, az alkotó 
'részek ilyen vagy amolyan összhangja, együttese: egyetlen kor vagy 
egyetlen ember sajátja". Nagy odaadással magyarázza itt az egyén, a 
teremtő zseni szerepét, de minden velük szemben érzett elragadtatása 
'sem honnályositja el előtte a zenei univerzum másik nagy teremtő ténye
zőjét: a népköltészetet. 

Erősebben kihangsúlyozott szociológiai utalásokat alig tagiunk a 
könyvben. >S hogy még sincs hiányérzetünk emiatt, ez igazolja legjobban 
"Szabolcsi e téren való pozitív beállítottságát. Műve olyannyira az egye
temes haladás szolgálatában áll, hogy semmi szükség ilyenirányú aláhú
zásokra. Többször érinti könyvében pl. a befejező és elindító alkotók 
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kérdését. Talán épp ennél a pontnál látszik leginkább helyes beállított
sága. Ez a probléma ugyanis látszólag az egyéniség kérdésén múlik. Sza
bolcsi azonban a zenei felszín alatt az örök orgonapontként búgó népi ze
ne hatásával magyarázza és oldja meg azt. Viszont, hogy milyen tisztán 
látja a népi zene kollektivumára ható társadalmi erővonalakat, azt a kö
zösség összetartó erejéről, valamint az egyes társadalmi szakaszokban 
„erőszakosan felkarolt hagyományos zenélési formáról" szóló sorai iga
zolják. (Például: az „ur i " Magyarország cigányzene-kultusza.) Ez a he-
ílyes szemléleti mód lépten-nyomon jelentkezik a legelvontabb zenei prob
lémák taglalásakor. Ez a módszere a monódia és polifónia értelmezésé
ben a legkövetkezetesebb. 

Kitér az egységes látószögű zenetörténelem megalkotásának útjá
ban álló nehézségekre is. Ezzel kapcsolatban állapítja meg, hogy a zene 
.— a többi művészetekkel szemben , , sokkal tágabb egyéni szabadságot 
"biztosit az alkotónak. A különböző korok bár egyformán hatottak ugy a 
bennük élő zenei, mint mondjuk, irodalmi alkotózsenikre, mégis az előb
biek jobban függetleníthették magukat műveikben a kor hatásától, éppen 
művészetük matériamentessége következtében. A zene egyénibb és igy 
szabadabb is, mint a többi művészetek: „Különleges törvényei vannak, 
az általános folyamatokon belül sajátos, egyéni folyamat-szabályai." 

Különös fontosságot tulajdonit Szabolcsi egy, a zenetörténelem fo
lyamán gyakran megismétlődő ténynek. A z a jelenség ez, hogy sokszor 
a zenekultúra valamely szakasza csak annak köszönheti fennmaradását, 
hogy forma és dallamváltozatait valamilyen szélvihar (történelmi, politikai, 
•vagy gazdasági megrázkódás) elsodorja a szélekre, ahol egy más nép 
képzeletében uj életre kelnek s továbbalakulnak. A periférikus fennma
radás természettörvény jellegű törvénye ez, mely azt igazolja, hogy nincs 
még művészet, melyre egyes természettörvények oly mértékben volnának 
alkalmazhatók, mint éppen a zenénél. (—r ö) 

GYÖKY DEZSŐ: ZENGŐ DTJNATAJ (Presov-Eperjes 1938) 
A mentém egyik ujja hímes, 
érzelgős, forró, ez Kelet, 
az ész szavam agyafúrt, hűvös 
Nyugat varrta a más felett. 

S míg itt virrasztok két kultúrát 
osztó Kiskárpát-domtookon, 
ezüst Dunám a mentém csattja 
s a kettőt összegomfoolom. 

Bizonyára nem véletlen, hogy Győry Dezső éppen ezt a versét he
lyezte — mintegy bevezetőül —. legújabb kötetének élére. Nem csupán 
regionális sajátságát tekintve idéztem teljes egészében ezt a remekbe 
szabott, frappáns költeményt, de azt hiszem, hogy mind belső, mind 
külső formája szempontjából, ez az a vers, amit ha költője mentalitá
sához, emberi és literátori magatartásához minél közelebb óhajtunk fér
kőzni, legelsősorban kell idéznünk. 

Középeurópai ember... Ez az idézett költemény cime —> s valóban, 
a lágyan hullámzó strófák közül hirtelen színes képpé tárul előttünk a 
szlovenszkói magyar sorshelyzet minden halovány árnyalata; hangok 
szakadnak suttogva a mélyből, körüllengenek kósza szavakkal. Magunk
ra ismerünk. Ebből a népből, ebből a földből lendülnek a „legszlovensz-


