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S Z A B O L C S I B E N C E E M L É K É R E 

Testvéreim, bajtársak, 
Feledni n e m szabad és n e m lehet 
A régi kezdő társat 
S milyen szép lesz, ha fiatalodott 
Izmaimmal nem vénhedt másnak, 
De a régi vitéznek l á to tok : 
Reá tok segítségre 
S ellenségre csapásnak. 

Ady 

Négy éve, hetvenedik születésnapján egy írás a „szent zene-
történet" elkötelezettjét köszöntötte benne. Szabolcsi Bence 
elnéző humorral fogadta a félreértést. Ugyanis 1927-ben egy 
szenvedélyes cikkben éppen az „objektív" múltra hivatkozó, 
értékmentes zenetudomány „nagy, nyugalmas történetlátás"-át 
nevezte — pejoratív hangsúllyal — „szent" zenetörténetnek, 
amely nem más, mint mozgató értelem nélküli frázistömeg, 
közömbös céltalanság, mindent kiegyenlítő középszerűség, 
— hazugság. A „szent" zenetörténetnek nincsenek elkötele-
zettjei, legfeljebb „zsoldosai", „akiknek agyát megfeküute a 
nagy 'történeti objektivitás' " . Természetesen a születésnapi 
tisztelgő írás nem ezzel a zenetörténeti felfogással akarta kap-
csolatba hozni Szabolcsi Bencét, a méltatás balsikerében min-
den bizonnyal a „szent" jelző a hibás. De a félreértés éppen 
ezért szimptomatikus. Általában emelkedett közhelyekkel 
szoktunk köszönteni és gyászolni, Szabolcsi Bence nevéhez 
pedig különös előszeretettel fűzünk patetikus kifejezéseket, 
fellengző, humanisztikus általánosságokat, széplelkű élmény-
beszámolót. Be kéne látni: sohasem fejtjük meg lényének 
varázsát, s a lelkendező stilizálás nem ragadja meg a tárgyat, 
reménytelenül rajta kívül marad, legfeljebb szerzője tehetetlen-
ségét leplezi le. Most, hogy nincs már közöttünk, megalkotjuk 
a legendát, gondosan megszűrt és értelmezett emlékeink törté-
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nelmi dokumentumokká lépnek elő, s míg őt magát mind 
véglegesebbé klasszicizáljuk, a mellékalakok elrendezésében 
életbe lép a végtelen variabilitás. Felelevenítjük és közzé-
tesszük személyes élményeinket. Pedig ezek éppen lényegüket 
tekintve továbbadhatatlanok. Mert Szabolcsi Bence egyik 
bámulatra méltó képessége volt, hogy a legtárgyibb beszél-
getést is — s nála mindig a tárgyról volt szó — egyszerien 
személyhez szólóvá tudta tenni; az ember mindig úgy érez-
hette, hogy amit kapott , nemcsak hogy tőle kaphatta egyedül, 
de így csak ő kaphatta tőle. Nem lehetett csupán külsődleges, 
konvencionális kapcsolatba kerülni vele. Aki akár csak egy 
véletlenszerű találkozás igazi tartalmát megélte, olyan kötöt t-
séget érezhet, amely az én legmélyebb rétegeihez tartozik, 
s nem a nyilvánosságra. Fogadkozunk, hogy folytatjuk a 
művet, amit ránk hagyott. De felmértük-e hogy mi a mű, 
és felmértük-e, hogy mit jelent folytatni? Hogy folytatható-e 
egyáltalán? Belőle — bizonnyal — sok minden, de az . . .? 

