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ÖRÖK TAVASZNAK JELEI...
(Részlet a Mexikó nagyságú-ból)

Az Ossza s az Olümposz puszta szikla 
alkotta nyerge közt, mely égig ér fel, 
üde völgy fekszik, vadvirág borítja.

A Penéosz kószál itt szerte-szejjel 
hűtlen lányával, s földjét teleszórják 
ezüsthabokkal és babérlevéllel.

Itt palkák nőnek, illatos, komoly fák, 
teher hattyúk lármájában, amelyek 
szárnyuk hideg kristályvízzel locsolják

Itt fű s virág közt. erdők árnya mellett 
ringó hullámok mosnak, vájnak egyre 
hűs odúkat, hol lágy szelek delelnek.

Gyöngyös tajték gyűl csillogó hegyekbe 
a nyers aranyrögökre s a homokra, 
hol habok születnek, továbbsietve.

Kagylók fölött zúg át a folyó sodra, 
s jegenyék, fűzfák, káka rejtekében 
zöld moszatok szakálla száll lobogva.

\  ________________________________________

Itt fürge dámvad szökdécsel serényen, 
ott eper s bíbor lep egy tüske hátat: 
a sün ügyességet próbálta éppen.

Itt fácán rikolt, ott a csalogánynak
egerfa kusza ágrengetegében
akadt fenn szárnya, s bájos dala árad.

Végül e buja, mesés földi éden. 
mit annyi ekesszólással dicsérve 
dalolt meg a görögség szerte régen:

a lempe-völgy; a néphit úgy regelte, 
hogy örökös tavasz szülőhazája, 
és nincsen még egy, mely hozzá felérne.

Valóban szép e völgy kies lapálya, 
de bármily szép, nem oly gyönyörű megse, 
mint Mexikó virágzó, büszke tája.

Enyészik híre, nemsokára vége: 
nagysága törpe nagyság, puszta árnyék 
e halhatatlan üdeséghez mérve.

Spanyolból fordította: JANOSHAZY GYÖRGY
______________________________________________/

ORÁKULUM
ármáson piacnap van. Tóháttól 
kezdve egyre szükebb lesz a 

vasúti fülke. Mezőzáhon már össze kell 
szorulni, hogy négyen férjünk a há
romhelyes pádon. Szép számmal álla
nak a közökön is háziszöttes kabátú, 
kucsmás mezöségi parasztok, sárgn- 
kendös, kosaras asszonyok.

Mellém egy zálii kerül, újságot bön
gész. Az állomáson adta oda neki a 
postás, aki számos kézbesítő utat meg
takarít itt a záhi állomáson, ahol so 
kát á ll a vonat és van ideje kiosztani 
a postát azoknak, akiket elétalál. Kö
rülnézek s látom, hogy kosarakból, 
zsebekből itt is, ott is újságok kandi 
kálnak elő.

Éppen azon méláztam, milyen nehéz, 
elmaradott lehet az élet itt a Mező
sé gén. ebben a feneketlen sártenger
ben. Makkai Sándor Holttengerért járt 
az eszem, amikor észrevettem az ú j
ságot . . .  Aztán észrevettem még va
lam it: ezek a mezöségi parasztok 
szinte egy öl-egyig gumicsizmát visel
nek. Nem is sáros, megmosták a tó
csában, mielőtt felszálltak volna. — 
Na. így még lehet valahogy. .. őket 
kezdtem irigyelni, amikor siralmasan 
sáros cipőmre nézek; Ludason sározó- 
dott be. — Milyen lesz ez még Sár- 
máson?

Szomszédom a Tudod-e rovatot o l
vassa figyelmesen s egyszer csak ú t
szól a túlsó padsorba:

Te Portifii, tudod-e, hogyan tartó
sítják a húst, ha messze szállítják?

— Hát megfagyasztják.
— A, hallgass csak ide: most ta lál

ták ki, hogy nem kell fagyasztani. 
Csuk az ütőérbe adnak egy injekciót a 
levágás pillanatában au-ro-micinböl
— olvassa nehézkesen — és már el 
is áll

— Igaz lehet ez, domnule? — kérdi 
velem szemben egy borostás öreg.

