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BARTOK ES KODALY

A zeneköltészet folytonossága, mely négy évszázaddal ez
előtt Palestrinával kezdődött, ma Debussy-vel megszakadt.
Nekünk az egész már mult, ezért van egységes képünk róla
s biztos helyzet-érzékünk. A négy évszázad egyetlen periódus.
Két határpólusa, Palestrina és Debussy, között zajlik le a ze
netörténet s e két pólushoz viszonyítva határozható meg min
den zeneköltő művészettörténeti helye. A négy évszázad kö
zepén, ahonnan közel két évszázad húzódik Palestrináig s
ugyanennyi korunkig, egy ugyancsak roppant jelentőségű gé
niusz áll: Bach János Sebestyén, aki a zenetörténet fókusza;
minden eszmevonal benne metszi egymást. A zenetörténetet két
részre választja. Bach-ig a zenetörténelem vörös fonala a
klasszicizmus jegyében halad, Bach-tól a romanticizmus je
gyében. Természetesen kisebb periódusok is vannak, melyek
önmaguk köreiben hol klasszikusabbak, hol meg romantiku
sabbak, de most egy négyszáz éves perspektíváról van szó,
az egész zenetörténet egységbe látásáról. Egy közvetlen alap
érzés is eldönthetné a kérdést: vannak zeneművek, amelyek
- részletektől eltekintve - egészükben világ-bánatot szug
gerálnak, mások viszont épp ellenkezőleg: világ-örömet. Az
előbbiek romantikus művek, az utóbbiak klasszikusok.

De: hogy kinek mi okoz örömet vagy bánatot, szubjek
tív dolog. A klasszicizmus és romanticizmus közötti különb
ségnek objektívebb ismertetőjelei is vannak. Segítségemre jön
(megint csak) Szabó Dezső legutóbbi szép különböztetése. "A
klasszikus művész nézi az emberen áthulló világzáport s ar
cokban és tettekben azt látja és láttatja meg, ami egyetemes je
lentőségű, ami általános és örök emberi, ami sub specie aeterni
tatis van. A többi nem érdekli: jelentéktelen vagy éppen utála
tos előtte. A romantikus művész a világzáport azokban az arcok
ban és tettekben látja meg, melyek sajátságosan eltérőek a töb
bitől, különösek: egyéniek. Az eredetit, a furcsát, az esetlegest.
a pillanatra felvillanót, az ént, a csak-ént keresi. Egyebet meg
sem lát; vagy unalmas és sablonos előtte."

A "Tanulmányok és jegyzetek"-ben azonban még mást is
mond a romanticizmusról: "A renaissanceszal kezdődő indivi
duális rebelliónak legegyetemesebb formája a romantizmus.
Extátikus látszatok, templomos külsőségek után a romantiz
mus némely formáiban a kereszténység renaissanceát vélték
és vélik látni. A tévedés a dolog gyökeréig ér: a romantizmus
éppen a kereszténység helyett jött valami és legvallásosabb
megnyilatkozásaiban is destrukciót jelent a kereszténységre.
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Mert az első romantikusok is, mint a katolikus Chateaubriand
és a protestáns Mme Staél, a vallást nem mint változhatatlan,
tőlünk független pozitívumot, törvényt és szisztémát dicsőítet

ték. Hanem mint extázíst, rnínt hangulatot, az egyén életének
egy intenziv módját."

Ez után az idézet után nyugodtan idézem azt az egyetlen
mondatot, amelyet Werfel "Verdi" c. regényében találtam, s
amely nem kevésbé találó jellemzés a romanticizmusra: "A
romantika szelleme: minden cinkosságok szent szövetségese,
minden kétes tekintély szolgája, az őrület szelleme, amennyi
ben a valóságtól való menekülés őrület; ez a démona a zava
ros, mániákus kedélyeknek, ez a Narcisszusa a mélységnek,
akik számára a szakadék kéjes csiklandozás; ez az istene a
bonyolultságnak és a világosság-iszonynak, ez a bálványa az
állandó érzelmekben való kéjelgésnek. tiltott ingereknek, ál
szent mozdulatoknak és beteges erószakoknak."

A zenetörténelem Bach előtti kora klasszikus. Zenei klasz
szicizmus = középkor a zenében. A Bach utáni kor romantikus,
a zenei új kor világa, mely vagy őszinte életrugaszkodásában
reneszánsz, vagy vallást mímelve: romantikus. Félreértés ne
essék: egy nyárspolgári szinten a romanticizmusban ott látom
a mindennapi élet apróságainak egészséges örömét, a hiba
csak ott van, amikor önpüspökké szenteli magát, amikor pa
polni kezd.

Debussy után csak egy új klasszicizmus jöhet, az új kö
zépkor új klasszicizmusa. Bartók és Kodály ezt az új klasszi
cizmust építették meg életútjukban. S megint Szabó Dezső:

"Amint a romanticizmus nagy művészeiben benne volt a kl asz
szikus művészet minden eredménye és továbbtermő ereje: úgy
a mai klasszikus látású művészben ható erő a romantikus mű

vészet minden elért gazdagsága s művészi titkai."
Bartók és Kodály olyan új Palestrinák - mondom a fes

tészet során elmondott szavait Fülep Lajosnak a zenére va
riálva -, akik már ismerik és felszívták magukba Bachot és
Beethovent, Lisztet és Strauss Riehárdot, Musszorgszkij-t és
Debussy-t.

