
163 

képet ad és mégsem válik nehézkessé, 
sőt az illető szent korának festésére is 
szánhat néhány sort. 

Sajnálnunk kell azonban, hogy a 
betűrend nagyon is lényegtelen szem-
pontja szerint csoportosít. Ha a szerző 
korok szerint haladva mutatja be az 
ifjú szenteket, ezzel egyfelől fiatal ol-
vasóinak történeti érzékét fejleszti, 
másfelől bemutatja, hogy a szentség 
nincs korokhoz kötve, a lelkinagyság-
nak csupán nyilvánulásai változnak a 
századok körülményei szerint. 

Hám Antal nyelve if jú közönségéhez 
alkalmazkodik : világos és egyszerű, a 
könnyedén beleszőtt szentírási idézetek 
csak szent komolyságát emelik. Horn 
Antal szép rajzai igaz megértéssel si-
mulnak a szöveghez s előmozdítják az 
egész könyv kellemes hatását. 

Hevesy M. Angelica. 

Fábián László : Debussy és művészete. 
Ezzel a címmel régen várt könyv hagyta 
el a sajtót. És szerencsés, mert időszerű-
ségének teljességében jelent meg. De-
bussy mindmáig nem hozta heves 
lázba a magyar közönséget. De még 
zongoristáinkat sem igen. A hangver-
senyek műsorai sem szépségeihez, sem 
divatlehetőségeihez méltóan nem nyuj-
tottak teret az új muzsikának. A zon-
goravirtuózok ideálja még mindig Liszt 
és Chopin. 

Debussy harmóniái voltak azok, 
amelyek — közvetlenül, de méginkább 
közvetve — újításai közül elsőnek vál-
tak ismeretesekké magyar földön. Köz-
tudomású, hogy Kodály harmonizálá-
sának egyik nevezetes forrása Debussy 
és ha korábban nem is, de most, hogy 
Kodály zenéje oly széles körben el-
terjedt, feltámad az érdeklődés az iránt 
a mester iránt is, akinek a Kodály-
iskola újszerűségeinek nagy részét kö-
szönheti. 

Mindjárt a könyv elején, abban a 
fejezetben, ahol Debussy fellépését és 
sajátos szerepét tárja elénk a szerző, 
új párhuzam kinálkozik Debussy és 
Kodály között. Mindketten a német 
zene uralmának idején akartak nem-
zeti zenekultúrát teremteni, illetve a 
régi kezdeményt kiemelni a feledésből. 
Kodály a népdalhoz, a népzenének ah-
hoz az ősi rétegéhez fordult, melyet a 
város nem ismert. Ugyanezt tette köz-
vetlenül Debussy előtt Musszorgszki is. 
Az orosz mintát Debussy nem követte. 
«A primitívet is artisztikusan simogatni 
szerető Nyugat fia, a túlkulturált De-
bussy már művészi hagyományokat ke-

resett a különben is sokkal halványabb 
arcú francia népdal helyett.» Szeren-
cséje volt. A régi clavecinisták, a nagy 
Couperin és Rameau művészetében 
megtalálta azt a hamisítatlanul tiszta 
gall-stílust, melynek feltámasztásával 
remélte megérni a francia zene rene-
szánszát. Innen van az is, hogy a 
clavecinistákra támaszkodó új francia 
zene zongora-muzsika lett, mint ahogy 
a népdalból merítő Kodály zenéje első-
sorban a magyar ének reneszánsza. 

Debussy folytatja a régi kezdeményt. 
«A clavecinisták korában a zene még 
nem volt az a módfelett hatványozott 
dimenziójú formákban jelentkező s ben-
nünket szédítő iramban a félistenek 
birodalmába lendítő művészet, amelyet 
a német nagymesterek fejlesztettek be-
lőle.» Debussy folytatja ezt a levegős 
szövésű, finom érzelmességű zenét, 
melybe új ágként a francia nyelv »for-
dulatos szellemét, hajlékony ritmusát 
és pallérozottságát» is beoltotta. 