— Igaz — mondom. — Az auromi- 
cin megöli azokat a fertőző csirákat 
amelyek a húst megróni! osztják.

— Nagy dolog a tudomány — vá
laszol az öreg.

— Hát nagy bizony — szólal meg 
egy fiatalabbrendű feketekabátos. — 
Én is olvastam, hogy van olyan re- 
pii'őgép, amelyiket hátulról, gázzal 
hajlanak. A nevét is megjegyeztem: 
..reakciós'.

— Biztosan mert amerikaiak csinál
ták — viccei egy lábonálló utas, de 
az előbbi folytatja.

— Nem tudom, hogyan mehet az?
— fordul felém kérdőleg.

összeszedem minden tudományo
mat, noteszt húzok elő a zsebemből.

, A túlsó pádból is át hajlanak és én a 
noteszlapra rajzolva a newtoni ,.akció 
és reakció' törvényét magyarázom ro
mánul.

— Hát persze, amennyit hátrafelé 
lök. annyit lök előre is. Hátul nem 
talál ellená'lást, elöl igen. hát előre 
löki a gépet — magyarázzák egymás
nak. A lig, hogy befejezem, máris ka 
pom az újabb kérdést:

UJ BANK BAN A MAGYAR OPERÁBAN
Felújítani, bizonyos szempontból 

nehezebb, mint b mutatni vala
milyen műv;t, hiszen a színészekben 
vagy énekesekben hosszú éveken ke
resztül megrögződött játék- és ének
stílus megváltoztatása hatalmas mun
kát igényel, főleg ha ez a változás 
lényegbeli és gyökeres. Az ilyen kí
sérletek csak ritka esetben sikerülnek. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
kolozsvári Állami Magyar Opera 
együttese sikeresen ment át ezen a 
kényes és nehéz vizsgán. Az új Bánk 
bán előadás végén a néző, aki a régi 
teljesítményt is ismerte, nem egy 
,, felújítás“  benyomásával távozik, ha- 
n-nt úgy érzi, egy második, nagysi
kerű bemutatónak volt a tanúja.

A régi Bánk bán előadások stílus
ban közelebb állottak a múlt század 
hatvanas éveinek előadásaihoz, mint 
a mai színpadi stílushoz és szellem
hez. Az új előadás — mind zeneileg, 
mind a rendezés tekintetében — a 
modern stílus, a lélektani ábrázolás, 
a drámai elmélyítés vonalán halad, és 
•ezáltal Katona József és Erkel FerenÓ 
mondanivalója közvetlenebbül szól a 
mai nézőhöz, közelebb kerül hozzá.

Demián Vilmos karmester vezetése 
alatt megújult az előadás egész zenei 
tartalma. A zenekar -erőteljesebben 
domborítja ki a cselekmény drámai 
pillanatait. A partitúra rendkívül el
mélyített értelmezésében a recitativók 
aktivakká váltak. A drámaiság állan
dó keresése és hangsúlyozása mellett 
érdeme az előadás zenei értelmezésé
nek az is, hogy a magyarok és me- 
Tániak drámai ellentétén túl, a moti- 
visztikus zenei konfliktus kereteit átlé
pő nemzeti stílust hozta előtérbe. Ha
bár Erkel Ferenc zenéjében erősen érez
hető az olasz b folyás, a karmesternek 
sikerült a zen kart magyarul játszatnia, 
illetve olyan hangsúly- és ritmusárnya- 
latokat kihoznia, amelyek a nemzeti 
operastílus jegyével ruházzák fel az 
előadást. Vonatkozik ez különösen a 
vonósokra.

