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A TORONYFESTÖ
t  nap mézédes teje 

elönti a tereket: meg
fényesíti a házakat, beszi
várog a kövek közé, min
dent átitat forró, sűrű.- 
reszketeg hevével. A leve
gő megállt, mozdulatlan 
benne a hang. Felhő, ár
nyék sehol, a fény zsar
nokin uralkodik a város 
felett. Egy torony — föld
ből kiálló, ottfelejtett 
ezüst-nyíl — kérkedőn 
visszavillog a mennyei ra
gyogásnak: — Vagyok 
olyan legény, mint tel — 
mondja, pedig tíz eszten
dőkig hallgatott rozsda
vert, szürke-piszkos kön
tösében, meg se mukkant, 
amikor lecsapott rá ke
gyetlen dárdáival a hőség 
és a vihar istene. De most 
újra csillog, sziporkázik, 
mint hajdan, amidőn 
nemcsak szomorúszemű 
nénikék és bánatruhás pa
pok, de hintákból kilejtö, 
selyem-csodás asszonyok 
és büszke daliák is meg
álltak előtte egy tisztel
gésre. Boldog a torony, 
eltelt magával, és észre 
sem veszi azt a kis pon
tot — az embert — aki 
kötéllel odaerősítette ma
gát a kereszthez, ég és 
föld között, irtóztató ma
gasságban egy szál kes
keny deszkán ül, és — 
fest. Innen, lentről is lát
ni, ahogyan egyik kezével 
fogózkoáik, másikban e- 
csetet tart, és centiméter- 
ről-centiméterre haladva, 
makacsul, kitartón tünteti 
el a bádogtetőzet régi he
geit. Nyaktörő foglalko
zás! Még a bukfencező 
léglökéses gépeknek is 
tátva marad a szájuk eny- 
nyi vakmerőség láttán. 
Hogy? Oda föl? Motor 
nélkül? Örült ség I Pedig 
annak a fiatal mesternek

\ ____________________

ott az égő, lángban álló 
csúcson semmilyen moz
gató- vagy mentőszerke
zete sincs. S nem felvonó 
vitte fel villany-szárnyán 
oda, hanem két jó-erős lá
ba, acélkarja, mellyel lé- 
pett-felhúzódzott-kapasz- 

kodott. Minden megtett 
méter a megpróbáltatás 
újabb lépcsőfoka volt. De 
egyszercsak megjelent 
alakja egy kis ablakban, 
kibújt a résen, odakötötte 
magát — mihez is? 
igen, talán az éghez. Es 
azóta dolgozik. Először 
vérpirosra mázolta a fe- 
dözetet, aztán acélszürké
re, most pedig, harmad
szorra és utoljára, alumi- 
nium-ezüstre varázsolja. 
Vidám fickó lehet, s nem 
éppen szívbajos. Szemlá
tomást kitűnő a közérzete, 
lábával elrúgja magát a 
tetőtől — libben, mint 
gyermekkorában a körhin
tán, amikor valamelyik 
tréfáskedvű barátja hátul
ról hatalmasat lökött a lé
gi széken —, egyet lép a 
semmiben, egyensúlyoz, 
kis félkört ir le — meg
fagy az emberben a vér 
— és megint odatapad a 
toronyhoz Es ez így megy 
már egy teljes hete, reg
geltől testig. A múltkor 
felmászott a keresztre, 
féllábon állt, félkézzel ka
paszkodott. Ha egy pilla
natra megszédül, halál 
fia. De neki esze ágában 
sincs még elpusztulni. Be
festette a keresztet arany
ra, aztán kalapját lenget
te a bámészkodóknak, és 
lekiáltott az asszonyok
nak: meghívja őket egy 
kis égi tere fér éré. Azt

mondják, a kormány igen 
magas bért fizet neki, 
annyit kap naponta, a- 
mennyiért üzemben két 
hónapig is kellene izzad
nia. Senki sem sajnálja 
tőle az összeget. Megér
demli: igazi mesterember. 
Látszik, szereti, rajong a 
hivatásáért. Mert: nem fu
kar. Nem zsugoriskodik az 
erejével, a tudásával, a 
mozdulataival. Pénzért 
dolgozik, de nem csak a 
pénzért. A maga örömére 
is, vagyis hát a mások 
örömére mutogatja: meny
nyi változatosság, meny
nyi szépség van a tevé
kenységében. Játszik. De 
ennek a játéknak semmi 
köze az önfitogtatáshoz. 
Fütyörész. Es meg kell 
adni: éteri zenéjében se
hol egy hamis hang, a 
dallam kecsesen kanya
rog, hullámzik, és aztán 
tovatűnik a kék-fehér tó
ban. Énekel. Balkezévtl 
amelyikkel tartja magát 
— bizonyára az ütemet 
is veri hozzá az ingó ülő- 
lécen. Es, íme, ez a kis. 
guggoló piruet is c. h ly- 
uáltoztatás szertartásához 
idomul. De valljuk be: e 
nélkül is menne a dolog. 
Vagy talán nem? Ö tud
ja. Meg aztán miért má
szik most fölfelé? Azért a 
csepp foltért, amit más 
nem is venne észre, de az 
ö ízlését sérti? S lám, 
ereszkedik is le már, a 
kötél megfeszül, és megint 
folytatja, ahol az elébb 
abbahagyta. Cigarettaszü
net. A harmadik gyufa
szál végre meggyullad. 
(Ebből is látszik, hogy 
fönn is akad elég alkar