Ez a fejezet (a «musicien francais) 
című) a legérdekesebb és legkomolyabb 
része az egész könyvnek. Az «újítóról» 
szóló fejezet megállapítja, hogy De-
bussy újító tevékenysége «felölelte a 
zene szigorúan technikai, mondattani 
és formai, valamint esztétikai és tárgyi 
vonatkozásait». Mindezekről azonban 
kevés szó esik. Bővebben szól az össz-
hangzattani újításokról. «Debussyt ki-
zárólag a zene természetes akusztikai 
törvényei, a harmóniák iránti rendkívül 
differenciált érzéke és biztos ízlése ve-
zették. Igy keletkeztek újszerű ak-
kordjai . . .» Hogyan? — Később töb-
bet mond : «Egy-egy Debussy-akkord 
sokszor mintegy magva, sűrített, ere-
deti alakzata a kifejlett melodikus vi-
rágnak». 

A könyv nagyrészét hosszú vitatko-
zás foglalja el (számunkra) láthatatlan 
ellenféllel. A francia zenekritikusok 
Debussyt megtették a zenei impresszio-
nizmus vezérének. Fábián tiltakozik e 
«deklasszifikáló» megállapítás ellen és 
kimutatja, hogy Debussy voltaképen 
expresszionista. Eközben többször is 
bőven kifejti mindkét izmus lényét. 
Mindennek ellenére az a meggyőződés 
alakul ki az olvasóban, hogy e két, ma 
már meglehetősen divatjamult idegen 
név csak sejtet, de nem ad lényeget. 

Alapos és gazdag fejezet a «Debussy 
művei». Az egyhangúság minduntalan 
hangoztatott vádja ellen élénk tilta-
kozás ez ismertető felsorolás színessége. 
Debussy szimbolikus korszakában az 
öt Baudelaire-dal és a vonósnégyes, 
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a végtelen harmónia korában (Pelléas 
és Mélisande) a Faun délutánja és a 
Pierre Louys-dalok nevezetes bizonyí-
tékai annak, hogy Debussy nem volt 
sohasem egy irány kizárólagos köve-
tője. 

A Pelléas és Mélisande meg a wag-
neri opera összehasonlítása tanulságos. 
«Wagner szimfonikusan elgondolt és a 
zenei realizáció miatt szinte kénysze-
rűen beállított hosszú monológjai és 
helyenként unalmas párbeszédei az ál-
tala erőszakolt drámai elsőbbség dacára 
is sokszor hátráltatták a dráma szabad 
folyását. Debussynél épen e szereplők 
fesztelen énekes-beszéde folytán a drá-
mai cselekmény akadálytalanul pereg-
het le a színpadon.» Orkeszter-művé-
szete felszabadította a zenekart «eddigi 
elengedhetetlenül szükségesnek itélt 
felduzzasztott és dörejes hangjától». 
«A Faun partiturájában Debussy jel-
legzetes, szerelmes szavú fuvolája viszi 
a főszerepet. Ez a kimondhatatlanul 
elbűvölő, újszerű halk hang, a Faun-
prelüdből kiáradó, finoman elomló sze-
releménekes hangulat ejtette meg leg-
inkább a kilencvenes évek túlérzékeny 
lelkeit.» 

Revelációként hat a Debussy melo-
dikus korszakáról szóló fejezet. Az ide-
tartozó művek alig ismertek nálunk. 
Hálásak vagyunk Fábián Lászlónak a 
Le Martyre de St. Sébastien, a szonáták 
és az utolsó színpadi művek ismerte-
téséért. 

Nevezetesek a Debussy hatásáról 
írott sorok, érdekes rajza ez a Debussy-
ízlés és az újabb irány hullámgyűrű-
változásának. Fábián László úgy véli, 
hogy «az ő ideje még nem következett 
el». A franciák számára talán még el-
jövendő ; ki tudja? A mi harcaink 
győzelméből azonban őreá is száll maj-
dan egy köszöntő, fényes sugár. 