Általánosságban és összefoglalóan személyiségének és művé-
nek egységes pátosza tűnik a legfontosabbnak, mert nem kedély-
állapot vagy stílus, hanem a szó hegeli értelmében „lényeges 
és ésszerű benső tartalom". Pedig Szabolcsi Bence pontosan 
tudta, hogy fellépése idején tisztán tudománytörténeti szem-
pontból (a zenetudomány fejlődése szempontjából) már 
mindenféle pátosz anakronisztikus. D e ugyanilyen pontosan 
tudta azt is, hogy a modern, szcientista felfogás nem jut el 
„a zenetörténet 'végső problémái' " - ig , nem képes megragadni 
„a zenélő-éneklő ember történeti jelentőségé"-t. Számára a 
zene s az egész kultúra története mindenkor „emberi problé-
mák sora". Éppen ezért igazi szellemi ősei a 18. századi kul túr-
történészek, akik „a legnehezebb kérdésekkel, ember és kor-
szak, alkotás és kultúra problémáival viaskodnak", meg a 
19. századi romantikus nemzedék nagy monográfusai, mert 
„az emberi öntudat történetének írói ők, úgy ahogyan az a zene 
nagy alakváltozásaiban tükröződik (s épp ez a vonás az, mely 
utódaiknál oly hamar veszendőbe megy)" . Immár lezártan áll 
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előttünk az életmű, a „zenei élettörténet" művészt és közös-
séget egységbe foglaló gondolata jegyében létrejött teljes hagya-
ték, aktuális „példájául a humanisztikus szellem összefoglaló 
tudományos erejének". 

De hogyan volt elvileg lehetséges, ami gyakorlatilag létrejött? 
Hogyan lehetett a tudománytörténeti anakronizmusból aktuális 
kultúra, a klasszikus polgári humanizmusból modern forra-
dalmi tevékenység, a sokfelől érkező elméleti hatásokból 
összefoglalás? Hiszen Szabolcsi Bence gondolkodását Taine és 
Dilthey, Dvorak és Romain Rolland, Kodály és Lukács 
György egyaránt meghatározta. Hogyan lehetséges, hogy a 
sokféle, absztrakt végiggondolásban egymást kizáró elv, amely 
mindenki másnál teljes elméleti eklekticizmushoz vezetett 
volna, nála egységes és adekvát történetábrázolást, értékrendet 
alakított ki? Mivel nemcsak tudósnak, művésznek is kivételes 
volt, az ő esetében szinte kínálkozik a kényelmes válasz: a 
rendkívüli művészi ösztön, intuíció és arányérzék teremtett 
egyensúlyt a rivalizáló elvek között. Ám ezzel nem oldunk 
meg semmit, csak máshová toljuk át a problémát: most a 
művészi értékelés módja vár magyarázatra. 

Szabolcsi Bencének mély és átfogó, egységes és következetes 
világnézete volt. De ez nem annyira megformulázott ideológia, 
mint inkább valóságos tevékenységéből következő, gyakorlati 
cselekvésében (magatartásának és művének irányvonalaiban) 
implicite benne rejlő világnézet. Ha mégis általánosságban 
össze akarjuk foglalni, a polgári humanizmus nagy utópiáira 
kell utalnunk. Gondolkodásának alapja az egységes, szabad 
emberiség eszméje volt, amelynek — hite szerint — minden 
társadalmi és politikai egyenlőtlenség leküzdésén át meg kell 
valósulnia, megteremtve az egyénnek a teljes élet, az egésznek 
a testvérré válás lehetőségét. Lássuk tisztán: számára ez nem 
humanisztikus általánosság volt, amely oly sokra kötelez 
elvileg, hogy gyakorlatilag már semmire sem; nem az életre 
nézve következmény nélküli eszmény, hanem valódi regulativ 
idea. Tudományos koncepciójának alapvonalaitól kezdve, 
gyakorlati szellemi harcainak elkötelezettségén keresztül egé-
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szen az emberekkel való mindennapi érintkezésig ez a hit és 
norma hatotta át minden életmegnyilvánulását. Éppen ezért 
igazi tartalma és értelme kizárólag tevékenysége egészében, 
a világra vonatkozó kérdésfeltevései és válaszai összességében 
lelhető fel. 