lom a mérgelődésre). Mi
re gondol a füstölő do
hányos? Bizonyára nem 
a végrendeletére, melyet 
minden egyes munkaválla
lásakor meg kell újítania, 
mint szerződése egyik tar
tozékát. Talán egy szőke, 
kékszemű lány jár az 
eszében, aki este nyolckor 
vár rá a folyóparton. De 
legvalószínűbb, hogy azon 
töpreng: miként juthatna 
egy pohár szódavízhez, 
mert nagyon megszomja
zott. Es a pár percnyi 
pihenő után — micsoda 
,.kikapcsolódás" az ott, 
amikor az idézőjel nélküli 
kikapcsolódás végzetes — 
újból mászkál, csúszkál, 
és keni a festéket a bá
dogra ez a napkóros lég
tornász. Hogy ne téved
hessünk, ismét megfigyel
jük: többet ad, mint a- 
mennyit kérnek-várnak tő
le. igen pontos, lelkiisme
retes munkás, teljesítmé
nyében sehol sincs hiba.
De nagyon lényeges szá
mára és a mi számunkra 
is, hogy nem elégszik 
meg csupán ennyivel. Na
ponta többszáz lejt kap 
azért, amit tesz, de a leg
veszélyesebb mutatványo
kat ingyen végzi el. Mű
vész. Es én ilyennek kép
zelem valahogy a költő 
feladatát, hivatás-tudatát 
is. Végezzük becsületesen, 
amit kell, de nyújtsunk 
többet, mint amennyire 
vállalásunk kötelez. Más
képpen nem lehet. A dal 
mindig túlcsordul a szív 
poharán. Nem baj, egy
általán ne legyen bosszan
tó, — hogy ezért már rit
kábban jár elismerés. Nem 
is koronázhatja ,,hivata
los" siker. Mert: megfizet
hetetlen.

MARKI ZOLTÁN
/

Hogyan kell szakszerűen rágalmazni
MINT ISMERETES, az idősebb rá

galmazók avval a problémával állnak 
szemben, hogy nem tudnak fiatal rá
galmazó szakkádereket nevelni a jö
vő számára, s így nem lesz utánpót
lás, ha majd kidőlnek. Ezért tartom 
fontosnak az alábbi befeketítő tanfo
lyam anyagának kiadását, ajánlva a 
tanulni vágyó ifjúságnak.

1. Bevezetés a rágalomba.

Csak kevesen tudják, hogy a bibliai 
Mózes (aki mellesleg zsidó nagytőkés 
létére titokban SS katona volt) magán- 
beszélgetésekben a tízparancsolat ellen 
nyilatkozott és aktívan támogatta a 
rágalmazókat, s amikor Egyiptomból 
kivonult, egyiptomi valutát vitt magá
val, hogy a mesterkedéseit anyagilag 
fedezze.

Ez persze nem lényeges, de annál 
furcsább, hogy például Július Cézár 
is több rágalomhadjáratot vezetett a 
gallok ellen, akiknek különben a tit
kos ügynöke volt, s azért is igázta le 
őket, hogy a gyanút az unokaöccsére. 
a későbbi Augustus császárra terelje, 
aki mellesleg titokban ócska bútorok
kal kereskedett és az így szerzett pén
zen ellenségeket vásárolt magának 
hogy tudjon harcolni velük.

Ugyanez volt a helyzet Mátyás ki
rállyal is, aki a hadseregét mindenki 
előtt befeketítette, (Lásd: Fekete sereg) 
hogy ezáltal elterelje magáról a fi
gyelmet és mint a feudális királyság 
titkos ügynöke összeesküvést szőjön a 
későbbi paraszt felkelések ellen.

Ezek olyan dolgok, amelyeket csak 
éppen megemlítek, de kétségtelen, 
hogy a tudomány még sok sötét mes
terkedést fog földeríteni.

A lényeg az, hogy maga a rágalma
zás igen bonyolult folyamat és nagy 
körültekintéssel kell eljárni. Először is, 
meg kell találni a személyt, akit rá
galmazni lehet — sőt ajánlatos.

_II. Kit rágalmazzunk?

Sohse rágalmazzunk olyat, aki erre 
nem alkalmas. Ne rágalmazd a káde
rest, hogy hosszú életű lehess a mun
kahelyeden. Ne rágalmazd fölötteseidet, 
mert ezáltal kihívod magad ellen a 
kérlelhetetlen sorsot, (aki mellesleg 
igen sötét alak, kiszámíthatatlan és 
zavaros, misztikus és anarchista, s ál
lítólag keretlegény is volt.) Ne rágal
mazd a karrierista felebarátodat, mert 
az visszarágalmaz téged. („Ki kardot 
ránt, kard által vész el” — mondta 
az evangélista — bár többen hallották, 
hogy a kocsmában másképp nyilatko
zott.)

Csakis olyan felebarátodat rágal
mazd — akit becsületes embernek is
mernek, mert az ilyenről minden rosszai 
fel lehet tételezni.

Rágalmazd tehát Bús Alajos énekta
nárt, aki a légynek sem árt, éppen 
ezért feltételezhetően kell legyen vala
mi hiányossága.

III, Mivel kell Bús Alajos énekta
nárt rágalmazni? * 1 2 3 4

Csakis olyan dologgal, amelyet — 
ha igaz volna — senki sem hinne el. 
Találomra felsorolok néhányat:

1. Bús Alajos nem más, mint a vo
natrobbantó Matuska Szilveszter, a kö
zénk furakodott biatorbágyi rém.

2. Bús Alajosnak Dél-Amerikában 
ezüstróka tenyészete van, s a profitot 
nylon szipkákba csomagolva, féléven
ként elküldik neki.

3. Bús Alajos zsebmetsző volt Portu
gáliában.

4. Bús Alajos angol misszionárius
nak készült, rabszolgái és ültetvényei 
vannak a Fidzsi szigeteken.
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5. Bús Alajos 1942-ben Von Sligovitz 

néven ellentengernagyként működött a 
Moltke csatahajón, és ott állandóan 
kutyakorbáccsal verte a néger hadifog
lyokat.

6. Bús Alajos a CEC megdöntésén 
dolgozik, állandóan pénzt tesz be, és 
azután kiveszi, hogy ezáltal a CEC 
belső szervezetét aláássa.

