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1834 áprilisában Üj zenei folyóirat 
(Neue Zeitschrift für Musik) címen 
az akkori német viszonyok között szo
katlan hangú, merőben újszerű elgon
dolást tükröző zenei szaklap jelent 
meg Lipcsében. A szerkesztőség lelke 
a mindössze huszonnégy éves Róbert 
Schumann.

Ki ez a lobogó temperamerttumú. 
vakmerő ifjú, aki ilyen nyíltan, bátran 
hadat mer üzenni egy lap hasábjain 
mindannak, ami elavult, ami maradi?

A zwickaui (Szászország) könyvke
reskedő fia alig tizenötéves (1810-ben 
született), mikor nagy hévvel irodalmi 
kört szervez a klasszikus német és vi
lágirodalom tanulmányozására. Ma
ga is kísérletezik. Ugyanakkor beha
tóan foglalkozik a zeneirodalom nagy
jainak műveivel. Egy szép napon az
tán döntenie kell: milyen pályát vá
laszt? ö  maga legszívesebben zenész 
lenne — zongoravirtuóz, ez régi, dédel
getett álma. Családja azonban „tisz
tességesebb”, biztosabb foglalkozást 
kíván. Így lesz — jogász. Eltelik egy 
év, kettő . . .  Régi vágya azonban nem 
hagyja nyugodni, s amikor a tekinlé- 
lyes lipcsei tanár, Wíeck is szép jö
vőt jósol, a család beletörődik a ko
nok ifjú tervébe. Most már minden 
erejével célja felé tör. A túlságos siet
ség egy balul végződő kísérlethez ve
zet: kezét tönkre teszi, előadó mű
vész sohasem leheti. . .  Előadó nem 
lett, de a zenei élet többet nyert a 
zeneszerző s kritikus Schumannal, 
mint veszített a virtuózban.

Az alkotó Schumann első tíz évét 
mintha a zongorának szentelte volna. 
Az első, játékos szárnypróbálgatások 
még a heidelbergi diákévekhez kapcso
lódnak (Abegg variációk). Hamarosan 
felsorakoznak az érettebb, egyben jel
legzetesen romantikus művek. A Pil
langók- bán a fokozatosan kibontakozó 
gondolatnak ad zenei kifejezést tánc
fantázia formájában. A Capricciok 
Paganini hatását mulatják. A C-dur 
fantázia, Fisz-moll szonáta egy-egy 
„mélyből jövő kiáltás Klárához”. 
Szimfonikus etűdjeiben zenekari hatá
sokat kísérel meg elővarázsolni. (Da- 
vidsbündler táncok, Karnevál.) A 
Kreisleriana merész harmóniai építke
zésével, a Bécsi farsang a tiltott Mar 
seillaise-zel, a Novellettek, Arabeszkek, 
Albumlapok, Éji darabok egészítik ki 
a hosszú sort, a maguk hamgulatfelvé- 
teleivel. Aztán tágul a láthatár, s 
csodálatos könnyedséggel merülnek fel 
új színek: a „dalok éve” vetekszik 
Schubert leggazdagabb daltermő ide
jével s szinte egymást érik a ciklusok 
(Mirtuszok, A költő szerelme, A nő sze
relme és élete stb.) A kamarazene 
(vonósnégyesek, triók) gazdag világa, 
költői képek, szélesen ívelő, máskor 
rövid dallamosságú versenymüvek 
(zongora, gordonka, hegedű) vezet
nek a nagy lélegzetű alkotásokhoz. 
Böttiger költeményének nehány sora 
ihleti a Tavasz-szimfónia megírására. 
A Rajnai szimfóniában a folyómenti 
élet, műemlékek, természeti szépségek 
hatása kap hangot, s az álmodozó, el
mélázó részeket ellensúlyozza a rajna- 
vidéki népies tánc lendülete. Immár be
tegen s fokozódó türelmetlenséggel 
írja drámai műveit (Faust, Manfred), 
s egyetlen operáját (Genovéva).

Az előbb szándékosan nem soroltuk 
fel a gyermekeknek, a fiataloknak 
szánt műveit (Gyermekjelenetek, Fiata
lok albuma, Gyermekbál stb.) A gyer
mek, az új nemzedék felé fordulás 
sajátos vonása Schumann művészi ma

gatartásának, s mindenig darabja egy- 
egy pillanatfelvétel a gyermek világá
ból, ahogy Idegen országok s emberek- 
ről mesél, Érdekes történetet mond el, 
amint A kandalló mellett lezajlik a 
gyermeki élet nehány mozzanata, el
hangzik a gyermek kissé bizonytalan 
kérése, vagy amint Alvófélben száll a 
gyermek felé A költő szava felnőtthöz 
illő komolysággal. . .  de ki tudná ha
marjában elősorolni valamennyit s 
egyáltalán lehet-e választani közülük?