Hogyha e humanizmust közelebbről akarjuk meghatározni, 
— (próbáljuk elfogulatlanul, fogalma szerint érteni a sokat 
kompromittált szót) — lénye és tevékenysége következetes 
demokratizmusai kell említenünk. E tekintetben Szabolcsi 
Bence minden bizonnyal szerencsés ember volt. Létezett korá-
ban egy olyan ténylegesen demokratikus szellemű mozgalom 
— Bartók és Kodály mozgalma —, amelyre orientálódhatott. 
Humanizmusát nem kellett valamely tradicionális kultúrára 
vonatkoztatnia, s így elkerülhette a konzervativizmust; s mivel 
tömegek öntudatra ébresztéséért küzdött, nem fenyegették 
az emberiség dimenziójában fogalmazó, á m arisztokratikusan 
cselekvő humanisták meghasonlásai. Ebben az összefüggésben 
érthetjük meg a nép-fogalom szerepét gondolkodásában. Ez a 
felfogás sem a Kodályéval sem a Bartókéval nem volt teljesen 
azonos, noha mindkettőjükét ő értette meg legmélyebben. 

„Kodály úgy érzi: mindaz, ami a nemzet életében töredék maradt, 
teljessé vált a nép életében; ami Magyarország történelmében 
nem sikerült, megromlott és eltorzult, kárpótlásként mindaz sikerült, 
összeforrott, egésszé vált népének kultúrájában.'" 

„Bartók esztétikájának ezt a sajátos és törvényszerű fejlődését 
külön tudománytörténeti tanulmány mutathatná be leghitelesebben; 
pontosan kitűnnék belőle, hogyan váltja fel a 'tisztán művészi szem-
pontú' érdeklődést a tudományos tisztázás igénye, hogyan szítja 
kezdettől fogva a politikai állásfoglalás, amely még kirívóbbá válik 
attól a pillanattól kezdve, hogy Bartók — szinte közvetlenül a magyar 
népdalgyűjtés megkezdése után — szembefordulva az 1908-as Magyar-
ország nacionalista jelszavaival, megkezdi a román, szlovén és ruszin 
népi gyűjtést is; kitűnnék belőle, hogyan merít végső soron a nép-
zenéből, tudományos problémákon túl, történelmi, erkölcsi és szociális 
tanulságot: hogyan látja meg benne előbb a nemzet és az ország, 
később a világrész s végül az emberiség problémáit ." 
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Ez a legutolsó meghatározás tán még a Bartókénál is ponto-
sabban illik Szabolcsi Bence nép-koncepciójára, mint ahogyan 
a Bartóknak tulajdonított hitvallás is megfogalmazásában 
inkább a sajátja: 

és mert természet, igazság és jövendő Bartók Béla hitvallásá-
ban osztatlanul együvé tartoznak, hordozójuk nem is lehet más, mint 
amiben a három legtisztábban egyesül: a nép. Az a nép, mely a költő 
álmainak továbbhordozója és valóra váltója; a nép, amelyben az ő 
számára mindig ott él a legfőbb igazságtétel, minden harcunk tanúja, 
bírája és értelme egyben: maga az eljövendő emberiség." 

Igen, a nép, ez a történetileg (társadalmilag és nemzetileg) 
oly sokféleképpen meghatározott embertömeg Szabolcsi 
Bence számára leginkább az egységes, szabad emberiség törté-
nelmi lehetőségét jelentette. 

Egész zenetudományi, zenetörténeti felfogása belső norma-
ként tartalmazza ezt a demokratikus humanista koncepciót: 
„mindig és mindenütt a legmélyebb, a legtágabb közösségben 
való megtámaszkodás ad erőt a művésznek arra, hogy a leg-
egyénibb, a legszemélyesebb kifejezőművészeten keresztül is 
eljusson — ne csak visszajusson, hanem előrejusson — a leg-
tágabb emberi közösséghez". Művész és közönség mai el-
szakadásáról: 

„A kettő 'kibékítésében' sokat tehet a közönségnevelés, a zene-
kritika, a közérdekű zenetudomány. De új egységük igazában akkor 
valósul meg, amikor a mai társadalom 'tudathasadása' véget ér; 
amikor Goethe jóslata szerint 'nem lesz belső világ, nem lesz külső 
sem, mert ami belül van, az van kívül is'. Mikor a művész újra a 
közösség mandátumát érzi magában, a közösség pedig úgy érzi, hogy 
a benne csírázó határozatlan sejtelmek egyszerre csak varázsos tiszta-
ságban és bizonyosságban, új értelmet nyerve, 'igazultan' öltenek 
alakot egy teremtő szellem műhelyében, — az ő számára, érette, 
helyette tudva, értve, szenvedve és diadalmaskodva." 