7. Bús Alajos állandó levelezésben 
áll Mihai ex-királlyal, és két héttel ez
előtt telefonon keresztül pertut ittak.

8. Bús Alajos kettős életet él, orvva
dászattal keresi a pénzt és hét szere
tője van Pitesten.

9. Bús Alajos meg akarja támadni a 
Német Demokratikus Köztársaságot.

10. Bús Alajos mohamedán és a tö
rök szultán törvénytelen fia.

IV. Hogyan kell bebizonyítani, hogy 
Bús Alajos a török szultán törvényte- 
len fia?

Körültekintéssel kell hozzákezdeni. 
Először több ízben ki kell jelenteni, 
hogy Bús Alajos körül van valahol 
valami. Ezt komor arccal kell kijelen
teni, ég felé nézve, tenyerek kiforditan- 
dók. Amikor az emberek ezt megszok
ták, lehet jönni a piaszterrel. Bús 
Alajos jelenlétében a pénzt — tréfá
san — piaszternek kell nevezni és min
den egyes piaszter alkalmával kacsin
tani kell. Miután ez is köztudomású 
lett, elő kell venni a félholdat. A kö
vetkező módon.

— No, Alajos, mit szólsz? mái 
megint feljött a félhold! Üss a zse
bedre és megfiadzik a piaszter.

Azután: Te Alajos, mennyi is egy 
egész holdnak a fele? Egy fél? Igaz, 
a próféta szakállára!

Ezután jöhet a müezzin: Ki énekel 
itt, mint egy müezzin? Ahá, sejtettem! 
Különben ilyen alkalmakkor miért nem 
fordulsz mindig Mekka felé?

Ekkor jön a döntő fordulat.

V. Jóságos ég, ki hitte volna!

Rettenetes, amit mondani akarok . . .  
ki hitte volna . . .  hogy: tegnap este 
bekopogtattam Bús Alajoshoz. Beko
pogtattam, s lenyomom a kilincset, 
belépek. . .  és ki hitte volna? Meglát
tam . . .  Ha hiszitek, ha nem: azt az 
alakot. Igen, de hogyan! Papucsban! 
Kaftánban! Valami különös . . .  piros 
selyem nadrágban! Es a fején: ez az 
őrjítő — turbán volt. Mindez — mon
dom este — Mekka felé — égen fél
hold, müezzin, piaszter, az asztalon 
dzsebedzsi, Allah, Mohamed, Szent Is
ten, és findzsa! S erre ez az alak, azt 
mondja: mosakodtam. Igen, mosako
dott, ahogy Mohamed előírja, naponta 
ötször. Mondom: későn jöttem? Azt fe
leli: hát ■ ■. nem egészen korán. Elsá- 
oadtam: a Korán! — jutott eszembe
— szóval még nem kezdett egészen a 
Korán olvasásának. Hát mondom én... 
én ezt nem hittem volna Önről.

VI. Bús Alajos, Aliasz Ali, a Szultán 
törvénytelen fia.

Ez az alak —* 1 2 3 4 semmi kétség — 
mohamedán! De ez még semmi! Ez 
az alak — nem egy egyszerű moha
medán! Ugyanis, ha elolvassuk a 
Nagymufti titkos levelezését és bete
kintünk az ankarai és sztambuli újsá
gokba, valamint figyelembe vesszük 
a török hajóhad parancsnokának meg 
nem jelent naplóját, továbbá a Szultán 
végrendeletét, amelyet pillanatnyilag 
Addisz Abebában őriznek egy meg 
nem nevezhető helyen, és ezenkívül 
arra gondolunk, amit több főherceg 
1922 április 30-ikán mondott, nem be
szélve a British Múzeum ide vonat
kozó irattáráról — ha veszünk egy

kis fáradságot és mindezt elolvas
suk: . . .  bizony . . .  akkor furcsa dol
gokra jöhetünk rá . . .

Bús Alajos igazi neve: Ali. 
4/i pedig nem más, mint a Szultán 
törvénytelen fia: s ez az ember azért 
Bús, mert nem sikerülnek szándékai, 
melyeket jól ismerünk.

VII. Hogy süllyedt idáig a gazem
ber?

Ez a gazember, a közvélemény meg
tévesztésével jött a világra. Bölcsőjé
ben mohamedán monarchista törekvé
seket takargatott, és azokat pelenká
jával leplezte, a figyelmet pedig bő- 
géssel igyekezett elterelni reális cél
jairól.

Gyermekkorában befurakodott egy 
elemi iskolába, hogy ott rongálhassa a 
padokat és fölkészüljön a mesterkedé
sekre, melyeket ma már jól ismerünk.

így sikerült Zeneakadémiára jutnia, 
ahonnét ez a janicsár énektanárnak 
álcázva távozott, majd üzemi kórusve
zető címén hadonászni és pöffeszked- 
ni kezdett a közönség előtt, melyet si
került megtévesztenie ideig-óráig, en
nek a szerényen félrehúzódó basának. 
Mint énekkar-vezető a basszus szó
lamokat tudatosan falcs hangokra ta
nít tta, és több ízben kifejtette úgy
nevezett „elméletét", az összhangról, 
jóllehet a haladás és a szuliánátus 
között összhang nem képzelhető el. 
'.'égül is elárulta magát a gaz otto
rnán trónkövetelő, s most világosan 
látjuk kopasz fejét, melyet megtévesz
tésünkre hajjal növesztett be.

VIII. Mit kell tenni a továbbiakban.
Bús Alajos, előreláthatólag: tagadni 

fogja török monarchista származását. 
Ekkor a következőket kell mondani:

1. Senki se hisz egy tőrök trónköve
telőnek!

2. Nem szép, ha valaki megtagadja 
szüleit. Benne van a Koránban is, 
hogy a szülőket tisztelni kell. Még a 
medvebocs is tiszteli anyját. Ügy lát
szik Bús Alajosból még ez az érzés 
is kihalt.