MIRŐL BESZÉL Schumann zenéje? 
Alaptémája az ember, mint minden 
igazi művészetnek. Az ember a maga 
örömével, bánatával, romantikus lel- 
kületével, gazdag érzelem-, gondolat- 
világával, a környezetről, természetről, 
társadalomról vallott felfogásával. 
Egy alkalommal ezt írja anyjának: 
„Engem minden érdekel, ami széles e 
világon történik, a politika, az iroda
lom, az emberek; mindenről elgondol
kozom a magam módján, azután min
den kikívánkozik belőlem, kifejezést 
keres a zene nyelvén . . . ”

*
Igen nagyjelentőségű az a munka 

is, amelyet hosszú évek során a kri
tikus Schumann végzett. Célkitűzése: 
harcolni a tartalmas zenéért, háttérbe 
szorítva az üres, divatos virtuozitást, 
támogatni a fiatal zeneszerzőket, az 
értékes művészetet, küzdeni a klasszi
kus hagyományok felelevenítéséért. 
Schumann írásaiban fiatalos tűzzel tá
mad, vagy véd, lelkesedik, ha érté
ket mutat be, finoman gúnyol, vagv 
éppen gyűlöl, ha fércmunkát bírál. S 
ahogy a zeneszerző Schumann nem 
feledkezett meg a jövő nemzedékről, 
ugyanúgy siet a fiatalok segítségére 
a nevelő Schumann. Eletszabályai, ta
nácsai teljes elevenségükkel hatnak 
ma, száz év múltán is. A maga életé
nek keserves, vagy tanulságos mozza
nataiból levont értékes következtetések 
ezek, széles látókörű zenészre, mélyen 
gondolkodó emberre vallanak. Álljon 
itt ízelítőül néhány tanácsa:

— „Az erkölcs törvényei egyszer
smind a művészet törvényei is.”

— „Nagyra becsüld a régit, de az 
újat is fogadd meleg szívvel. Ne táp
lálj előítéleteket soha nem hallott ne
vekkel szemben.”

— „Nagy figyelemmel légy minden 
népdalra. A népdal valóságos kin
csesbányája a legszebb dallamoknak, 
és betekintést enged a különféle nem
zetek jellemének mélyébe.”

Az 1840-es évek meglehetősen zsú
foltan telnek el Schumann számára, 
(oroszországi út. tanári teendők Lip
csében, folyóirat-szerkesztés s minde
nekelőtt a zeneszerzés). A túlhajtott 
életmód meggyengíti idegrendsze
rét, nyugodtabb környezetre van szük
sége, s így előbb Drezda, majd Düs
seldorf élete új állomása. Közben, 1848 
márciusában Bécsben, Berlinben fegy
veres felkelésre kerül sor; Drezdában 
csak 1849 májusában. A betegeskedő 
zenekciltő négy „vörösen fénylő” 
(Dahms) indulóval köszönti a forra
dalmat. Még nehány átmeneti nyugodt, 
csendes alkotási óra s aztán elborult 
elmével Bonn mellett (Endenich) 1856 
július 29-én lezárul alkotó élete.

Halálának századik évfordulóját — 
az év hátralevő részében — nem ün- 
nepelhetnők méltóbban, mint minél 
több művének megszólaltatásával, 
munkássága tanulságainak, értékeinek 
továbbadásával.

BENKÖ ANDRAS
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G. B. SHAW SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Száz éve született, hat éve halt 
meg George Bemard Shaw. 

Olyan századot szemlélt élete folya
mán, amelyikéhez fogható gyors és 
nagy átalakulásokat egyetlen kor
szak sem élt á t  Shaw életműve szük
ségszerűen tükrözte e korszak hatal
mas válságát, s a polgári irodalom- 
történet már csak ezért sem tudott 
eligazodni Shaw egész életének, egész 
művének értékelésében. Babits Mihály 
is Európa irodalomtörténete c. mun
káját Shaw-val fejezi be, anélkül, 
hogy értékelni merné ő t A 700 ol
dalas irodalomtörténet a kérdést úgy 
oldja meg, hogy utolsó oldalán egy 
Shaw-karikaturát közöl. A realista 
G. B. Shaw bemutatta a magát túl
élt polgárt, minden esendőségével, 
hazugságával. A polgári kritika ép
pen ezt a leleplező realizmust nem 
vette tudomásul, s inkább harsogva 
mulattató bohócnak kiáltotta ki.

Shaw írnek született, ír földön'. 
Hogy ez mit jelentett, arra világot 
vet Engelsnek egyik Marxhoz intézett 
levele, amelyet ugyancsak száz évvel 
ezelőtt, éppen Shaw születése évében 
írt: „Írország az első angol gyarmat
nak tekinthető, éspedig olyannak, 
amelyet közelségénél fogva szándé
kosan még a régi módszerrel kor
mányoznak és itt aztán' észrevenni, 
hogy az angol polgárok úgynevezett 
szabadsága ' a gyarmatok elnyomá
sán alapszik.“

Shaw gyermekkorában Írország még 
emlékezik az 1840-es „fekete éhín
ségre“. Írország éhezik a gazdag An
glia mellett. Az életfenntartás egyik 
eszköze a vadorzás. Shaw gyermek
korát végigkíséri a szegénység, és 
kitörülhetetlen nyomokat hagy benne. 
Egy bírót — a polgári igazságszol
gáltatás letéteményesét — így oktat 
ki évtizedek múlva: „Egyetlen sze
génység számít: a gyermek szegény
sége. Az a felnőtt, aki gyermekkorá
ban szegény volt, mindig csontjaiban' 
fogja érezni annak hidegét. . . “

A szegénység mellett zűrzavaros 
családi körülmények is nehezednek 
rá. Apja nem veti meg az italt, any
ját házassága miatt kitagadta a csa
ládja. A nemesi származású Shaw 
nem tanulhat: „mindent tudott a kol
légiumokról és egyetemekről, csak ép
pen nem járhatott egyikbe sem“. Ti
zenötéves korában dolgozni kezd. 
Tisztviselősködik, aztán újságíró lesz. 
A családban zenei műveltséget sike
rült szereznie — ez nem járt költ
séggel — és így újságírói működé
sét zenekritikák írásával kezdte, amit 
egyébként hosszú ideig folytatott.

