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1935-benkezdtem színíkritíkusi működésemet és kisebb-nagyobb megszakításokkal évtizedeken
át ápolgathattam ezt a szívemnek oly kedves műfajt. Sok-sok jó órát köszönhettem a színház
nak, és nem is egy olyan előadást láttam, melynek emléke máig sem fakul el bennem. Ezúttal
azonban egy olyan előadásról szeretnék szólni, amínek nem kritikusa, hanem szervezője voltam.

Ennek elözményei részben a Vigiliazenei tanulmányaiban rejlettek. Mi (Possonyi László, Bal
la Borisz és Aradi Zsolt), "három fiatalok" - ahogy Bangha páter hívott bennünket - nem vol
tunk különösebben zeneértők, de annyit rögtön éreztünk, hogy Kodály és Bartók il két tiszta for
rás, hozzájuk kell elvezetnünk olvasóinkat, mert művük elválaszthatatlan lesz egy új, társadalmi
lag kiegyensúlyozottabb Magyarországtól. A reakció makacs gyűlölködése is segített abban,
hogy különösen Bartók világviszonylatban is korszakalkotó művészetét mínden ellenkezéssel
szemben propagáljuk, mondhatnám, zászlónkra tűzzük.

Még a kezdeti időszakban a Vigilia két ízben állított, a Magyar Kórussal együtt, tekintélyes
sátrat a könyvhéten. Standunk a Váci utcának az akkori Piarista gimnázium (ma az ELTE egyik
épülete) előtti kiszélesedő részén volt. Bartók és Kodály is dedikálta műveit a Vigilia könyvsátrá
ban, és ekkor ismerkedtem meg velük. Ez is pirosbetűs nap volt számomra.

Egyébként nem ál1íthatnám, hogy a Vigilia standja valamí fulmináns sikert ért volna el. Az ér
tetlenség akkor még igen nagy volt a magyar zene ősi mélységekbe visszanyúló megújítói iránt.
Tőlünk néhány száz lépésnyire Muráti Lili színművésznő dedikálta korai emlékezéseit a Vaj

na-féle könyvesbolt előtt (ma főként idegen nyelvű antikvárium), mikor Fiala Ferenc mefisztói
mosollyal lépett sátrunkhoz. Nyilván megfeküdtük a gyomrát azért is, mert tőle csupán egy épí
tészeti tanulmányt közöltünk. s aztán mintha elvágták volna. Fiala most tehát a Muráti keltette
csoportosulásra mutatott a mi meglehetős gyéren látogatott standunkkal szemben, és csak any
nyit mondott:

- Nézzetek oda! Hát érdemes?
Nem volt mit felelnünk. Nem a saját érdekeinket kerestük, mint azután Muráti Lili és az őrá

mutató kérdező. Nem hinném, hogy nagyon hasznot hajtóan alakult volna későbbi sorsuk. Vol
taképpen itt Muráti Lilire gondolok, aki feltehetően azt hitte, hogy jó lesz "érdemesebb" vidé
kekre távozni a háború után, értsd ezen Franco Spanyolországát. No de, ha tehetséges színésznő

volt is, kár lenne rá sok szót vesztegetni.
Hiszen a könyvnapi szereplésünk utófejleményeiről kívánok beszámolni. Rövid ismeretsé

günk alatt felvázoltam Bartók Bélának egy Moldovában játszódó, magyar-román-török zenei
elemekből épülő opera szövegkönyvét, s ez a gondolat, úgy látszik, nem hagyta teljesen hidegen,
bár megjegyezte,hogy nem foglalkozik többé opera komponálásának tervével. Nemsokára még
is kimutatta a Vigilia munkája iránt érzett megbecsülését, pedig róla igazán nem mondhatnánk,
hogy valaha is egyházi körök felé sandított volna, különben nem tér át a hazánkban igazán mi
noritásban lévő unitárius hitre.