3. Aki meghallgatja Bús Alajos vé
dekezését, — az akarva nem akar
va, tudatosan vagy öntudatlanul izlám- 
liivővé válik, és rövidesen rettenetes 
változásokat észlelhet magában. Nincs 
mit kertelni — mondjuk ki ny 'ltan — 
Bús Alajos barátai, akik őt még most 
is elvtársuknak tartják — átváltoznak 
eunuchokká.

Erre aztán mindenki megijed, mert 
ugyan ki akar eunuchhá lenni egy török 
I ónkövetelő kedvéért?

*

Ez az egyszerűbb rágalmazás mód
szere — röviden: a törökügynök mód
szer. A bonyolultabb rágalmazással 
újabb előadásban fogunk foglalkozni. 
Fölkérjük azonban a tisztelt rágalma
zó-jelölteket, hogy további intézkedésig 
ezt a módszert se alkalmazzák, mert 
— és ezt elfelejtettem az elején meg
mondani — mindig kiderül az igazság 
és így végül is igen rossz lesz a rá
galmazó sorsa. A rágalmazó sorsa — 
mellesleg — igen sötét és ronda, rossz
indulatú, gálád, nem érdemes alkal
mazni, főként megbízhatatlansága mi
att.

Ugyanakkor kérem a mélyen tisztelt 
aktív rágalmazókat: ne állitsák rólam 
azt, hogy szerény írásom rosszindu
latú mesterkedés, amellyel egy ame
rikai gumiarábikum cég érdekeit aka
rom szolgálni. Ez nem felel meg a 
valóságnak — ami különben tudom, 
hogy mellékes.

y f  Krih'Kus
AZ IRO FELESEGE a szobába lé

pett és félénken megjegyezte:
— Bocsáss meg Inokoska, de Ka- 

mov okvetlenül beszélni akar veled.
Dojedajev kritikus vékenyajkú, mél- 

tóságos arcán fáradt, unott vonás je
lent meg. Felállott íróasztala mellől 
és kiment a mellékszobába, ahol már 
várt rá „az emberiség legnagyobb el
lensége" — a telefon.

Füléhez emelte a kagylót és öntu
datos tartózkodással, halkan szólott:

— Hallgatom, Pável Petrovics!
A másik oldalról a „Kapocs" című 

folyóirat szerkesztőjének csengő bari
tonja trombitált feléje: Jóreggelt, elv
társi Az altiszttel elküldtem Önnek 
Gusjev fiatal szerző darabját, a For
dulópontot. Arra kérem, írjon róla re
cenziót nekünk.

. . .  Nagyot dobbant a kritikus szíve 
Kényelmetlenül érezte magát. Miért 
kell ilyen hamar megírni azt a cikket 
a fiatal szerzőről? Es miért éppen ö, 
D jedajev írjon róla? Óvatosan meg
kérdezte:

— Olvasta már valaki a Forduló
pontot?

— Hogyne, a nép! Az olvasók!
— Es az elvtársak is?
— Miféle elvtársak?
— Hát a mieink . . .  A szerkesztő

ségből . . .  Pavlovics olvasta már?
— E zt nem tudom. Ö elutazott.
— Ja úgy . . .  Es Romanov?
— Ű szanatóriumba vonult.
-— Hát maga olvasta a színdarabot?
— Igen, én olvastam. Engem mód 

a maga véleménye érdekel. Hiszen — 
tudomásom szerint — maga a pontos 
és tévedhetetlen kritikus . . .  (a szer
kesztő szeretetreméltó szivelyességgel 
belenevetett a telefonba). Most tehát 
átadom Önnek a szót!. . .

A Fordulópontnak — e kolhozdarab
nak — már az ■első jelenetei elképesz- 
t ették és megrémítették Dojedujcvet. 
Volt valami szokatlan és izgató a fiatal 
szerző darabjában Semmiben sem ha-

LEONYID LENCS szatírája

sonlított azokhoz a simára csiszolt 
színdarabokhoz, elbeszélésekhez és no
vellákhoz, amelyekről a kritikus a re
cenzióban oly hajlékony elegenciával 
ítélkezett. Ebben a darabban ellenke
zőleg, bonyolult és zavarbaejtő soka
ságával maga az élet tolakodott a kri
tikus elé. A Fordulópont hősei dolgoz
tak és szenvedtek, szeretkeztek és ve
szekedtek. A pozitív hősök hibáztak — 
és elképzelhetetlen! — hibáikat nem 
látták be, tévelyegtek és továbbra is 
kitartottak tévedéseik mellett, a nega
tív hősök nem adták át engedelmesen 
és alázatosan a teret a pozitív hősök
nek. 0 , nem, hanem inkább konflik
tusba keveredtek velük. Ami a helyi 
feljebbvalókat illeti, hát azok bizony 
— ó, borzalom! — néha igazságtalan 
döntéseket hoztak s így a negatív hő
sök a pozitivekkel folytatott harcukban 
előnyöket szereztek.

Es most azt kívánták, hogy ebben a 
nehéz helyzetben a tévedhetetlen kriti
kák mestere ítélkezzék!

Miután Dojedajev elolvasta a dara
bot, megkezdte az előkészítő munkát 
Ezt ö úgy nevezte, hogy ,,operatív
közvéleménykutatás”. Körtelefonálási 
rendezett, fölhívta az ismerős kriti
kusokat és megkérdezte a véleményü
ket a darabról. De az eredményekkel 
nem lehetett megelégedve. Az egyik 
azt felelte, hogy ő még el sem olvasta 
a darabot, de ravasz hanghordozó á- 
bál Dojedajev kitatlálta, hogy hazu
dik. A másik bevallotta, hogy már ol
vasta a darabot, de titokzatosan hoz
zátette: „Kérem, ez kemény dió!” Töb
bet ö sem volt hajlandó mondani.

Dojedajev két napig rostokolt az 
íróasztala mellett, megivott néhány li
ter teát, de a recenziónak még csak 
az első mondatáig sem jutott el. Mi
nél tovább törte a fejét a darabon, an

nál idegesebb lett. Hirtelen azonban 
megvilágosodott benne valami. A darab 
nem tipikust Ez biztos. Ilyen tények
ről legföljebb bizalmas jelentést sza
badna írni, amelynek fölső sarkában 
ez a szó áll: titkos.