Gyakorlati esélyeitől függetlenül, ez az utópia, s nyomán 
egy demokratikus szerkezetű zenekultúra elemzése teljesen 
eredeti kérdésfeltevést tett lehetővé az egész zenetörténetre 
vonatkozóan. 
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A népi és egyéni műalkotás, a típus és változat viszonyának 
elemzéséből, a makám-elv végiggondolásából megszületett a 
zenei köznyelv elmélete. A zenei köznyelv éppenséggel nem 
más, mint egy zenekultúra demokratikus jellegének kifejező-
dése, „maga a tetté-válás, az a robbanás, emanáció és explózió 
egyidejűleg, az a lassú vagy villámszerű megvilágosodás, 
amelyben a közösség — ilyen vagy amolyan közösség — 
a maga szándékára, ösztönére, vágyaira, egyszóval saját énjére 
ismer — ahol egyszerre megérti önmagát". Innen nézve az a 
tapasztalati tény, hogy „aki a zenetörténet nagy korszakaival 
foglalkozik, elkerülhetetlenül szemben találja magát a 'zenei 
köznyelv' problémájával", új értelmet nyer: a demokratikus 
zenekultúra szolgál a zenetörténet igazságául. Ezért fedezheti 
fel Szabolcsi Bence, hogy a 17. századi zene válságának igazi 
legyőzője, túl a „rettegés" és az „alkalmazkodás", sőt a monu-
mentális „válasz" lehetőségén is, a köznyelv; hogy Bach 
művészete népi alapokra épül; hogy mi az „európai virradat", 
a 18. századi új zenei világnyelv küldetése az emberi öntudat 
történetében; hogy az 1919—21-ben még „dedukált élmény"-
ként felfogott, a priorinak tekintett mozarti forma voltaképp 
„sűrített népművészet". De ezért tudja igazi heroizmusukban 
ábrázolni azokat a nagy magányosokat is, akik koruk ellenében 
következetesen képviselték művészetükben a demokratikus 
humanizmust: Monteverdit, Beethovent, Bartókot. S végül 
ezért jelentheti számára Bach és Mozart egyszerre köznyelvi 
és ezoterikus, összefoglaló művészete a zenei problémák törté-
netileg olyannyira ellentétes és mégis legnagyobb megoldását. 
Ez a fajta normatív szemlélet teljesen következetes nála. Nem-
csak a kulcskérdéseket, a részletproblémákat is egységesen 
gondolja végig. Bárhol fellapozhatjuk műveit: ha Wagner 
életművéből A nürnbergi mesterdalnokok mellett foglal állást, 
ha Wolf líráját szobanövénynek ítéli a Musszorgszkijéhoz 
képest, ugyanezzel a szellemmel találkozunk. Sőt, újra hang-
súlyozni kell: ez a szellemiség éppen a tárgyi végiggondolás-
ban nyeri el konkrét tartalmát, igazi értelmét. 

