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EREJE A MODERN ZENEBEN
IRTA: HAICS GÉZA

Az élet minden megnyilvánulásában szemetszúr6 szöges ellentéttel jelent
kezik a ma és a tegnap szemlélete, Féllábbal még benne vagyunk egy
letűnt korszak ideológiájában, de az érzéseinken, gondolkodásunkon, vélemény
alkotásunkban harsogva követelődzik az új, idegen hang és bármit teszünk,
bármin tünődünk, ezt a jövevényt számításba kell vennünk. Nélküle semmibe
sem foghatunk. Akárhányszor úgy megzavar ez a folytonos kettős nézés, hogy
nem látunk tisztán és nem tudjuk, mit akarunk, mit vélünk, hogyan döntsünk.
Tanui és áldozatai vagyunk egy általános értékeltolódásnak. Ingadozik a szép,
sőt a jó fogalma is. Akik egy életet tettek fel egy igazságra, most kételkedni
kezdenek, vajjon a helyes nyomon jártak-e.

Látszólag ez a kor az ököl, az izom és az idegek élete. Durvaság és erő

szak, a primitív, ősi ösztönök szabad kiélése, az értelem, a szív és a lélek fel
halmozott értékeinek sutbadobása - a külső kép: egy süllyedő világ, amely a
szemünk láttára roppant össze. Van valami hősi ebben akorszellemben.
És a látvány: mint adja át helyét az a világ, amelyből kinöttünk. egy új
alakulásnak, amely velünk és bennünk növekszik, olyan hatalmas élmény,
amely akarva, nem akarva fogékonyabbá s tisztultabbá teszi ennek a kornak
gyermekét, aki tűzreveti mindenét, hogy kimentse hitét.

Tíz évvel ezelőtt még talán azok sem hitték, hogy egy hatalmas lelki
megújhodási folyamat indult meg, akik jelen voltak az új világ bölcsőjénél.

Ma meg már a maradiak, akik beidegződve a multba, a letűnt világot meg
változtathatatlannak gondolták, sem tagadhatják, hogy a spirituális elem
térhódítása feltartóztathatatlan akorszellemben.

* * *
A mult század romanticizmusát mai szemmel úgy nézzük, mint a lebéklyó

zott, látszólag szabaddá tett egyéniség léleksírását és menekülését önmagától
és a reá emlékeztető jelentől. A parttalan csapongás irodalomban, képző

művészetben, zenében, a saját hangjától megmámorosodás érzéki öröme:
gyötrő szegénységet takar, az eltévelygett lélek vergődését az elszigetelt én
börtönében. A mult század zeneművészetében az általános közöny és hitetlenség
zsákutcájából való kijutás sóvárgása nyilatkozik meg. E kor legjellegzetesebb
zenei nagysága, Wagner Richard, egész hatalmas művészetével a megváltás
utáni vágyat érzékelteti.

A vallásos hitélet, mint téma, ihletője ennek a kornak is, mert alkalmat
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ad távoli ködös merengésre, akárcsak a mult izgató messzesége, vagy a jövő

fantasztikuma. A misztikus homály megfelel ennek a közönnyel befelhőzött

művészeti légkörnek s ha őszinte sóvárgás csendül is ki e kor legjobbjainak
szerzeményeiből, a hit lángja sehol sem lobog. A mi nagy Liszt Ferencünk
is áldozata kora szellemének, ámbár bensőséges vallásos rajongása, amely
áthatotta munka közben, tisztítólag hatott kora zeneművészetére. mintegy
kiemelte abból a tespedtségből, amelybe a szabadkőműves anyagiasság bele
merítette. Mai füllel hallgatva zenéjét, parancsoló erővel nem kiált hozzánk
a szárnyaló hit, csupán emésztő sóvárgás a kereszt után. A századvég leg
mélyebb zenésze, a Beatitudes meghittszavú, csupaszív poétája, Franek Cezár
is úgy írt egyházi zenét, mint egy neki legkedvesebb és legtermészetesebb
napi feladatot. Számára meg volt az a hatása áhítatos elmerülésének, hogy
az alkotás mákonyával telítve, elszakadt hitetlen korától, de az ö zenéjéből is
hiányzott a parancsoló, lenyügözö hit, amelyet csak egy óriási válság és ellentét
adhat meg.