A felújítás figyelemreméltó rendezői 
Jeljesitmény is. Ismeretes, hogy Eg- 
ressy Béni librettója nem áll Katona

József szövegének magaslatán: leg
többször melodramatikus, néhol szür
ke. sőt nehezen érthető. Szinb rg r 
Sándornak, aki az előadást ren
dezte, sikerült egyrészt színpadképi, 
plasztikus eszközökkel, másrészt a sze
repek lé'ektani feltárásával és elmélyí
tésével a szöveget világossá tenni, 
az egyes szerepek drámai fjlödését 
pontosan érzékeltetni, és ezáltal a lé
nyeges, nagy ellenié''két — a magva
rok és merániak, Bánk és GertruHis 
ellentétét — a lehető legnagyobb fe
szültségig felfokozni.

Általában, a rendezés meghaladja a 
librettó tartalmát és visszatér Katona 
JÓZS3Í szelleméhez. Megállapíthatjuk, 
hogy a nyíltszíni tapsok végre nem
csak egyéni hangteljesitménytknek 
szóltak, hanem ezzel egyidejűleg a 
színpadi interpretációnak, játéknak is. 
valamint az egész együttes közös erő
feszítéseinek. A rendező igyekezett a 
tömegje leneteknek szimbolikus képje'- 
leget adni és elkerülve a revü-szerű 
ség veszélyét, mind az első, mind az 
utolsó felvonás végén a Bánk bán 
eredeti, nem melodramatikus, hanem 
nemzeti-drámai jellegének helyreállí
tásán fáradozott.

Pár szót mondjunk az egyéni telje
sítményekről is.

Ottrok Ferenc Bánk Bán szerepében 
nagy hanganyagával, finom művészi 
ezközeivel hitelesen érzékelteti az új 
Bánk-íigura egész érzelmi drámáját a 
robbanni kész indulattól a megrendült- 
ségig és mélyen átérzett férfiúi bána
tig. Különösen a második felvonás
beli .nagyáriában, valamint a Bánk— 
Tiborc duettben nyújtott kiválót.

Erről a duettről külön kell beszél
nünk. Vé'eményünk szerint Sas László 
sötétebb árnyalatú hangja alkalmasabb 
Tiborc keserűségének, lázongó indula
tainak kifejezésére, mint Vida Viktor 
lágyabb tónusú hangja.

Melinda szerepében Sallay Margit 
érdemes művésznő nagy képességeit 
csillogtatta. Mind hangját-elöadásúl, 
mind pedig színpadi játékát finom lí
rai árnyalatok jellemezték.

Sajnos, nem állapíthatjuk meg

— Mi az atom? Mi az a termonuk
leáris? A maghasadás . . .?

En tovább vázolok a noteszbe, pozi
tronokat, neutronokat, elektronokat, hé
lium-, hidrogénmolekulát és mindent, 
amit csak tudok. Ok pedig — körülöt
tem mind többen — egymásnak ma 
gyarázzák, népies példákkal próbálják 
illusztrálni a dolgokat.

— Hogy honnan tudják ezt, ha olyan 
kicsi? Hát a levegőt se látod, mégis 
tudod, hogy van .. . Ügy keringenek 
az elektronok, mini a pergettyü az 
asztalon. Saját maguk körül, meg az
tán körbe-kötbe is ..  .

Száguldozunk a fizika, a vegytan, 
az orvostudomány végtelen mezőin és 
én hol kontárnak, hol orákulumnak ér 
zem magam .. .

Egymásután hagyjuk el az állomá
sokat. Nincs zsúfoltság, nincs unalmas 
táj, sem sár. sem semmi egyéb, csak a 
nagy szomjúság: megérteni azt az új 
nagyszerű világot, nagyszerű titkainak 
részesévé lenni és részesévé tenni m:n- 
denkit a Mezöségen és mindenütt.

Mikor Sármáson megáll a vonat, a 
szemközti öreg szomszédom szól 
megint:

— Hej, domnule, ha ezt így tudná 
mindenki. . .  S ha mindenki jót akarna 
ezzel ' a sok tudománnyal, ahogy mi 
szeretnénk . . .

Kezetfogunk. S mikor leszóltunk, már 
nyoma sincs bennem a ..holttengeres" 
hangulatnak.