Fiatal korában öt regényt ír, ezt 
a műfajt aztán nem műveli tovább. 
Ha regényeit nem is tagadja ki ké
sőbb irodalmi gyermekei közül, még
is mostohaként bánik velük. „Na
gyon zöld dolgok nagyon gondosan 
megírva“ — vélekedik róluk. Pedig 
regényeiben is élettapasztalatairól 
számol be. Téves kapcsolás című re
gényéhez például telefonügynök ko
rában' szerezte a tapasztalatokat.

Négy regénye először folytatásokban 
jelenik meg különböző szocialista la
pokban. Amikor könyvalakban is meg- 
jeiennek, Shaw már híres embernek 
számít, ö  maga azonban ekkor már 
a színműírást tekinti életcéljának. 
Eleven temperatuma számára a re
gény epikai műfaja túlságosan nél
külözi az elevenséget. „Azt mondják, 
hogy az emberi magzat fejlődése so
rán először hal, aztán madár, majd 
emlős és így tovább, s csak a vé
gén lesz ember. Nos, a manapság 
népszerű regényírás még mindig Jo- 
nathan Swift halfejlődési fokozatán 
áll“ — tör pálcát Shaw korának re
gényírása, elsősorban angol regény- 
irodalma felett.
A család a szegénység elől menekülve 

Londonba, Shaw csaknem egész 
életének színterére költözik. A pol
gári Anglia egy egész világbiroda
lomból összeharácsolt vagyonával 
hallatlanul nyomasztó a fiatal Shaw 
számára, aki dacol az ország megkö
vesedett, félig középkori, félig polgá
ri társadalmi szokásaival, arculatá
val. Szegénységében minden általa 
felismert eszközzel védekezik a „ru
ha teszi az embert“ szemlélet ellen, 
és hosszú ideig legalább annyira is
mert „kihívó" magatartása, mint írá
sai révén. A társadalmi berendezke
dés, a burzsoá rendszer hazugságai 
elleni tiltakozásul tagja lesz a Fábiá- 
nus társaságnak, amely magát szocia
listának nevezi, s amelyből később ki
nő az angol munkáspárt. A fábiánu- 
sokra ugyan az jellemző, hogy a szo
ciális átalakulás óriási munkáját nem 
akarják rábízni a „durva proletariátus
ra“, hogy rettegnek a forradalomtól, 
s ez határozza meg egész tevékeny
ségüket, de Shaw maga a fábiánusok 
között is kiáll a föld kisajátításáért. 
Shaw már a múlt század utolsó ne
gyedében „állandóan hirdette a szo
cializmust, .dobogókról, szószékekről, 
utcasarkokról“ — rója fel neki pol
gári életrajzírója és sajnálkozva te
szi hozzá: „Marx leleplezései a pol
gári társadalom teremtette civilizáció
ról tudományosan megalapozták Shaw 
lázadását“. És valóban, ellentétben a 
többi fábiánussal, a Labour Party 
tagjaival, sohasem tagadta meg a 
tömegeket, nem iyptt a király egész
ségére, nem állott fel az angol him
nusz hangjaira, nem fogadott el sem 
rangot, sem kitüntetést. Bár az írek 
gyarmati elnyomás okozta szenvedé
seit végigélte maga is, nem dőlt be 
az ír polgári szabadságmozgalomnak, 
amit egyszerűen „han'dabandázásnak“ 
nevezett, hanem szocialistává lett és 
élete utolsó éveiben belépett az Angol 
Kommunista Pártba. 1932-ben a Szov
jetunióban tett látogatásával és a szo
cializmus országáról alkotott véle
ményével Shaw kihívta maga ellen 
az angol polgári irodalom osztatlan 
felháborodását, és csak világhíre men
tette meg attól, hogy a hivatalos an'- 

(Folytatása a 6. oldalon)
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— LÁTOGATÁS FEKETE JÓZSEF MŰTERMÉBEN —

E lőször is foglaljuk össze lexikon
szerűen az adatait. Fekete József

nek hívják, szobrász-művész, Vajdahtt- 
nyadon született, most 53 éves. 1927- 
ben végezte a bukaresti képzőművé
szeti főiskolát, aztán állatszobrászattal 
foglalkozott. Már első, 1934-ben tar
tott, önálló fővárosi kiállításával nagy 
sikert aratott, és ugyancsak általános 
elismerés fogadta Ciucurencu festő
művésszel 1936-ban és 1937-ben rende
zett közös kiállítását is. E korszaká
nak jelentős művei közé tartozik a bu
karesti Állattenyésztési Intézetben lé
vő bika-szobra, az igazságügyi minisz
térium kapureliefjei, a moroeni TBC- 
kórház emléktáblája, a fővárosi Ápoló
nőképző Intézet relief-sorozata.

Fekete szerényen csak ennyit mond: 
— Dózsát, a vezért, a tömeg em

berét akartam megformálni.
Aztán a szobor felé int. Hadd Be

széljen az helyette.
A másik, ugyancsak az országos ki

állításra készülő mű címe talán ez 
lehetne: Lupény hősei. A szobrász itt 
a lupényi sortűz áldozatainak, a lu- 
pényi sztrájk hőseinek állít emléket.