Az első meggyőző erejű vallásos hang korunk zenéj ében a hedonista
Debussy Szent Sebestyén vértanusága című zenekölteményébőlszól hozzánk.
Debussy művészetét teljesen áthatotta a görög szépségkultusz és Pierre
Louys-szal, legjobb barátjával, az érzékek kiélésének művészi eszményesítését
tűzte ki célul. Amikor D' Anunzio költői alkotását átolvasta Szent Sebestyén
vértanuságáról, még maga sem tudta, milyen csodákat fog gyümölcsözni
művészete. Eltelve a Tiberius császár-kor leghódítóbb férfiszépségének alakjá
val, Sebestyén halála elsősorban azáltal fogta meg művészi képzeletét, hogya
nyilakkal összeszurkált és a szennycsatornába dobott test továbbra is meg
őrizte üde ifjúságát és szépségét. Adonisz kultusza lebegett előtte, mint művészi
cél. jobban belemerülve azonban a drámába, Adonisz és jézus találkozásánál
elfogja hirtelen a vallásos megvilágosodás káprázata s mint a megvakult Saul,
föleszmél az isteni igazságra. Zenei költeményének az a része, amikor a kórus
és a zenekar csodálatos harmóniájában feltisztul a jézus-élmény, korunk
művészetének hitfakasztó forrása és iránymutatás a következőknek. Debussy
nyomán leghűségesebb tanítványa, André Caplet sietett is továbbfejleszteni,
ha nem is nagy eredetiséggel, de tiszta bensőséggel, Debussy vallásos zenéjét.

A Szent Sebestyén vértanusága a korszakalkotó művek sorsára került.
Húzódoztak az előadásától. Páris érseke kiátkozással fenyegette a katolikuso
kat, ha meghallgatják a művet. Nem is került ez a remekmű mindjárt nyilvános
előadásra, csak zárt művészi körben élvezték. Az egyik papkritikus később

rávilágított e zenének a vallásos hitélet szempontjából is nagyjelentőségű

értékeire és hirdette, hogyha Debussy életben marad, ő vált volna bizonnyal
korunk várva-várt igazi vallásos zeneköltőjévé.

Sztravinszky, a mának legzseniálisabb zeneköltője. a keménykötésű,

felzaklatott izomember képviselője, az ősierejű föld szavának hallatója, sok
kísérlet és stíluskeresés után szintén elérkezett a vallásos élet megtisztulásához.
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Míg Debussy a hellenisztikus világszemléletböl indult ki és a romanticizmus
örökségeképpen mámorosodik meg érzéseitől, Sztravinszky a tárgyias, csupaszul
hideg leírószemlélet költője, aki az érzést, mint zavaró túlzást, kioperálta
művészetéből,A zenében eleinte nem akart mást látni, mint ritmust, melódiát,
formát és dinamikát. A spirituális elemet azonban, mint hatóerőt nem
ismerte el. Oedipu« királyában azonban már jelenti magát az új irány, a vallásos
szemlélődés hívó szava, amelyet a külső keret, a kortól való elvonatkozást
jelképező latin szöveg is éreztet. A zene pedig az eszmei absztrahálás biro
dalmába vezet.

Debussy sem érkezett el azonnal a Szent Sebestyénben a forrás erejével
felfakadó vallásosság tiszta hangjához. Fiatal éveiben ugyan ösztönösen
Baudelaire két, legtöbb lelki feltisztulást tartalmazó versét (Harmonie du soir
és Recueillement) választotta ki megzenésítésre és a középkorból merített
gyönyörű zene-balladái még élénkebben árulják el a spirituális irányt, amelyet
magában hordozott Debussy. A Sebestyénben sem érte el tökéletesen a fel
szabadulást, Saul vaksága nem változott át benne Szent Pál tiszta látásává,
de jó úton haladt. És még így is, az őszinte ihletnek, a tisztaságvágynak olyan
erejével hat reánk ez a muzsika, hogy idegeinkben lüktet a kereszt jele. Itt,
ezen a ponton jelentkezik a korszellem hatása. A legnagyobb zseni is, mint például
a mult század Wagner Richardja, vagy Liszt Ference, rabja s áldozata a kor
szellemének és nem tud megbirkózni az általános iránnyal, amely rányomja
bélyegét minden szellemi, lelki megnyilvánulásra.