Szabolcsi Bence beállítottsága alapvetően internacionális volt. 
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Mindig az emberiség ügye, a demokratikus haladás szempont-
jából értékelt, a nemzeti jelleg történetileg vizsgálandó prob-
léma volt számára, nem pedig értékkategória. Ezért írhatta meg 
adekvát módon, valódi arányaiban a magyar zene történetét. 
„A metodikus következetesség, a biztos ítélőerő és az aprólé-
kosan pontos munka iránti képessége", amiket már Bartók 
kiemelt tudósi alkatával kapcsolatban, valószínűleg ezen a 
területen hozták létre a legeredetibb, a kétségkívül korszak-
alkotó teljesítményt. A magyar zenéről és irodalomról írott 
tanulmányai egységes és átfogó művé kapcsolódnak össze. 
Noha a bázis magának a zenei és irodalmi anyagnak filológiai 
feltárása, Szabolcsi Bence művészetben tükröződő történelmet 
írt, a tényeket nem puszta szimptomákként, vulgárszocioló-
giailag fogta fel, nem is valami immanens logika szerint ren-
dezte el, hanem abban az összefüggésben interpretálta, hogy 
egy kultúra milyen szinten volt képes művészileg megfogal-
mazni és megválaszolni történelmi problémáit. Az ősi kultúr-
kincs; a Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, a magyar 
vágánsdalok, a régi magyar metrikus énekek, a Balassi-vers, 
a históriás ének vagy a 18. századi magyar zene mögött fel-
táruló európai hatások ; a népi és egyéni hasonító-teremtő erő ; 
mind ebből a — történelmileg mindig konkretizált — szem-
pontból jönnek tekintetbe. Szabolcsi Bence sem egyéni, sem 
rendi, sem nemzeti illúziókban nem osztozik, az erőfeszítéseket 
és nemsikerüléseket sohasem fatálisan, mindig történetien 
ábrázolja. Magyar zenetörténete ezért a szó önnevelő értelmé-
ben kritikai történetírás, amelynek elvi tisztaságát meg sem 
kísértette soha a nemzeti kisebbrendűségi komplexum és a 
vele járó kompenzálás veszélye. 

A kritikai program természetesen azokban a tanulmányok-
ban a legnyilvánvalóbb, amelyeket a 19. századi romantikus 
zenéről, Liszt Ferencről, mesteréről, Kodály Zoltánról és 
Bartókról írt. Megvesztegethetetlen következetességgel tárja 
fel az 1849 utáni magyar romantika kiegyezését, kritikátlan, 
apologetikus jellegét: 
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„Mégis, mi lehet az oka valamely nyelv vagy stílus kimerülésének, 
— még hozzá olyan stílusénak, mely száz éven keresztül nemzeti 
érvényű nyelv, mondhatnók, egy nemzet egyetemesen elismert, 
'hivatalos' nyelve volt? Erre a kérdésre nem könnyű megfelelni; 
mert az ilyen jelenségnek sokféle, messzeágazó oka képzelhető. Lehet, 
hogy az ilyen muzsika nem a nemzet legmélyebb lényéből fakadt, 
hogy virulásához kezdettől fogva illúziók kibogozhatatlan szöve-
vénye fűződik, s mégis olyan feladatokra vállalkozott, melyek nem-
csak meghaladják erejét, de a leghatalmasabb képességek végső meg-
feszítését követelik az ő délibábos káprázatai helyett; hogy ideje épp 
ezért a romantikus mámoréval együtt véget ért. Lehet, hogy kifejező-
készsége, tartalmi súlya, teherbírása mindig korlátok között mozgott , 
táncszerű eredetéből sohasem bírt annyira kibontakozni, mint például 
a XVI. század nyugati hangszeres zenéje, hanem továbbra is bizonyos 
nyelvezeti formulák és szkémák rabja maradt, — s a belső szabadság-
nak ez a hiánya végül is elkorhasztotta életerejét. Lehet, hogy egészen 
nagy egyéniségek nem nőttek, nem nőhettek ki ebből a szakadozott, 
illúziókkal átszőtt zenekultúrából s vezérei maguk nem a nemzet 
központi törzséből, hanem annak folyondáraiból, a perifériákról 
sarjadtak; tehát ünnepelhették és emelhették ugyan a nemzet dicső-
ségét, de nem ismerhettek rá a nemzet sorsára és szenvedélyeire ön-
magukban. Lehet, hogy az a társadalmi osztály, mely ezt a zenét 
létrehozta és éltette az idők folyamán, kifáradt és elhanyatlott. S lehet 
végül, hogy ebben a zenében a nemzet összefogó, végső fokon népi 
egysége helyett csak egy részlethagyomány, talán az úri osztály 
hagyománya élt és virágzott, mely elhitette önmagával, hogy mindig 
volt, mindig lesz, hogy a múlté és a jövendőé, az egész népé, a teljes 
nemzeté, — tehát a részletet egésznek vélte s önmagát összetévesz-
tette ezzel az egésszel, — sőt, talán törekedett is rá, hogy valóban 
egésszé legyen, de eredménytelenül; hogy épp ezért csak ragyogó, 
daliás, idillikus, hódító, búsongó és búfeledtető tudott lenni, telve 
gyönyörűséggel, fénnyel, vigasszal és önáltatással, — de a kétségekre 
nem adott választ, a válságokat nem oldotta meg, a nemzet életének 
alapproblémáit nem képviselte, sőt: behunyta a szemét és elakadt a 
szava ott, ahol az egyetemes, történelemmozgató erők, elemi küzdel-
mek, élet és halál törvényei vártak kitörésre, felszabadulásra, meg-
oldásra, — ahol más szóval a nemzet igazi sorsa kezdődött. Innen, 
hogy épp e mélységek feltárulásakor bizonyult elégtelennek, s innen, 
hogy elvirágzása után új erőknek új küzdelmekben kellett vissza-
hódítaniok az elfeledett birodalmat, a nemzet életének illúzióktól 
el nem fátyolozott, egységes főútját. — A magyar romantikus zene 
sorsában, úgy tűnik, mindezek a motívumok egyszerre, tragikusan 
beteljesültek." 
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Ebből a cseppet sem végzetszerű, s így annál súlyosabb 
tragédiából érti meg Szabolcsi Bence az idős Liszt magányos-
ságának a titkát: Liszt Ferenc magáramaradása mögött végső 
soron egy olyan társadalom áll, mely elárulta a maga forradal-
mát. Liszt a demokratikus és a nemzeti követelményekből 
egyaránt azt vitte tovább, ami 1848-ban beváltatlan ígéret 
maradt, majd 67-ben végleg áldozatul esett az (igaz) kény-
szerű, de glorifikált kompromisszumnak. És abban a zene-
történeti jelenségben, hogy Liszt „világstílusa" és „magyar 
hangja" egyre jobban közelednek egymáshoz s végül teljesen 
eggyé forrnak, nem végső tényt vagy művészi leleményt lát : 