A még csak félkész állapotban lévő 
kétalakos szobor bányászokat ábrázol. 
Egyikük már lehanyatlott sebesülten, 
fölötte, társát védőén és ugyanakkor 
támadóan a főalak, egy izmos bá
nyász, elszánt harag izzásával arcán 
és mozdulatában, amint bányászlám
pát markol. Ez a lámpa azonban most

.... ■ ■*vaifiw5i,ta 

FEKETE JÓZSEF Dózsa-szobrával

Ugyancsak jelentős sikere volt az 1942- 
ben rendezett budapesti gyűjteményes 
kiállításának is, ahol 13 esztendei 
munkásságát mutatta be. Felszabadu
lás után Nagyváradra költözött, azó
ta részt vett minden jelentős kiállítá
son. Hegesztő című szoborművét, 
mely a Köztársasági Palota múzeumá
ban áll, 1951-ben Állami Díjjal tüntet
ték ki. Azóta is nagy sikere volt a 
Pionír csikóval című szobrának és 
számos más művének. Ma egyike az 
RNK legjelentősebb szobrászművészei
nek.

Ennyiben lehetne summázni Fekete 
József eddigi életét és munkásságát. 
S:ma, láthatóan fölfelé ívelő művész
pálya, sok megérdemelt sikerrel.

No. de talán mégsem olyan egy
szerű és sima ez az út, mint ahogy 
a sebtében összeállított életrajz ígéri. 
Ismerkedjünk meg közelebbről is Fe
ketével.

Körülbelül ezt hánytorgatom ma
gamban, mialatt megkeresem Váradon 
a József Atilla utcát, s a József Atilla 
utcában a műtermét.

Személyesen most látom először, ed
dig csak a szobrait ismertem. (Ez a 
„csak” persze, amolyan megszokás. 
Vajon nem a fontost, a lényegest is
mertem belőle eddig is?)

Fekete izmos, zömök férfi, nyugodt 
■és kiegyensúlyozott, az a fajta, akit 
így szoktak meghatározni: jó erőben 
van.

Aztán leülünk, szót érteni, két most 
készülő szobra tövében.

Az egyik szobor: Dózsa. Úgyneve
zett elcsépelt téma. Talán nem túlzás 
elmondani, hogy az elmúlt tíz eszten
dőben magyar és román szobrászok, 
meg szobrásznövendékek keze alól leg
alább száz Dózsa-szobor került ki. Il
letve — száz kísérlet. Mert mostanáig 
egyetlenegy sincs, amelyet egyöntetű
en mindenki elfogadna: ez igen, ez 
Dózsa György! (Olyasféle telitalálatra 
gondolok, mint Fadrusz Mátyás-szob
ra.)

Most Fekete József, ez a nagy gya
korlatú, sokat tapasztalt, tehetséges 
mester vágott neki a feladatnak.

Forgatja az állványzatot, s az abla
kon besugárzó fény kitölti, elevenné 
varázsolja a formákat. Árnyak és fé
nyek játszanak a szobron és egyszerre 
kiugrik Dózsa erős sasorra, lefittyenő 
parasztbajusza. Messzire néz, hadve
zért tekintettel, de mondbatnók így is: 
a jövőbe pillant, bele a történelembe, 
vállalva a tüzes trónust, a húsát tépő 
vasak mondhatatlan kínjait. Láncing 
hull széles mellére, a kardot nem csa
pásra készen markolja, inkább támasz
kodik reá. Aki nem ismeri történelmün
ket, aki nem tudja, kit ábrázol a szó 
bor, az is meg kell, hogy érezze: hős, 
mindent vállaló, az igazságért kiálló 
ember.

fegyver, érezzük, mindjárt kirepül a 
kezéből. A szobormű, —■ úgy Ígérkezik 
— méltó emléke lesz Lupény hősei
nek.

Később a falakon függő képeket né
zegetjük. Fekete József részt vett az 
idei fővárosi grafikai kiállításon is 
ceruzarajzaival. Aztán két érdekes, fá- 
bavésett domborművűn akad meg _ a 
szemem. Egyik a felszabadulást áb
rázolja, szovjet harcosok és a lakos
ság találkozását, a másik majdnem 
karikaturaszerű páros arckép. Nagyon 
érdekes, egyéni munka mind a kettő. 
De különös, mintha nem is ugyanan
nak a művésznek a kezétől származná
nak, aki a Dózsa-szobot és a lupényi 
emlékművet mintázta.

Jobbak? F.zt nem állíthatom, de, -- 
mások.

— Igen, van ilyesmi is, — mondja 
Fekete József és egy újabb dombormű- 
sorozatot mutat. Creanga-mese. Rög
tön megismerem: Capra cu trei iezi. 
Népi íz, erős humor, szépen elosztott 
formák, nagy egyszerűség.

Aztán album kerül elő. Harminc esz
tendő munkái. S valójában csak ekkor 
kezdi fölfedezni az avatatlan szem
lélő a másik Fekete Józsefet. A mai 
Fekete mellé odaáll egy, gyakran mo- 
dernkedő, gyakran expresszionista esz
közökkel dolgozó ifjú szobrász, aki a 
fiatalság vakmerőségével vág neki a 
feladatoknak, aki nagyot akar, s ebbe 
hol belebukik, hol pedig valóban na
gyot alkot.

Tudom jól, hogy . mesterkélt így 
kettőbe választani egy ember alkotá
sát, de van abban valami meghökken
tő, hogy nem látom a két korszak kö
zött az összefüggést, nem érzem a 
kapcsolatot, nem követhetem nyomon, 
hogyan vetette le a sallangokat, kül
sőségeket, miképpen szabadult meg az 
ekszcentrikustól, hogyan mélyült el, 
vált realista művésszé.