A vallásos megújhodás, amelyet a szentek életpéldája előz meg és készít
elő, csak akkor válik erjesztő erővé, közkinccsé és életforrássá, ha elérkezett
az alkalmas idő a fogékonyságra. Ez az idő a mi korunk, amely megérett a hit
maIaszt jára. Bach és Héindel korában a zenei műveltség annyira általános volt,
hogy a nemzeneértö is részesült a zenei nyelvtudásban és olyan biztosan
kiismerte magát a partitúrában, mint ma nagy fáradtsággal, tanulással a
szakzenész. Ilyen általános koradomány ma a hit, amely keresztezi és nyugtala
nítja ma minden életmegnyilvánulásunkat. Az utca zajáb61 is elhangzik hozzánk és
jobban megértjük a szavát, mint sok régi, áhítatos zenei imádságból. A vallásos
megújhodás korát éljük s ezért ez a mi korunk értékesebb, nagyobb feladatok
elvégzésére hivatott, mint a megelőző korszakok.

Sztravinszky a Zsoltárszimfóniában érkezett el Istenhez. A mai kompo
nisták között nincs egy sem, aki olyan végzetes komolysággal, kíméletlen
tárgyilagossággal és felelősségérzéssel - éppen mert villámfényű zseni, aki
látva világít - keresi a mai lélek hangját, azt a hangot, amelyet elfelejtettünk,
még mielőtt visszaemlékeznénk a csengésére és csak sóvárgunk utána, mert jól
tudjuk, hogy egyedül ez az, ami hiányzik, ami a megnyugvást és a felszabadu
lást hozza nekünk. Sztravinszky rohanó életünk ütőerén tartja kezét és hogy
minél hívebb kifejezője legyen a gépszellemtől sanyargatott, vergődve kereső

léleknek, látszólag teljesen elmerült a technikai problémák labirintusában.
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Sokan félreértik zenéjét s ráfogják, hogy nem is lehet igazi mondanivalója,
sem szíve, sem lelke, eladta egész szellemi örökségét a felelőtlenül zakatoló
motornak, mert kényelemből, hogy ne kelljen látnia és szenvednie, befogta
alkotó zsenijét a mechanika jármába. A Petruska szerzőjénekaz a legjellemzőbb

sajátossága, hogy beleéli magát a dolgok mélyébe. A tárgyak élő benyomást
tesznek reá s épúgy kifejezi ezeknek a lelkét, mint a természetnek levegőtől és
napsugártól szikrázó varázsát és az embernek rejtett, ezerrétű összefüggését
a világmindenséggel. A gépet is saját valóságában érzékelteti s miközben a gép
tevékenységét zeneileg kifejezi, felébreszti a test öntudatát, mely az emberi
szervezetben, mint gépben szunnyad. Megrázó hűséggel fejezi ki az élet
mindennapi mozgalmasságának sokszínűségét. Nem kallódik el a füle számára
a városi utcának semmilyen hangja sem, az embertömeg szüntelen járását
kelését, a kocsik zörgését, a lópaták kopogását a kövezeten és az emberi beszé
det az utca zajában, épúgy érzékelteti, mint ahogy megszólalásig vissza tudja
adni a rnéhraj zöngicsélését, az áprilisi szél fuvallatára nyiladozó ágakat,
a kék égen uszkáló bárányfelhőketés a szem és a fül számára érzékelhetőezer
valóságot. Ez a tárgyias zene azonban nem elégszik meg puszta leírással,
keresi az összefüggéseket, a nagy életkérdéseket és az emberi lélek örök titok
zatosságát is. Raffináltságnak tűnik, de a legcéltudatosabb törekvés nyilatkozik
meg abban, hogy a mai élet forgatagába belekapcsolódva, megállásra késztesse
az embereket s felhívja figyelmüket a lélek hangjaira.