Dojedajev pennája suhant, szinte 
repült a papíron. Patétikus felkiáltó
jeleit néhol figyelmeztető táblák tar
kították, közben pedig a jólformált 
mondatok között sűrűn használt ilyen 
igéket: „torzít", „banalizál", „rosszul 
értelmezi” stb., stb.

Dojedajev később aztán — kissé 
nyomott hangulatban — aludni ment. 
Másnap reggel a felesége odavitte a 
friss újságokat az ágyba és azt mon
dotta, hogy a Kapocs szerkesztőségi 
küldönce már el is jött a kritikáért. 
Dojedajev elrendezte és átnyújtotta 
neki a kéziratot, aztán pedig a friss 
újságokat kezdte lapozni. Hirtelen 
azonban . . .  az újság másik oldalán 
megpillantotta egy ismert kritikus di
csérő cikkét a Fordulópontról. Dojeda
jev tapasztalt szeme rögtön fölfedezte 
az ilyen szavakat, mint „tehetséges”, 
.friss", „élethű" stb.

Dojedajevet hirtelen hideg borza- 
dály lepte el. Kiugrott az ágyból és 
éjjeli öltözetben rohant az ajtó felés 
s kétségbeesetten kiáltotta: a küldönc! 
Hozzátok vissza a küldöncöt!

Szerencsére az ember a házban tar
tózkodott. Dojedajev kitépte a kézira
tot a kezéből. Gyorsan töltött egy 
teát magának és leült az íróasztalhoz.

Három óra múlva ruganyos léptek
kel indult a szerkesztőség f?lé. A lép
csőn szembetalálkozott egy fiatal kri
tikussal.

— Dojedajev, olvasta a cikket a For
dulópontról? . . .

A tévedhetetlen kritikák mestere fö
lényesen mosolygott:

— Igen, olvastam . . .  Különben — 
az ö érvei, meg az enyémek pontosan 
megegyeznek egymással!

Fordította: BALINCZ1 ENDRE

& g y  „ v a d o n a t ú j "  s z í n h á z

pap ja inkban , amikor a színházláto- 
■*- v gatás megszokott és elég gyakori 
szórakozás, kevesen mondhatják el, 
hogy szem és fültanúi voltak egy szín
ház, sőt egy nép színházi kultúrája 
születésének. Pedig ez történt, ebben a 
kivételes és felemelő élményben volt 
részük a párizsiaknak. A nemzetközi 
ünnepi játékok során a francia fővá
rosban bemutatkozott a „vadonatúj” 
Marokkói Népi Színház.

Bemutatkozott és az ünnepi játé
kok eseménye lett. Olyan elragadóan, 
frissen és lendületesen játszottak a 
marokkóiak, hogy a szellemi újdonsá
gok iránt fejlett érzékű francia közön
ség azonnal és fenntartás nélkül szí
vébe fogadta őket. Lapjaik lelkesen 
írnak a marokkói színészek előadó 
művészetéről, az együttes kitűnő ossz- 
játékáról és arról a sajátos, merész 
szellemről, amely a színpadot betölti.

Legérdekesebb a dologban az, hogy 
a színészek tulajdonképpen nem színé
szek, vagy legalábbis nem voltak azok. 
az előadott darab, Az utcaseprők, nem 
a szó megszokott értelmében vett szín
padi alkotás, sőt az egész Marokkói 
Népi Színház valami egészen más, 
mint amit mi színháznak nevezünk.

Arab nyelven, az arab világban a 
színjátszásnak nincs tradíciója. A Ko
rán megtiltotta az ember ábrázolását, 
művészi megjelenítését és egészen a 
közelmúltig az arabok be is tartották 
vallásuk szigorú parancsát. Színházuk

sohasem volt. Csak a legutóbbi időben, 
mióta Marokkó elnyerte nemzeti füg
getlenségét, indult meg az arab világ 
eme részében a szellemi függetlenség
ért folyó küzdelem. Mintegy öt hónap
pal ezelőtt, előzmények nélkül, bízvást 
mondhatjuk: a semmiből, megszületett 
a marokkói színház.

Kik csinálták? A z egyetlen fiatal, 
francia származású rendezőn, André 
Voisinen kívül — csupa kezdő, olyan 
emberek, akik nemcsak nem voltak 
színészek, de sohasem is láttak euró
pai értelemben vett színjátszást. Diá
kok, munkások, iparosok, kiskereske
dők és a huszonöt tagú társulatban 
csupán két fiatal lány, mert nyilván a 
nők Marokkóban még bátortalanok. A 
társulat spontán verődött össze, tag
jait a vágy, az el nem fojtható kí
vánság vitte a színpadra, hogy játsza
nak, „komédiázzanak", emberf rmáló 
képességüket — honfitársaik örömére 
— kifejtsék. Marokkó kormánya szíve
sen támogatta őket, kezdetben telje
sen eltartotta a színházat, lehetővé tet
te a kísérletezést. Es ők együttes erő
vel arab nyelvre fordították Moliére és 
Shakespeare néhány drámáját. Azután 
Casablanca közelében, egy erdőben, 
szabadtéri színházat, valóságos arénát 
építettek és ma négy-ötezer ember előtt 
játszók a Hamletet.