Kerényi György. 

Négy kis verskötet. (Geőcze Anna 
versei. Molnár Sándor : Ilyen a szívem ; 
A tisztaság himnuszai. Zalavári Ödön : 
Néha éjjel.) Négy kis verskötet. Össze-
köti őket az embersors és a közös 
magyar sors. Ennek a hangjait ütik 
meg. Hasonlítanak a többi kortárs-
verskötethez : vergődők, nekibúsulok, 
nekibizakodók. Régi és új versutakon 
próbálkoznak. A régi hanghoz nem 
elég bennük az új mondanivaló ereje, 
az új formákba nincs kovácsolnivaló 
új vasuk. Nem talál szíven bennünket 
semmi hatalmasabb fájdalomkinyilat-
koztatás, sem belsőnkbe síró zokogá-

suk nincsen. Örömük nagyon a maguk 
öröme marad verseikben is. Nemzeti 
sorsunk nem kelt költeményeikben 
akkora mozdulást, mint amekkora sza-
vakat. S mégis odafigyelünk rájuk, 
mert a magyar életfa levelei. Nem ter-
més, de a lélekzés életjelei. 

Geőcze Anna versei szerény kis ver-
sikék. Valami belső, de csendes rezig-
nációvá békült fájdalom, valami isme-
retlen okú válás életet fosztó szomorú-
sága, valami csendes vágy még fel-
lobbanásaiban tiszta szendesége szól 
belőlük, de hangjukban több az el-
fúlás, mint az erő. Sugár és fény után 
való csengésüktől nem oszlik a méla 
ború. Mélységüket három vers jelenti : 
a «Ki vagy te?» ódai lendülete, a 
«Felel a szivem» megkapó emberbaráti 
részvéte s «Az ember szárnya» zenét 
áldó igaz pathosa. Verselésük gyakor-
lott, ritmusuk ép, nyelvük tiszta. 
Mondanivalójuk találhat megértő bá-
natos sziveket. 

Molnár Sándor mindkét kötetének 
első ciklusában a boldog szerelem él-
ményei — ma szokatlan családi líra — 
csendülnek meg kedvesen, egyszerűen, 
néhol csupán zökkenve egy-egy ki-
ütköző kép vagy szó miatt («mikor 
legmelegebb a szád» ; «Pőrére vetkő-
zöm szemeid előtt És testemet betaka-
rom lelked Melegébe . . . » stb.). El-
merengés, idilli hangulat, évődés rit-
mikusan rímtelen játékai e versek. 
Egy másik ciklus mindkét kötetben az 
egyetemes emberi rokonérzésnek van 
szánva. A magyar sors a «Hitvallás 
Erdély földjén» "című ciklusban s né-
hány más költeményben szólal meg. 
Molnár talán ezekben a legköltőibb. 
Általában gondolata több, mint élmé-
nyi ereje. Józan, tisztafejű író. Verse-
lése nem gyakorlatlan, de nem is erős 
és gazdag. Nyelvének magyarsága 
tiszta. Van egy sikerült műfordítás is 
az egyik kötet végén : Gosbuc Ősz című 
költeménye, amelyet érdemes volt tol-
mácsolnia. 

Zalavári Ödön versei sok »magán-
ügyet reportálnak», mint Kozma Andor 
szellemesen mondotta a szerző egyik 
prózában írt műrészletéről. S az jelen-
tékeny baj, ha a vers makacsul magán-
ügy marad, mert nem tud a mások 
szívébe csendülni. Pedig Zalavári ké-
szült a költői pályára. Tanulmányait 
mutatják felesszámú reminiscenciái, 
erőltetett szóképei, forrongó verselés-
módja — s noha szaloni, de modern-
kedő titánkodása és sátánkodása. Van 
azért néhány sikerült verse : A néma 
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