A Zsoltár-szimfóniában a nagyvárosi forgatagból, az utca zürzavaros és
nem egyszer mosdatlan lármájából tör elő az esdeklés, az Istenhezmenekülés
félelmetesen groteszk, de gyermekien őszinte sóvárgása. Egy nyers emberi
hang süvít bele a tülkölő autóktól. recsegő szekerektől. az embertömegtól.
állatoktól és gépektől kavargó utca lármájába. egy ősi kiáltást hallunk, olyan
forró vágyakozástól telítve, hogy megdöbbenünk és egyszerre azt érezzük, hogy
Istent szólongatták és ebben a kiáltásban az ő válasza is megszólalt. Szira
vinszky megtalálta azt a hangot, amellyel kortársai szívéhez és lelkiismeretéhez
férkőzik.

Az új templomépítészet ugyancsak ennek a megtalált. megújhodott
vallásos hitnek a sugallatára keresi megnyilatkozási formáit. A tér, anyag és a
forma csupasz elemeivel dolgozik. Minden dekorációtól tartózkodik és az
őskeresztények naiv hitével keresi az új építőművészet Istent.

Az új magyar zeneművészetbenKodály Zoltán hallatja legtisztábban a
sorsközösség, egymásrautaltság és lelki összehangolódás hangját. A korszellem
spirituális hatóereje éppen abban jelentkezik, hogy a mult század meddő

énkultusza helyébe a közösség parancsoló érzésén keresztül Istent állítsa
gondolkodásunk, cselekvésünk és érzésünk homlokterébe. A Magyar zsoltárban
Kodály a nemzeti harag és fájdalom hangjaiból előbb ostort fon, hogy ellen
ségeinkre lesujtson, de azután szétbontja és az alázat szőnyegévé szövi, ima
zsámolyra. Kórusai és kűlönösen gyermekkórusai a lélekkel telitettség him-
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nuszai. Gyermekkórusai mély tartalmukkal, az egész magyarságot érdeklő

hatalmas feszítő és sugalmazó erejükkel elsősorban a felnőtteknek szólnak.
Ámde ezekben a művekben a gyermeklélek világa tárul fel, gyorsan változó
kedélyhullámzásaival, az áhítatborzongásoktól a szivárványos égbolt minden
pompájával ékes gyermekvidámságokig. A hang gyermeki, de a tartalom
mélyen emberi és a Pünkösdölő, a gyermekkarirodalom legszebb gyöngye,
egyúttal a magyar vallásos zeneköltészetnek is úttörő példája. A költő, a nagy
lélek és a gyermeki ártatlanság találkozik ebben a muzsikában. A gyermek
szájon keresztül találja meg Kodály az Istenhez esdeklés hangját.

Bartók Béla korunk legeredetibb magyar zeneköltője. Érdeklődését

annyira lekötötte az a forradalmi jelentőségű, felfedező munka, amellyel a
századvég romantikusai által lejáratott, elhasznált zenei nyelvet sikerült
megújítania. kifejezővé, erőssé és gazdaggá tennie, hogy alkotó szelleme lopva
figyelhetett csak fel lelke hívó hangjaira. Legköltőibb és legbensőségesebb

művében, a második vonósnégyesben az ősi pogány mithoszt ébresztgeti, a
magyarok eredetét, régi hangját, legigazabb, legszebb arcát álmodja meg
és a nemzete sorsával vívódó költő szívében vérezni kezd a kereszt jele. A val
lásos hang, a hit szava még kereső, elakadó, nyers és zavaros, mint Ady Isten
verseiben, de már itt van, letagadhatatlanul jelenti magát.

* * *
Korunk legnagyobbjainak zeneművészete a hit szárnyán emelkedik

naggyá, új Bachok, Mozartok és Beethouenek magasságai felé. A zeneesztétika
megállapíthatja, hogy az új utakról megközelített többszólamúság visszaadta
ismét a zenének bensőségességét és kifejező gazdagságát. De a lélek halk,
szelíd vándora megérti és tudja biztosan, hogy az új zenei nyelv járuléka már
csupán a tartalomnak, az egyetemes emberi közösséget felrázó diadalmas új
hangnak, amelyet a megújhodott hit érlelt meg és tett szabaddá ...
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