„mert Liszt kései zenéjében nemcsak a levert magyar függetlenségi 
harc lobog tovább, hanem — immár közösségi talaj, reális társadalmi 
bázis nélkül — Európa megtorpant polgári forradalmai is, a XIX. 
század egész lerovatlan tartozása. Olyan búcsú ez, mely inkább üzenet 
a holnapnak, parancs azok számára, akik utána jönnek és bizonyosan 
jönni fognak; ezért is kellett új alakban fellobbannia közöttünk, a 
XX. században, hogy amit egykor csak ígért, most valóra váltsa." 

Az utalás nyilvánvaló: a Bartók, az ifjú Kodály, a maga 
mozgalmáról van szó. 

Szabolcsi Bence ebben az értelemben igazi forradalmár volt, 
a polgári demokratikus forradalmak utolsó nagy szellemi kép-
viselője Magyarországon. Ez a meghatározás furcsának tetsz-
hetik vele kapcsolatban, akit szívesen állítunk be sarastroi vagy 
prosperoi lénynek, visszavonultan egy szigetre, mely „telisteli 
hanggal, Mézes dallal, mulattat és nem árt". S valóban: a 
visszavonulás, a menekülés gesztusa — történelmi okokból — 
éppolyan szerves része életének, mint a harc, a propaganda. 
Gyakran hivatkozott Simplicissimusra: Kodályról szólva: 
„. . . ő volt Grimmelshausen Remeté-je, én pedig az égő 
faluból menekült, erdőben bolyongó Simplicissimus. . . " 
Másutt, a 17. századi válságról: „Tehát előbb 'menekülj!' — 
s azután 'gondolkozz!' Grimmelshausen Simplicissimusínak 
hőse egy égő faluból menekül az erdőbe, fosztogató zsoldosok 
elől a természethez, a magányba és a remeteéletbe; de azután 
újra ki az emberek közé, végigpróbálni mindenfajta sorsot a 
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háborús világ tébolyult zűrzavarában." Szabolcsi Bence ezt 
a példát követte, mindvégig forradalmian gondolkodott, s még 
a menekülés pillanataiban is Ady programját valósította meg : 
„A História talán ránk taposhat, De mi itt bent tápláljuk a 
tüzet És égetünk mindent, mi régi, poshadt." 