Persze, a művészi fejlődés is ugrá
sokkal megy végbe, olyan bujtatókkal 
és buktatókkal, fordulókkal, melyek 
néha magát a művészt is meglepik. A 
világért sem akarok beleavatkozni a 
műkritikusok dolgába, — tudom, mi 
az illendőség — ők jobban értenek a 
művek elemzéséhez nálunk, már tud
niillik azoknál jobban, akik számára 
a szobrász alkot. Mégis, gyanítom, 
hogy a legverzátusabb műkritikus, a 
legraffináltabb műítész sem magyaráz
hatja meg elhihetően az ilyenszerű, 
nagyon is gyors átváltást.

Feketét emlegetem, de emlegethet
ném képzőművészeink jelentős részét. 
Ez a jelenség nagyon sok képzőmű
vésznél fellelhető.

Azt mondtam az elébb, hogy gyors 
átváltás. Helyesbítek: váratlan átvál
tás. Egyébként bizonyos vagyok ab
ban, hogy a művész sokat töprengett, 
gyötrődött, kísérletezett, hogy megta-
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lálja az új, szocialista művészet felé 
vezető utat, s meglelje hozzá az új 
formanyelvet. Ez természetes, ezen 
minden művésznek át kellett esnie. 
Azt is megérti mindenki, hogy a mű
vész (és itt ismét nemcsak Fekete 
Józsefről, hanem sok más művésztár
sáról is beszélek) jogos szerénységgel 
nem hozhatta nyilvánosságra összes 
közbeeső kísérletezéseit. De úgy érzem, 
hogy a művész az új felé tapogatózva 
túlságosan is sok mindent hagyott el, 
zárt magába, temetett el régi énjéből. 
Ezt egyéhként egyszerűen és magya
rul úgy is szokás mondani, hogy itt- 
ott a fürdővízzel együtt a gyermeket 
is kiöntötte.

Dicsérem a Fekete József szobrait, 
tetszenek, érzem rajta az erős tehet
ség, a nagy tudás je le it. . .  de . . .  (ha 
már benne vagyunk az őszinteség
ben) meg kell mondanom azt is, hogy 
nem érzem eléggé egyéninek ezeket a 
szobrokat. Nagyon sok hasonlóan meg
mintázott szobrot láttam; öntőket, bá
nyászokat, hegesztőket, pionírokat, 
kollektivistákat. Nagyon jó, ha a mű
vész a munka embereit mintázza, 
nincs is ennél szebb feladat, de amint 
ezek a szobrok hosszú sorban elvonul
nak emlékezetemben, egy kissé össze
mosódnak. Ugyanaz a • szemlélet, 
ugyanazok a formai megoldások, már- 
már azt érzi a szemlélő, mintha 
ugyanaz a kéz alkotta volna őket.

Ez volna a realista művészet? A 
szocialista művészet? Mindannyian 
tudjuk, hogy nem ez.

Több oka is van annak, hogy éppen 
Fekete József esett áldozatául e cikk
nek. Először, mert nála nagyon feltű
nően mutatkozik meg ez a kettősség, 
nagyon éles a határvonal a múlt és 
jelen között. Másodszor, mert van ő. 
olyan legény, olyan tehetség, hogy 
elbírja a bírálatot, harmadszor, mert 
érzem benne az alkotó elégedetlensé
get. Látszik rajta, hogy tudja: nincs 
minden rendben ezekkel a sima, nyu
godt, nagy biztonsággal megalkotott 
mai szobraival.

Elhiszem, hogy túlhaladottnak tart
ja számos, felszabadulás előtti alkotá
sát, egyik-másik kétségtelenül csak ön
magáért való bravúr, érdekes formai 
kísérlet, de van ezeknek a régi Feke
te-szobroknak számos nagy erénye is. 
Hogy úgy mondjam: szenvedélyesek, 
gazdag érzelemvilágot fejeznek ki, 
megragadják a szemlélőt sokatmondó 
egyszerűségükkel. Ezek a letisztult, 
leegyszerűsített alakpk a szívünkig 
hatnak, gyakran csak egy mozdula
tukkal. Igv céldául soha el n=m fe
ledhetem Fekete pilóta-síremlékét, a 
merészen az égnek feszülő szárnyas 
emberrel. . .

Ezek az elemek, a szenvedély, az 
érzelmek gazdag áradása, a kifejező 
szén mozdulatok, ha nem is hiányoz
nak, de mintha halványabban jelentkez
nének ma Feketénél és számos mű
vésztársánál. A példák hosszú sorát 
idézhetném.

Hát bilincs a szocialista realizmus? 
Nem szabad annak lennie! Csak több 
szabadságot jelenthet, nem pedig le
szűkülést; tágabb látóhatárt, gazda
godást, nem szegényedést. Ha úgy ér
zi a művész, hogy vannak gátjai fej
lődésének, bátran távolítsa el ezeket 
az akadályokat. A harcot ő neki ma
gának kell megharcolnia. Történhettek 
a múltban hibás adminisztratív intéz
kedések, kívülállók túlságosan mély 
beleavatkozásai a művész alkotó mun
kájába, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a művésznek, most, mikor már 
felismertük a hibákat, mikor már 
aligha kerülhet sor félreirányításra, 
nem volna szabad, nem volna köteles
sége merészen előretörnie.

Márpedig egyelőre még az a hely
zet, hogy számos művész, ha meg is 
szabadult a külöinlegesség-hajhásZás- 
tól, ha tisztultabban alkot, ha ponto
sabban meg is tudja fogalmazni mon
danivalóját — és ez az eset Fekete 
Józsefnél feltétlenül fönnáll — ugyan
akkor sok olyasmit is elhagyott, ami 
gazdagította, egyénivé, egyénibbé tet
te régebbi műveit.