KV1ZS0VANSZKY LÁSZLÓ

Túlhaladott-e 
valóban a 

Csongor ás Tünde ?
A z  eredetiség, a szellemi önál- 

, lóság tiszteletre méltó dolog, 
a bátorság nemkülönben, hát még 
a kettő együtt! — d; csak a hig
gadt megfontolás határain belül. 
Mert ugyan mit szólnál hozzá, nyá
jas olvasó, ha valamilyen túlsá
gosan nekíbátorodott toll azt a két
ségtelenül egészen eredeti megálla
pítást vetné papírra, hogy például 
a Hamlet, amelyet már régóta tú l
haladott történelmi viszonyok kö
zött és ugyancsak régóta idősze
rűségüket veszített célok szolgála
tában firkált egy Shakespeare 
nevű, poros emlékű szerző, ma már 
elavult és semmi keresnivalója ko
runk színpadán? Bizonyára dühö
sen nevetnél. Szó ami szó: teljes 
joggal. És úgy gondolom, bárkit, 
aki szereti az irodalmat és szívén 
viseli az irodalmi múlt nagy alko
tásainak sorsát; éppen ilyen dü
hös — és jogos — kifakadásra in
gerel, ha — teszem föl — hallha
tatlan színpadi költeményünkről, 
Vörösmarty Csongor és Tündéjéről 
olvas effélét. Már pedig Flórian 
Pótra nem kevesebbet kockáztat 
meg a Contemporanul legutóbbi 
(17.) számában. A hazai magyar 
színházak fiatal színészeinek Nagy
váradon lezajlott országos verse
nyéről írva, a verseny műsora fö
lötti elmélkedése során odáig ra
gadtatja magát az új hazai dra
maturgia hiánya miatt érzett elke
seredésében, hogy — hátborzongató 
leírni! — kérdés ssé teszi a Cson
gor és Tünde létjogosultságát a 
mai magyar színpadon. „Vajon 
idöszerü-e még Vörösmarty mon
danivalója a Csongor és Tündében, 
amikor tudott dolog, hogy a szerző 
főképpen a magyar nyelv felszaba
dításáért szállt síkra benne, régóta 
túlhaladott történelmi körülmények 
között?“’ — írja cikkében.

Aki érzékelni tudja a magyar 
költő egyéni ízét, árnyalatait, Vö- 
költők egyéni izét, árnyalatait, Vö
rösmarty nyelvének csodálatos 
gazdagságát, változatosságát, az 
megérti, hogy a magyar olvasó 
és a magyar színházi néző számá
ra a Csongor és Tünde nem ásatag 
nyelvemlék, nem csupán korszak 
alkotó fordulója irodalmi nyelvünk 
történelmi fejlődésének, nem mú- 
zeális kiállítási tárgy, hanem a ma
gyar költői nyelvnek mindmáig 
utói nem ért remeke, a nyelv mű
vészi kezelésének világirodalmi vi
szonylatban is párját ritkító, ra
gyogó példája. Ez is valami, még 
pedig nem is kevés. De vajon csak 
ennyi volna a Csongor és Tünde 
jelentősége? Semmi esetre sem. Flo 
rian Pótra, úgv látszik, nem tudja, 
hogy a Csongor és Tünde magyar 
irodalmunk egyik legmélyebb ér 
telmű színpadi költeménye, amely
nek tárgya a költészet és valóság 
viszonyának örök problémája, ta
nulsága pedig az, hogy a költészet 
csak akkor érheti el célját, akkor 
valósíthatja meg eszményét, ha a 
platoni ideák ködös, megfoghatat
lan álomvilágából leszáll a földre, 
a hétköznapi valóság múlandó, de 
szilárd talajára. A realista világ- 
szemlélet első nagy magyar filo 
zófiai költeménye a Csongor és 
Tünde, amelynek művészi szépségét 
és eleven hatását még fokozza, 
hogy a romantikus nyelv és me
seszövés ezerszínű köntösébe öltöz
tette alkotója. Nem is képzelhetnék 
magyar drámai müvet, amely mél
tóbb volna arra, hogy az ország 
egyik magyar színházának fia ta l
jai ilyen ünnepi alkalommal bemu
tassák.