Es hogyan játszók! Felfogásuk, já
tékstílusuk erőteljes és közvetlen, szá
mukra a Hamlet politikai dráma, ahogy

az volt Shakespeare idejében, ugyan
akkor Marokkó mai kérdéseit szólaltat
ja meg. Klasszikus és külföldi szer
zők drámáin kívül, a marokkói népi 
együttes maga is ír darabokat, meg
teremti az arab színpadi irodalmat. 
Az új arab dráma kollektív munku 
eredménye, játék közben születik, já
tékosan. A készülő darab alapötletéhez
— melyről tudni sem lehet pontosan, 
hogy kinek a fejéből pattant ki — a 
színészek új és új fordulatokat fűznek, 
alakokat, jellemeket adnak, jeleneteket 
formálnak, azután az egészet leírják 
és ha kész a darab, többé nem szabad 
változtatni rajta. így született Az utca
seprők is, műfaját tekintve modern 
mesejáték, éles és határozott társadal
mi mondanivalóval. Mert a marokkói 
együttes legfőbb feladatának népe 
égető kérdéseinek színpadi megszólal
tatását tekinti, vallja, hogy Marokkó
ban ma csak az életteljes, a társadal
mi-politikai problémákat bátran felve
tő színjátszásnak van létjogosultsága.

Es mit szól mindehhez a francia kri
tikus? Egyszerűen elállt a szava. Csak 
ámul és bámul, csodálkozva csóválja a 
fejét és — becsületére legyen mondva
— elismeri, hogy a nemzeti felszaba
dulás nagyszerű erőket vet a felszínre, 
hogy a gyarmati sorból kiemelkedő né
pek a művelt nyugatnak még a művé
szet területén is okozhatnak egyné
mely meglepetést.

(1. a.)

A ligha van a zenetörténetnek még 
-Ti egy ilyen alakja. Mint ember s 
mint művész egyaránt érzékenyen 
reagált a legkülönbözőbb társadalmi
művészi hatásokra. Szinte kis könyv
tárat lehetne összeállítani a róla írt 
művekből, pályafutásának egyik-másik 
szakaszát különös kíváncsisággal, 
részletező elemzéssel mutatja be né
melyik életrajzírója; a részletek any- 
nyira előtérbe nyomulnak, hogy hosz- 
szú időn át majdnem teljesen elta
karják író és olvasó elől a valót, az 
igazi Lisztet Az igazi Lisztet, aki 
minden ellentmondás ellenére lénye
gében hű marad önmagához: huma
nista és hazafi művész mivoltához. 
Doborjáriból (Sopron megye) indul el 
ez a káprázatos tüneményhez hasonló 
művészi élet; majd a fiatal Liszt 
Bécsbe kerül s utóbb Párizsban köt 
ki. Itt egész életére kiható zenei él
ményekkel gazdagodik. Paganini ha
tására újszerű, addig ismeretlen zon
gora-technikát épít ki magának; Ber
lioz küzdelmei, kísérletei, eredménye! 
egy kicsit az ő küzdelmei, kísérletei 
s eredményei is. Ugyancsak Pár;zs 
ajándékozza meg Chopin népi-nemzeti 
zenében gyökerező egyéni zongora
nyelvével, s talán Cnopin művészete 
ébreszd annak tudatára: mit jelent 
egy nép küldötteként élni és dolgoz
ni. Ezt láthatta kortársainál s ezt 
igazolja élete végén a kialakuló új 
orosz nemzeti i&Kola is: az igazán 
nagyok mindig népük életét mutat
ják be a maga teljességében, a maga 
valóságában, irodalomDan, festészet
ben, szobrászatban, s ezt érzékeltetik 
a zene eszközeivel.

Az 1830-as évek forradalmi Párizsa 
felhívja figyelmét a társadalmi élet 
jelenségeire is. A Saint Simon elveit 
tanulmányozó Lamennais kritikai ál
láspontjával rokonszenvező, lángoió- 
szívű művész felfigyel és válaszol 
minden haladó mozzanatra — a lyoni 
munkások felkelésétől a népek sza
badságharcáig.

Liszt a hangversenytermek fejedel
me. Szemkápráztató technikájával, 
sziporkázó szellemével, bámulatos ze
nei s irodalmi műveltségével, filozófiai 
jártasságával hódolatra kényszerít ze
nészeket s közönséget hosszú éveken 
keresztül.

A pesti, pozsonyi, bécsi, párizsi si
kereket újakkal tetézi; Londontól 
Moszkváig hódolnak neki a legfénye
sebb hangversenytermek. Ezután me
rész fordulat következik be életében: 
megtelepszik Weimarban s Goethe 
városában maga köré gyűjti az új 
német iskola híveit. Itt hangzanak e l ' 
a leggyakrabban az új művek bemu
tatói; Liszt európai viszonylatban is 
jelentős zenei központtá fejleszti a 
várost. Másfél évtized múltán Rómába 
költözik, s 1870-től ismét a weimari 
zenei élet irányítója, majd, a buda
pesti Zeneakadémia felépítése után, 
Róma és Weimar mellett, itt tölti az 
év egy részét.

Liszt zenei zsenijét — minden ün-

nepeltetése ellenére — nem ismeri fel 
kora társadalma. Tudnunk kell, hogy 
az 1848—49-es szabadságharc leveré
se utáni évtizedekben — európai s 
magyarországi viszonylatban egy
aránt — a közönség általában nem 
képes s nem akarja követni a haladó 
művészt s így Liszt egyre inkább ma
gára marad. Liszt elszigetelődése, 
magáramaradása mögött végered
ményben ott áll „egy társadalom, 
mely elárulta a maga forradalmát“. 
(Szabolcsi.) De a forradalmár-zenész 
vonásai késő öregkorában is eleve
nek, életerősek, nem halványultak el. 
„Nehéz elképzelni, hogy ez az ősz 
öregember lelkében milyen fiatal, mily 
mélyrehatóan' és sokoldalúan látja a 
művészetet, mennyire felülmúlja mű
vészi igényességben nemcsak kortár
sai nagyrészét, hanem a fiatalabb 
nemzedék képviselőit is; mily szomja
san figyel fel minden újra, frissre és 
életerősre; mennyire ellensége a meg
szokottnak, a közismertnek, a sablo
nosnak, mennyire távol áll minden el
fogultságtól, minden nemzeti, iskolás, 
vagy egyéb előítélettől“ — jellemzi őt 
Borodin.