Szenvedélyes műveket akarunk, — 
ha agitátor, mint a lángcsóva csapjon 
a magasba, — olyan szobrokat szeret
nénk látni, amelyek felkavarnak és em
lékük egész életünkön át elkísérjen.

Fekete József pedig ne haragudjék 
ezekért a sorokért. Nem ellene, hanem 
érte írtam őket. Tudom, hogy vívó
dik, ő, a jelentős, a műhely minden 
fogását ismerő művész töpreng ma is. 
A Két csikó már jelzi, hogy vállalja, 
illetve ismét beleönti szobraiba régi 
művészi énjének legjavát, s a merész 
formai megoldások, a tisztult szemlé
let szenvedélyes, új, nagy szobormű
vek születését ígéri.

MÉHES GYÖRGY
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Ősszel, mikor erre jártam, 
sárosán hevert az út, 
kétoldalt szétdobált házak 
görnyedtek. A táj aludt.

Tetszett nekem ez a téma, 
lerajzoltam ott hamar, 
gondoltam, hogy meg is festem, 
ha kizöldül az avar.

Most az őszi témám helyén 
frissen húzott házfalak.
A sáros utat befedte 
sok-sok apró kődarab.

Haragudnék most miatta, 
de az örömöm nagyobb,
— szeretettel nézegetem 
azt az első házat ott.

Lám, egy tél és mennyit nőttünk, 
most látom a házakon, 
még a tájból sem maradt más, 
csak a gyűrött vázlatom.

Z Á P O R
Zúgj zápor!
Zengj, zenélj 1 
Paskold a poros föld 
Fülledt melegét.
Zengj, mint májusi rét,
Mint elpattant kasza,
S mint elszabadult lenditőkerék. 
Zúgj zápor!
Te örök ifjúság.
Dicsőség neked 
Tápláló anya,
Egeknek hulló aranya.

Zúgj zápor!
Paskold a fákat,
Dicsőség neked,
Ki vén földünket 
Frissbe öltözteted.
Zúgj záporl 
Paskold a fákat 
S te vén föld 
Tartsad a hátad,
És n« remegj!

V I H
Az éjjel vihar járt Itt,
Dübörgő harci szekerén,
A csattogó paták alatt 
Őrülten üvöltött a szél.

TEHENÜNK
Gyerek voltam akkoriban, 
Akkor történt, amit mostan 
Elmondok.

Tehenünk volt, fehér tejfi,
Azt sem tudta ml a terű 
Szegényke.

Édesapám minden este 
A patakra kivezette 
Itatni.

Mi a küszöbre kiültünk,
Velünk várt a hold fölöttünk 
Almosán.

Ahogy megjött nagy tőgyével, 
Sok apró csuporban a tej 
Eloszlott.

Egyik este bárhogy vártuk — 
Nem jött tehén többé nálunk. 
— Eladták.

A R

Az éjjel vihar Járt itt,
Földet akart zúzni vadul,
S azt hitte, hogy világot nyert,
Ha néhány levél földre hull. 

_________________________________/

A BOLGÁR OPERAMŰVÉSZEK 
TEMESVÁRI VENDÉGJÁTÉKÁRÓL
J úlius derekán, rekkenő nyári hő

ségben, amikor a színházi öltö
zők elnéptelenednek s a nagybőgők ál
mosan bóbiskolnak már a zenekari ak
nában, Temesváron olyan jelentős mű
vészi esemény zajlott le, amely tíz
ezres tömegekben vonzotta a közön
séget az operába. A r u s z e i  (rusz- 
csuki) bolgár Állami Opera együttese 
első Ízben vendégszerepeit országunk
ban (s egyidejűleg a temesvári Állami 
Opera együttese Rusze-ban; a két tár
sulat színpadot cserélt két hétre.)

Temesváron ma már minden vaká
ciózó iskolásgyermek tudja, hogy Ru
sze valamicskével kisebb vidéki kultúr- 
központ, mint az operatársulatát ven
dégül látó bánsági város, lakosainak 
száma mintegy százezer, maga az Ál
lami Opera pedig mindössze hét éves 
múltra tekint vissza, akár a kolozs
vári Állami Magyar Opera. Általában 
Temesváron nagyon sokat tudnak a 
vendégjáték óta Rusze-ról és a Bol
gár Népköztársaságról. Amikor meg
érkeztem, a három estét betöltő négy 
darabot egyszer már eljátszották s a 
második előadássorozatot már kellő
képpen tájékozódott tömegek érdeklő
dése mellett mutatták be. Temesvár, 
sajnos, sose volt kifejezetten kultúr- 
központ s a művészet, a szellemi javak 
iránti fogékonysága mindenkor messze 
elmaradt ipari-civilizációs fejlettségé
től. Ha tehát a vendégjáték vissz
hangja rendkívül erőteljesnek mutat
kozott, ez — a temesvári viszonylatok 
figyelembevételével — a szokatlanul, 
meglepően lelkes elismerésről tanúsko
dik, amelyben bolgár vendégeink mél
tán részesültek.

Márpedig mi sem szól ékesebben 
a vendégjáték nagy tömegekre kiható 
visszhangjáról, mint a feltűnő és némi
képp mulatságos újdonság, amellyel a 
temesváriak fogadták látogatóikat; bol
gárul beszéltek ugyanis, ezen a szá
munkra bizony idegen nyelven kínál
ták a vajat, a lábbelit, a cigarettát és 
a hideg sort.