Mi hát a mű és folytatható-e egyáltalán — kérdeztük koráb-
ban. Az első kérdésre meg sem kísérelhettünk itt választ adni, 
ennek ideje még nem érkezett el. A második kérdés azonban 
égető, munkanapjaink követelménye. Az volt a célunk, hogy 
meghatározzuk a mű sine qua non-ját, amelynek tisztázása és 
folytathatósága nélkül lehet ugyan protokolláris kijelentéseket 
tenni vagy őszinte buzgalommal fogadkozni, de komolyan 
a tárgyról beszélni nem. Vizsgálódásaink nyomán arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy Szabolcsi Bence tevékeny-
sége közvetlenül nem folytatható. Életműve — melynek 
egyes eredményeihez és kezdeményezéseihez minden további 
kutatás számtalan vonatkozásban kapcsolódni fog — egészében 
nemcsak személyes, hanem történelmi értelemben is zárt és 
lezárt. Személyiségének és művének egységes pátosza, utó-
pisztikus, de mély és következetes világnézete a 19. századi 
forradalmi és demokratikus polgári humanizmus utóvéd-
harcát folytatta a modern zenetudományban, valahogy úgy, 
ahogy Goethe a felvilágosodás korában sok tekintetben a 
reneszánszét. Mégsem volt időszerűtlen ez az utóvédharc, 
mert egyrészt az elkésett magyar történelem valóságos demok-
ratikus mozgalmaihoz kapcsolódott, másrészt az emberiség 
ügyét képviselte egy elembertelenedő világban. Az utóbbi 
évtizedek történelme azonban döntően új kérdésfeltevéseket 
és válaszokat tesz szükségessé. Nem mintha Szabolcsi Bence 
követelményeivel ma nyitott kapukat döngethetnénk. Az 
emberi emancipáció „lerovatlan tartozás". De a világnézetet, 
mely akarja, elvileg másképp s utópiák nélkül kell felépíteni. 
Ez a meggyőződés nem kisebbíti életművét. Ellenkezőleg! 
Saját töredékes eredményeink mellett láthatjuk csak igazán 
az övéinek teljességét, saját létezésünkkel számot vetve érez-
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h e t j ü k csak igazán az ő h iányát , m e l y e t — félő — n e m csök-
ken ten i , h a n e m n ö v e l n i f o g az idő. E g y á l t a l á n n e m lehe t t ehá t 
f o ly t a tn i Szabolcsi B e n c e munkásságát? Ú g y tűn ik , ha k ö z v e t -
lenül n e m is, lehet, sőt ke l l fo ly ta tn i t evékenységének a l a p v e t ő 
in tenc ió já t , ami t a m a 1927-es c ikkben f o g a l m a z o t t m e g : 

„valamely nagy tettnek folytatójává lenni nem annyit jelent: 
másold szolgai módon az egyszer már létrejött értéket, — hanem ezt: 
építs a világhoz új értéket, ugyanolyan bátorsággal, mint amilyennel 
annakidején az előtted já ró gondolat megszületett. Új érték terem-
tésére, bármilyen nagy gondolat megvalósítására minden időben 
ugyanarra a bátorságra volt szükség: bátorságra, mely belső velejárója 
a nagy teremtésnek, nem eltanult, modoros, külső gesztus. A teremtés 
itt is akaratot jelent, tehát irányt, a világnak határozott látását: 'el-
fogultságot'; az új értéknek olyan akarását, mely nem hajlik meg sem-
mi előtt, ami ennek az ú jnak útjában áll." 
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