Ehhez a találó jellemzéshez tegyünk 
hozzá még egy vonást, mely ifjú 
éveitől utolsó napjaiig nyomon követ
hető: Liszt: önzetlen segítő. Ha a szük
ség úgy kívánta, tanácsot adott (Sme- 
tanának, az orosz iskola híveinek), 
hangversenyjövedelmének egy részét 
közösségi célokra adományozta (árvíz- 
károsultak támogatása, alapítványok, 
Beethover.'-szobor stb.). Zeneszerző 
szempontjából azonban nem lehet 
nagyobb segítség, mint a már megírt 
mű bemutatása, népszerűsítése. A 
weimari bemutatók, az átirt művek 
hosszú sora fényes tanúbizonysága 
annak, hogy a karmester és zongo
rista Liszt nem féltékenykedett mások 
sikereire, lehetőségeihez mérten elő
mozdította kortársai új műveinek 
megismerését. Hogy némely esetben 
milyen erőt, lendületet jelentett Liszt 
erkölcsi támogatása, erre nézve álljon 
itt egyetlen' példa a sok közül. Mu- 
szorgszki leveleiben olvassuk ezeket a 
sorokat: „ . . .  ha alkalmam adódik, 
elmegyek hozzá Európába és elszóra
koztatom őt újdonságaimmal. . .  Ki 
tudja, hány új világ tárulna fel előt
tünk Liszttel való beszélgetéseink fo
lyamán, vele kettesben mennyi isme
retlen rejtekbe pillanthatnánk be; 
természeténél fogva — bátor ember, 
nincs híjával a vállalkozó szellem
nek, s az után az ajánlás után, amely- 
egészen magától adódott (t. i. Liszt 
megismerte egy dalciklusát), valószí
nűleg semmi akadálya sem volna an
nak, hogy együtt ránduljunk ki isme
retlen vidékekre“. S mekkora keserű
séggel sóhajt fel a találkozás elmara

dása után’: „Pedig mit jelentett vol
na, ha találkozom Liszttel s mennyi jó
születhetett volna belőle!. . . “*

Az európai zene fejlődése szempont
jából Liszt munkássága lényeges 

állomás. Berlioz kezdeményezéseire 
alapozva új vonásokkal gazdagítja 
a romantikus szimfóniát: a Faust- 
és Dante szimfóniáiban az emberi 
élet nagy kérdéseire válaszol a ma
ga módján. Zongoraművei gazdag 
gondolat-, színes érzelemvilágról ta
núskodnak. Technikája a fiatalkori 
hatások után érett korában újjá, 
egyénivé fejlődött. A kezek játékte
rületét kiszélesítette, hangszeréDől a 
zenekar színeit varázsolta elő, dal
lamnak, kísérletnek káprázatos keve
résével, a kifejező eszközök új, meg
lepő, szinte boszorkányos ügyesseg
gel való alkalmazásával a modern 
zongoratechnika megalapítója lett. 
Előadó fantáziájának öuetességével, 
gazdagságával, szenvedélyes, leoilin- 
cseiő, egyoen a mű mondanivalójá
hoz, stílusához mind hívebben alkal
mazkodó játékmódjával elöadó-isko- 
lat teremtett.

Nincs a zenei nyelvnek olyan ele
me, melyet ne gazdagított voina. A 
tobhtéteies szimionia-upus mellett dia
dalra vitte a programhoz alkalmaz
kodó, formailag kuietieneob, felépítés
űén a romanviKUs zongoraiantáziahoz 
hasonló szimióniKus költeményt.

Daliam vnaguoan a klasszicizmus 
diatomája új színekkel gazdagodik: a 
dur-moii egyeduralma ^légiünk s 
i eltűnnek a népi hangnemek, a szí
nező egesznangu skaia.

A kezuemenyezó, inspiráló Liszt a 
modern zenének íegtoDoet talán har- 
momavuágaoan adóit. Váratlan modu
lálás ketiaki hangzaiokkal, az alierá- 
lás újszerű formai (átcsapó, leieie), 
onáno Doviteit nármasnangzat, ak
kordpárhuzamok, boiygonangok új 
iunkcioja, hangnemkeveres, leoegő to- 
n'ámás — mmaerre taiámnk példát 
Liszt zenéjében. Az Este-vuia ciprusai, 
szokokutja, a h-moll szonáta, a Ván- 
uorevek s általában utoiso művei sok 
meglepetéssel ajándékozzák meg 
Liszt művészetének kutatóját. Ezek
ben a műveiben megcsillogtatott öt
letei, gondolatai, az újszerű lehető
ségek egesz sorát tartogatta az uiá- 
najovő nemzedek számara kiinduló
pontként, — a mai ember számára 
kulcsként a modern zenéhez. Liszt 
művészete nélkül aligha képzelhető 
el nemcsak Wagner, hanem Debussy, 
Ravel, Strauss, Mahler, Saint Saéns 
s mások munkássága — mindannyian 
felhasználtak, magukkal vittek vala
mit ebből a művészetből, ennek a 
művészetnek Előremutató fényéből.

A magyar zene fejlődésében be-

------- UTUNK
LÁTÓHATÁR

REGÉNí
AZ IFJÚSÁG NEVELÉSÉRŐL

A haladó skandináv sajtó pozi
tiven értékeli I. Borgen neves 

norvég iró A kis lord cimű új re
gényét. A könyv egész sor fontos 
társadalmi problémát érint, a többi 
között a burzsoá nevelés problémá
ját is.