Íme, ez a Csongor és Tünde, 
amelyről Flórian Pótra elmaraszta
lóan vélekedik. Nem hiszem, hogy 
akadna a világon egyetlen egy 
olyan irodalomtörténész vagy szín
házi mübíráló, aki akár tarta l
mi, akár formai tekintetben kifogá
solhatónak vélné a magyar drámai 
költészet halhatatlan remekének 
előadását, sőt, állandó műsoron 
tartását. Nem is csak magyaT szín
padon, hanem a világ bármelyik 
nemzetének színpadán, bármilyen 
nyelven.

Ügy tudom, éppen nemrégen ké
szült el a Csongor és Tünde román 
fordítása, egyik élvonalbeli román 
költőnk tolmácsolásában. Reméljük, 
ez a fordítás minél e'őbb a román 
színházi közönség elé kerül — s 
akkor Flórian Potrának is alkalma 
lesz mélyebben megismerkedni a 
költeménnyel és — hihetőleg — 
más belátásra jutni.

JANOSHAZY GYÖRGY

Rádiósítási állomás,
olvasom itt is, ott is, lapokban, 
közleményekben, s feljajdulok e ne
hézkes kifejezés ierhe alatt. Nem 
tudom, az állomás rádiósil-e, vagy 
az állomást rádiósítják s általá
ban miféle ige is az, hogy — rádió- 
sítani. Ragozni próbálom: ,,én rá- 
diósitok, te rádiósítasz . . ." b rr . . ■ 
megborzongok, nem, nem vagyok 
hajlandó sem rádiósítani, sem rá- 
diósíttatni. Se füle, s? farka az 
egésznek. Nyilvánvaló, hogy a fa
lusi, kisvárosi helyi rádióadót ne
vezik így. Lehet ez helyi rádió, 
rádióhálózat, vagy műsorsugárzó, 
csak éppen rádiósítás nem.

Persze megint a fordítás, a szö
veghű ( mondhatnám: szöveghülye) 
fordítás a különös kifejezés szülő- 
apja. „Centru de radioficare" — 
mondják románul. Valami viszont 
azt súgja nekem, hogy románul is 
sántít a szó. Mi az, hogy „ radio
ficare“ , honnan ered? Van ilyen 
ige: ,.a radiofica"? Megismétlem, 
mint előbb magyarban: ,,eu rádió- 
fic, tu rad iofic i. . . "  Nem megy.

Nem az egyetlen ilyen baj ez. 
Előttem az újság, azt olvasom, 
hogy ,,jogi tudományos körök" 
ügylátszik elfelejtették a jogtudo
mány szót.

Másik oldalon a borévi „kökiter- 
meló vállalatról" írnak. Mennyivel 
szebb és egyszerűbb így: „kő
bánya."

A ,,rádiósítás" azonban nem csak 
rosszul megalkotott szó. Érdemes 
eredetét, születésének körülményen 
felkutatni. A ,,centrul de radiofi
care" kulturális forradalmunk egyik 
vívmányát idézi. Valami rendkívü
lit, különlegeset akar mondani, pe
dig hát nem a szó a rendkívüli, a 
forradalmi, hanem maga a tény. 
Kell e forradalmibb és nagyszerűbb 
annál, hogy távoli hegyek közölt, 
eldugott kis kunyhókban rádiót hall
gatnak? Minek ,,rádiósítani", ami
kor magában a rádió szóban benne 
van az új, a nagyszerű, a kor 
lelke.