Úgy esett, hogyaZeneakadémia nagytermében Aradi Zsolt buzgólkodásával, és részint az én
elképzeléseim alapján Vigilia-estet rendeztünk. A bevezetőt Sik Sándor mondotta, majd első és
Magyarországon egyetlennek maradt kísérletként bemutattuk Paul Claudel L'annoncefait ci M a
rie című középkori drámájának leghatásosabb képét Bulla Elmával és Eszenyi Olgával. A rende
zést az akkori szegedi Madách Tragédia ötágú csillagos rendezése következtében fekete listára
.került Hoat Ferenc vállalta. És Bulla Elma művészete a hozzáértő rendezői utasítások segítségé
vel a Zeneakadémia nagy orgonájának sípjait éppoly hatásos díszletté tette, mint Vilt Tibor a
szegedi Dóm-teret a Lear király prizmás díszletezésével.A darab szerint Bulla mint leprás élt egy

• Részlet a szerző Tettenérés cirnű, az Ecclesia Kiadó gondozásában megjelent kötetéből.

473



barlangban, és Hont Ferenc néhány reflektor jó elhelyezésével és forgatásával igazi színházi illú
ziót-tudott teremteni a zsúfolásig megtelt hangversenyteremben.

A másik nagy vonzerő Bartók Béla zongorázása volt. Az ő hamis romanticizmustól mentes pi
anista művészetének megvolt már akkor a lelkes, edzett tenyerű tábora; s ezek a hallgatók való
ban ünneppé varázsolták ezt az előadóestet. Bartók hívei csak azt sajnálták, hogy nem saját mű
veiből játszott, hanem Debussy t szólaltatta meg. Bennem ez a körülmény is megerősítette azt a
sejtelmct. hogy Bartók Béla időnként csakugyan olvasta a Vigiliát, és tisztában volt vele, hogy
folyóiratunk kivált a francia kultúra, az új francia szellemi áramlatok közvetítőjeMagyarorszá
gon. A közönségből bizonyára nem egyedül mi, a "három fiatalok" voltunk azok, akik akkor es
te búcsúztunk a fasizálódó országból nem sok idő múltán tüntetőleg emigráló művésztől, Több
túlélő számára máig oly emlékezetes valódi búcsúestjén sajnos nem voltam jelen.

BARTÓK SZLOVÁK NÉPDALGYŰjTÉSÉBŐl

Bartók Béla szlovák népdalgyűjtéséből eddig két vaskos kötetre való jelent meg, az összgyűjte

ménynek mintegy kétharmada. A kiadás hosszú időre elnyúlt, vontatott; így legföljebb remélhet
jük, hogya harmadik kötet is rövid időn belül napvilágot lát.

Olvasása, fordítása közben egyik meglepetés a másikat követi. Magyar szavakon, mondattör
melékcken, sőt egy esetben háromsoros ép magyar mondaton akad meg a szemem. S hogy bizo
nyos magyar és szlovák népszokások azonosak vagy hasonlitanak egymásra, ez már csak kelle
mes ráadás. Megtapasztalása annak, amit Bartók ír a magyarok és a szomszédaik közti kölcsö
nősségről. zenének és szövegnek vándorlásáról. cseréjéről. Így a forditás: ismeretlen ismerősök

kel való beszélgetés. Eszméltető, tanulságos, mert közösséget közelít közösséghez, s mert önma
gunk jobb megismerésére biztat.

Az ítt közölt versfordítások a Bartók által összeállított és rendszerezett Slovenské lűdovépiesne
második kötete alapján készültek. A könyv összeállításakor Bartók felhasználta a Vikár Béla és
Kodály Zoltán általlejegyzett dalokat is. Magyar nyelven most először kapnak nyilvánosságot.

(V. /.)

474

Nem. utánad nem megyek,
hiába kivanod.
tnert amig én dolgozok .
négy fal közt lustálkodsz,

Feleségül nem veszlek,
szivem sem óhajtja.
Folnvergclem lovamat
s eliigetek rajta.

Fölnyergelem lovamat,
ráülök kancámra,
elvitetem magamat
a szomszéd határba.

Fölnyergelem lovamat.
megyek szamár hátán,
szeretdmet meglesem
nyugvó nyoszolyáján.