A regény hőse, Wilfred, aki kul
turált, jómódú családban nevelődik, 
kettős életet él. Otthon „kis lord”, 
anyjának és nagyszámú rokonsá
gának dédelgetett kedvence, házon 
kívül pedig fiatalkori bűnöző, aki 
üzletek kirablásában vesz részt s 
kis híján gyilkol is. Abban a kör
nyezetben, ahol a „kis lord” egyé
nisége kialakult, — írja a Friheten 
— a becsületesség tilos, a hazug
ságot pedig a legnagyobb erényn k 
tekintik. A „kis lord” anyjához való 
viszonyát is a hazugság itatja^ át. 
Az anya nem akarja meglátni, 
hogy gyermeke idősebb lett, az te
hát előtte ártatlan kisfiúnak tetteti 
magát . . .  És ez lesz egyik oka ket
tős életének . . .  A „kis lord"-nak 
nincsenek semmiféle erkölcsi elvei, 
az ő szemében minden hazugság és 
képmutatás, számára az egyetlen 
reálitás: saját élvezete .

A kis lord nem csak rendkívül 
j hiteles pszichológiai regény, hanem 

egy pusztuló, halódó kultúráról szó
ló regény is . . .

„Borgen könyve több, mint iro
dalom — írja befejezésül a lap. — 
Ez a könyv a valóság, s amellett 
olyan formában, ahogyan csak 
nagy író tudja megmutatni”.

JAROSZLAV HASUK MÜVEINEK 
GYÜJIEMÉnYES KIADÁSA

A  Csehszlovák Népköztársaság
ban Jaroszlav Hasek művei

nek 19 kötetből álló gyűjteményes 
kiadását vették tervbe; a kötetek 
1200 rövid elbeszélést, verseket, 
drámákat, két regényt és váloga
tott leveleket tartalmaznak.

Az első kötetben karcolatok, el
beszélések és útijegyzetek jelennek 
meg; a továbbiakban két kötet el
beszélés, bennük a Safranka úr 
hagyatékát és a Karikatúra-galéria 
jelenik meg; A Lilaszínű villám 

I című szatíra kötetben pedig a kle-
\ rikalizmus ellen irányuló írásait
■ gyűjtik össze. A törvény kereteiben
I való fokozatos haladás pártjának
1 levelei cimű kötet írásai a burzsoá

áldemokráciáról szólnak.
A Rude Pravo azt írja: „A kiadó 

ígéri, hogy meggyorsítja a cseh hu
mor és szatíra klasszikusa művei
nek kiadását, amit olvasóink oly 
türelmetlenül várnak.”

ÚJ FOLYÓÍRAT

Párizsban Recherches Sovie- 
tiques (Szovjet kutatások) 

cim alatt új folyóirat indult meg. 
A folyóirat francia fordításban kö
zöl szovjet kiadványokban meg
jelent cikkeket.

A Recherches Sovietiyues évente 
tízszer jelenik meg. Minden száma 
egy bizonyos kulturális vagy tu
dományos kérdéssel foglalkozik.

Az első szám bevezető cikke idé
zi Joliot-Curie szavait: a tudo
mány s következésképpen az egész 
civilizáció sikerei megkövetelik a 
tudományos tájékoztatás szabad 
cseréjét és terjesztését.

A folyóirat kiemeli, hogy igyek
szik kielégíteni a francia olvasó- 
közönség óriási érdeklődését a 
szovjet kultúra és tudomány iránt.

töltött szerepe újabban kezdett ki
bontakozni a maga valójában. Hosszú 
időn keresztül csak a rapszódiák szer
zőjét, a wagnerizmus lelkes aposto
lát látták benne, s az epigonok ha
dának kialakulását is az ő rovására 
írták némelyek. Bartók Béla hívta fel 
elsőnek a ügyeimet a Liszt művésze
tében rejlő mely értékekre; a magyar 
zenetudomány Liszt-magyarázatai eu
rópai viszonylatban' is jelentősek. 
(Bartók Béla, Gárdonyi Zoltán, Ma
jor Ervin, Tóth Árpád, Szabolcsi 
Bence, Bárdos Lajos s mások mű
vei.) Kiderült, hogy Liszt zenei 
nyelve komoly szálakkal kapcsolódik 
nemcsak a klasszicizmushoz, roman- 
tikánoz, hanem Josquin, Palesirina, 
Lassus müveszetébez is. Ugyanakkor 
sok oiyan vonás is felbukkan művé
szetében, ami a közép- és keleteuró
pai nepek zenéjével mutat rokonsá
got bizonyos mértékig.

Liszt nagy áima: a magyar zene 
nyeivén úgy beszelni, hogy az egész 
világon megértsék, — európai szín
vonalon' áno magyar zenekultúrát ki
építeni — végeredményben kezdet, 
igeret maradt, t z  a kezdet azonDan 
a korai rapszódiák „népies“, roman
tikusan ieiekesitett világától a Ma
gyar történelmi arcképek, Vánuor- 
evek, késői müveinek magaslatára ve
zet. Ide már nem követi a kiegyezés 
magyar társadalma. Nem is koveineite. 
Ez már nem a verDunkos félig romanti
kusan á,moüozó vűága, ez a meré
szen előre mulató, új, járatlan utakra 
tigyeimező Liszt vnaga. Ezekben a 
muveküen „az öreg, lorradaimár Liszt 
az iiju, torradaimar Bartóknak nyújt 
kezet egy emDeroiiő váiasziaián ke
resztül“ (Szaooicsi), Bánoknak, aki 
betetőzi a kezdetei s Kodály Zoltán
nal az új magyar zenéoen vaiora 
valtja, Uiteljesíti a liszti ígéretet.

Nagy időközökben elhangzik egy- 
egy Liszt-mű ifiiharmóniiáinK, szólis
táink hangversenyein. Liszt műveinek 
szórványos megszólaltatása ’ azonban 
nem elegendő ahhoz, hogy megismer
tesse s toleg: megszerettesse művé
szetét. Ha évfordulókon különösebb 
ügyeimet szoktunk szentelni egy-egy 
alkotó művészeiének népszerűsuesére, 
akkor ez ebben az esetben kétszere
sen indokolt (t. i. most van születé
sének 145. évfordulója is), s az év 
hátralevő részében még leróhatjuk 
adósságunkat Liszt késői művészetével 
szemben.

BENKÖ ANDRAS
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