KORDA ISTVÁN

Elindultak...
A kolozsvári Állami Magyar 

A ' Pedagógiai Középiskola gya
korlóiskolájának második osztályá
ban történt. A tanítónő (Nagy 
Éva) arra a következtetésre ju 
tott, hogy az énektanítás előnyeit 
a nálunk szokásosnál jobban gyü- 
mölcsözteth tné. Egy zenemű
vészeti főiskolai hallgató (Barabás 
Lenke) vállalkozott arra, hogy 
igényesebben nevelje a gyermeke
ket. Barabás Lenke azonban beteg 
lett. Az elkezdett munkát Terényi 
Ede zeneszerző-hallgató fiatalos 
lendülettel folytatta. Minden d i
cséretet megérdemel a két zene- 
pedagógus: az énekórákon jóval 
többet végeztek, mint amennyit az 
előírások megkívántak. .4 gyerme
kek megtanultak hat hangnyi távol
ságban lapról énekelni! Nem kísér
lem meg leírni a kis ,,jelöltek“ -et, 
amint kezükbe veszik a számukra 
ismeretlen dallamot, első látásra ki 
bizonytalanabból, ki bátrabban old
ja meg a rejtélyt s énekli végig a 
melódiát, vagy hogyan kopognak 
ki könnyebb s nehezebb ritmuso
kat, ismernek fel ritmusképletek 
alapján dallamokat, mint rakják 
ki kockák segítségével a felismert 
dallam egv-egv foszlányát... 
mindezt látni, hallani kellett volna 
sok tanítónknak, sok énektaná
runknak!

Akik gyermekekkel dolgoznak, 
felmérhetik: mit jelent bevezetni
őket az írás-olvasás birodalmába, 
megnyitni számukra a művelődés 
kapuját, hogy elindulhassanak 
„felfedezni“ az életet. Ezek a 
gyermekek a zenei írás-olvasás 
elemeivel kötöttek barátságot. Ko
dály szavai szerint: kulcsot kap
tak a zeneirodalom remekművei
hez. A kezdet nehézségein túl van
nak, innen már egyre simább az 
út, egyre napfényesebb tájak kör
vonalai bontakoznak ki. Talán más 
osztályban, más iskolában is 
lesznek, akik hamarosan nyomukba 
lépnek . ..

b. a.

ugyanezt László Éváról (Gertrudis). 
A régi előadásban Gertrudis monu
mentális figuraként hatott, királyi 
gőgje és fenséges haragja mégjobban 
elmélyítette a magyar-meráni konflik
tust. Az új Gertrudisnál — habár 
László Éva teljesítményének zenei 
tisztasága mem vitatható — a kicsi
nyes asszonyi indulatok kerülnek elő
térbe.

A Bánk-Gertrudis jelenet külön 
elemzést igényel. Megszűnt itt a régi 
dőadást jellemző, a tartalomnak el
lentmondó és a drámaiságot nem szol
gáló ide-oda mozgás. Ez a mozgási 
korlátozás azonban olyan mély és 
belső síkra helyezi át az ellentétet, a 
kifejezett é; ki nem fejezett indula
tok és szenv délyek drámaian össz
pontosított játékát, hogy ennek kife
jezése bizonyos mértékben m“ gha- 
1 adj a a két énekes színészi kifejező- 
eszközeit. Az elvb n helyes rendezői 
felfogás itt n:m vette tekintetbe az 
együttes mai színészi képességeit.

Szólni kell még sgy zavaró elem
ről, mely sajnos az előadás összhatá
sát is befolyásolta. II. Endre szere
pét Veress László énekli, aki sem a 
figura méltóságát, sem a király sze
mélyiségének súlyát nem tudja ér
vényre juttatni. Egyszerűen nem szá
mottevő tényező a színpadon — habár 
nagyon is annak kellene l.nnie, mert 
ha csak az utolsó képben jelenik is 
meg, szelleme állandóan belejátszik a 
dráma cselekményébe.

Szakács György díszletei mind a 
rajz, mind a szín mesteri kezelésével 
olyan hatást váltottak ki, amellyel 
bármely nagyvárosi színpad is csak 
büszkélkedhetnék. Ezek a díszletek el
sősorban a drámai fejlődést szolgál
ják és megragadóan szépek. Különös
képpen vonatkozik ez a megállapítás 
az első felvonás díszleteire, valamint 
a tiszaparti képre.

A Bánk bán felújítását örömmel, 
elismeréssel fogadta a közönség. A 
megérdemelt siker b'zonyára újabb 
erőfeszítésekre ösztönzi az opera tag
jait.
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