Kissé zavartan mentegetőztem a bor
bélynál, ahol a román Figaro bolgá
rul tudakolta óhajomat, és idevalósá- 
gom töredelmes, szégyenkező bevallá
sa után, azon gondolkodtam, hogyan

nagytradiciójú zenekultúrákban ottho
nos stílus kialakuljon, conditio sine 
qua non szükséges az egészséges mu
zikalitás és a biztos szereptudás. A 
szláv népek muzikalitása éppoly köz
mondásos, mint az olaszoké, a tudást 
azonban nem a zene istene adja, ha
nem a zene tisztelete és a zenész
pálya erkölcsi-művészi megbecsülésé
nek kötelességtudata. Ez a kötelesség
tudat úgylátszik iskolát csinált a bol
gároknál, s nem az idomitás kénytelen, 
fanyar eredményeit produkáló iskolát, 
hanem az egyéni lelkiismeretességgel 
dolgozó művészek közösségét alakítot
ta ki. Három előadást mutattak be bol
gár vendégeink: Bizet Gyöngyhalászok 
cimű, nálunk, fájdalom, alig ismert 
gyönyörű operáját, a Carmen olaszos 
előhírnökét; Csajkovszkij Mazeppá-ját, 
amit egy ideig a kolozsvári Állami 
Román Opera is játszott, és végül 
Mascagni Parasztbecsület-ét, az olasz 
verizmus világszerte népszerű egyfel- 
vonásos remekét. Mindhárom, egyéb
ként színvonal tekintetében is nagyon 
különböző előadáson egyenrangú zenei 
teljesitményt hallottunk. Kolozsvári 
karmesterbarátaim hadd olvassák iri
gyen, hogy bolgár kartársaik, Liuben 
Pintev és a nálunk is ismert Romeo 
Rajcseff, bizony nem vesződnek „tűz
oltó-munkával", a pontatlan belépések, 
nyaktörő nekifutamodások és álmatag 
lemaradások elkeseredett rendbehozá
sával s hogy a bolgár operaszínpadon 
nem .. .  a koronás szünetekben talál
kozik az együttes a zenekarral. A ru- 
szeiek kitünően tudják a leckét, — em
lékezzünk különben a szófiai Ilka Po- 
pova Carmen-vendégszereplésére, nem
de, abszolút szereptudással működött 
közre a szokatlan együttesben, Kolozs
váron?

A két fiatal és boldog karmester ép
pen ezért ráér muzsikálni, színezni a 
zenekari hatásokat és zenei egységbe 
ötvözni az előadást; még stílus-szép
ségek kidomborításával is kísérletez
nek, sikeresen, mert nem kell kapkodó 
beintésekkel nógatniok az énekeseket 
és a zenekari szólistákat.

Az énekes szólisták hang-képességei, 
mint minden operában, nagyon külön
bözőek, ámde zenei felkészültségük

Jelenet MASCAGNI; Parasztbecsület c. operájából
tudták még a bábelien poliglott te
mesváriak is, ilyen sebtiben elsajátíta
ni az oroszosán lágy hangzású szláv 
szavakat?

Akkor még nem láttam az előadá
sokat. Az utolsó előadás, a Parasztbe
csület után megértettem, hogy a bol
gár társulat nem idegenszerűségével, 
hanem magávalragadó művészi telje
sítményével váltotta ki a nagyközön
ség rokonszenvét és a hazánkra néz
ve dicséretes vendégbaráti figyelmes
séget, amellyel mindenütt — falun is 
— körülvették őket.

A barátság, tudjuk, őszinteségre kö- 
•M telez, nemcsak udvariasságra. Ha 
tehát bolgár vendégeink művészi tel
jesítményét kívánjuk mérlegelni, úgy 
vélem, nincs értelme az ujjongó reklá
mozásnak, amely nem kedvez a hasz- 
nositható tanulságok levonásának. Jó 
együttes mindig megérdemli a tárgyi
lagosságot, megérdemli és tekintély- 
vesztés nélkül elviseli. Beszéljünk hát 
a ruszei opera teljesítményeiről túl
zás nélkül.

A bolgár társulat bemutatkozásáról 
szólva elöljáróban ismertetnünk kell 
munkakörülményeit. Az 1949-ben léte
sített intézmény mintegy 150 tagú mű
vészszemélyzettel működik. Ehhez ve
gyük hozzá a zenekart, amelyet Rusze 
város Állami Filharmóniájától „köl
csönöznek”, heti három előadásra, — 
hiába, Bulgáriában sem hemzsegnek a 
hangszeresek (vagy pedig igényeseb
bek a versenyvizsga-bizottságok, mint 
nálunk). Ez a zenekar, létszám tekin
tetében csekélyebb, mint hazánk bár
mely vidéki opera-zenekara, hat első 
hegedűssel, három, néha négy gordon
kával dolgozik és persze hárfa helyett 
zongorát használ, mint a Magyar Ope
ra, Kolozsváron.

Meglehetősen elképedtem, amikor a 
Gyöngyhalászok előadásának szüneté
ben Liuben Pintev karmester tájékoz
tatott ezekről a számadatokról, mert 
hangzás tekintetében a zenekar kiváló 
együttesnek bizonyult, „minőségi” ze
nekarnak, amely olyan oboa- és klari
nétszólókkal örvendezteti meg a jófü
lű hallgatót, amilyenben (valljuk be, 
magunk között,) csak ritkán részesül 
minálunk.

Vonatkozik ez az énekkarra is. 
Mindeddig csak a rádió vagy a lemez
játszó közvetítésével hallottam olyan 
Regina coeli-i, mint a ruszei Opera 
Parasztbecsület-eleadásán; meg is há
lálta a temesvári közönség, frenetikus, 
szűnni nem akaró nyíltszini tapssal.

Zenekar és énekkar munkájára egy
aránt jellemző a fejlett együttes-kul
túra, a szólamok kiegyensúlyozott ösz- 
szehangoltsága. Figyelemreméltó volt 
például az énekkar basszus-szólamá
nak tudatos mértéktartása az, ahogy a 
tenor-szólam csekélyebb hangerejére 
való tekintettel vigyáztak, nehogy túl
énekeljék a többieket. Az énekkari tel
jesítmények rokonszenves vonása az 
énekkari tagok együttes-szelleme: nem 
a többé-kevésbé jóhangú szólisták 
kényszerű szólamközösségét hallottuk, 
hanem valódi énekkart, amely úgyszól
ván kamarazenészi művészi közcsség- 
tudattal látja el feladatát.

Z enei szempontból általában ez a 
teljes kiegyensúlyozottságra tö

rekvő együttes-stílus és a zenei elő
adás felfogásának — egy ugyancsak 
jelenlévő zenészbarátom szavával: —- 
becsületessége volt a bolgár opera-mű
vészek előadásainak leginkább hódító 
értéke.

Ahhoz persze, hogy egy ilyen, csak

nagyon magas átlag-színvonalról ta
núskodik. Hallottam vagy tizencí kü
lönböző énekes szólistát, fiatalokat, 
idősebbeket és egészen fiatalokat; a 
Parasztbecsület-előadásának estéjét ki
egészítő énekes hangversenyműsor ke
retében, zongorakísérettel, pódium-kul
túrájukat is bemutatták. Áriákban, 
együttesekben, . recitativókban egy
aránt rendkívül biztos zenei tudás 
jellemzi őket, nem merednek a karmes
terre, sőt olykor, láthatólag veszély- 
érzet nélkül, háttal a karmesternek 
énekelneik, — soha sincs semmi baj, 
mindenki tudja a magáét, mi több, ér
zésem szerint, a teljes operát.

Gyönyörű hangokat hallottam. Nagy 
probléma Bulgáriában is a lírai 

tenor-kérdés, Stefan Gheorgieff nehéz
kesen küzdött a Gyöngyhalászok Na- 
dir-szerepével, — drámai tenor azon
ban már olyan akad, amilyent még 
nagyon ritkán hallottunk. A Paraszt
becsület Turridu-ja huszonhétéves fia
talember, pompás zenei- és játék-kész
séggel, tud énekelni és óriási, való
sággal meghökkentő erejű á- és bé* 
hangjaival az,eszeveszett drámaiságú 
jelenetek nagy játék-mozzanataiban 
sem takarékoskodik, Köztudomású, 
hogy a Parasztbecsület két főszerepe, 
Turridu és a drámai szopránok próba
kövét jelentő Santuzza, milyen nagy 
erőfeszítéseket követelnek a szólisták
tól.

A bolgárok bizony bírják szusszal 
is, technikával is; Santuzza alakítója, 
a kitűnő Maria Bohacsek, olyan drá
mai szoprán-teljesitménnyel lepi meg 
a közönséget, hogy az ember elfulladó 
lélegzettel bámulja, hallgatja.

A szólistákról szólva meg kell em
lítenem a rendkívül igényes szereposz
tási gyakorlatot. A Parasztbecsület 
kis szerepeit, Lucia-asszonyt és Lolái 
elsőrendű magánénekesek játszották, a 
Mazeppa L/u&oo-szerepében Sznezsana 
Jakiinova mutatkozott be, aki a jelek 
szerint Kelet-Európa egyik legnagyobb 
mezzo-szoprán reménysége, az eszmé
nyi Carmen.

Ez arra mutat, hogy hiúság és ön- 
imádás dolgában a bolgár énekesek 
nem követik az egyes körökben isme
retes példát. . .  Csevegés közben meg
figyeltem a karmesterek, rendezők és a 
szólisták, valamint az ún. tömeg-társak 
személyes viszonyát, az idegennyelvü 
beszélgetésből is kicsendülő emberi 
hangnemet. Valahogy az volt az érzé
sem, hogy ezek a művészek szeretik 
és megbecsülik egymást, szerények, 
nem ismerik a hatalmaskodás szándé
kát és sérelmeit, egyszóval: derék mu
zsikusok és színházi emberek, akik jól 
és szívesen szolgálják az intézmény 
jóhírét.

És amikor, baráti eszmecsere kereté
ben, nem átalottam őszintén megmon
dani, hogy a színpadi Játékuk a 
Gyöngyhalászokban és a Mazeppá- 
ban nem tetszett, s hogy az énekkar 
homogén, statikus színpadi kezelését 
idejét-múltnak találom, — mondom, 
e fenntartások hangoztatásakor, észre
vételeim őszinte és megértő fogadta
tása meggyőzött arról, hogy bolgár 
művész-barátaink készségesen és ko
molyan hallgatják a bírálatot is. Maga 
a rendező, elismerő fejbólintásokkal 
engedett kritikai érvelésemnek, csak 
olykor-olykor tett ellenvetést, amikor 
úgy vélte, hogy nincs igazam. Ez, meg
lehet, rossz diplomáciai érzékre vall, 
de becsületes művészi szellemre.

Amiből, ugyebár, még a vendéglá
tók is haszonnal olkulhatnak.

DEÁK TAMÁS