A klasszicizmus építészeti jellegű, a romanticizmus festé
szeti elemekben gazdag. A zenei klasszicizmus építészeti jel
lege a polifóniá-ban nyilatkozik, a romanticizmus festészeti
vonása a homofóniá-ban. Az előbbi a többszólamúság, az utób
bi az egyszólamúság.

Vannak azonban egyetlen szólamban haladó dallamok,
amelyek mégis: polifón szellemet sugároznak. Ezek az úgyne
vezett "monódilms" dallamok, amelyek önmagukban teljes
egészek, miként az egyes polifón szólamok is. Nem úgy mint
a homofőn dallamok, amelyek mintegy összhangosítást kíván
nak. A nyugateurópai népdalok ilyen homofőn dallamok, azon
ban a keleteurópai dallamok, miként a gregorián: a polifón
feldolgozásra alkalmasak a műzenében.
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A többszólamúság azt jelenti, hogy egy monódikus szó
lamot más, a formaegységben kötött, de más szélarnoktól füg
getlen, önálló szólamok különböző oldalakról világítanak meg,
mintegy magyarázva annak rejtett mélységeit s új távlatokba
vonva. Tehát nem más, mint individuális zenei szólamoknak
egy univerzum-miniatürré tágulása. A súlypont a forma (az
"épület") harrnóniáján - egyetlen végső harmónián - nyug
szik, ezért a szólamok pillanatnyi összecsendülései másodla
gosak, - e hol erős disszonanciákat, hol tiszta konszonanciá
kat nevezném a polifónia romantikájának. (A romantikus ze
neszerzők a részletekre fektetvén a súlyt: e harmóniákat kom
binálják elsődlegesen, de a formaegész széthull, mert a ré
szek nem szervesen következnek egymásból, hanem mechani
kus egymásutánban; kis ügyességgel összecsereberélem a rész
leteket s úgy is jó, senki sem veszi észre. A szervetlenség kö
vetkeztében pedig nincs "áram" a műalkotásban, a harmóniák
nem feszülnek, ami bizonyos laposságot, színtelenséget ad a
műnek: a disszonanciák nem erősek, a konszonanciák nem
tiszták.) A polifón művek szólamainak ezerféle metamorfó
zisban váltakozó egymásnak feszülése és feloldódása a világ
egyetem kaleidoszkóp-szerű, végtelen gazdagságát érzékelteti.
A szólamok folytonos tornyosulása kiaknázhatatlan mélységre
utal. "A Világegyetem szellemi régiói mind ugyanazt a lénye
get "éneklik", de más-más fokán a megvalósulásnak" (Molnár
Antal).

A zene palestrinai dómjai nemcsak időtlenek, hanem idő

szerűtlenek is voltak korukban. A modernség vádja nélkül 
ami pedig egy prófétikus művészetnél elmaradhatatlan tünet
- tüntek a feledés homályába. (Ebből is nyilvánvaló, hogy
egy évezredes hagyomány legvégső összefoglalásai voltak.) Két
évszázad mulva Bach géniuszát sem érte jobb sors. Életútját,
mely a protestáns való világából a katolikus barokk álomvilá
gába tárul, senki sem követi.

Ma - igen jellegzetesen - Bartók és Kodály életútja már
Bach felismer t nagyságában indul, két évszázadnak kellett el·
telnie, míg roppant jelentőségét felismerte a világ és vágyai
nak hangját lelte fel benne. Palest rina meglátásához hosszabb
az út, Bartók és Kodály életútjának végére talán ide is eljut
a világ.

Mozart géniuszának felfedezéséhez jóval rövidebb volt az
út. Koporsóját nem kisérte temetőbe egy világ gyásza, de gé
niuszánál folytonos az emlékezet mécsese. - Beszéltem már a
zene építészeti és festészeti jellegéről. Mozart néha még a
dómokba repül vissza, sokszor azonban a jövő színeit festi. De
volt benne valami elbűvölő harmónia, ami azokban a percek
ben, amikor önmaga volt jelen: a mult és jövő közt, építészet és
festészet közt: szoborba öltözött. - A valóságos élet és a mű

vészí szépség csak a szobrászatban ölelkezik össze; Szabolcsi
Bence ifjú önvallomása szerint neki azért "egyetlen" Mozart,
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mert e nagy mesterben a művészi élmény és annak megjelené
se egy és ugyanaz. Mozart: a zenetörténelem Pygmalion-me
séje ...

Ilyen nagy harmónia után nagy disszonancia jön: Beet
hoven homlokán Miehelangelo nagy vívódásának árnyai ci
káznak, három évszázad távlatában csak sötétebbek s vészt
jósolók. Az univerzumból kihulló ember csak emberfeletti küz
delmekkel töri fel magát Isten trónusáig; Sors-szimfóniájában
a Sors egész Európa ajtaja előtt kopog.

Mozart: szobrászíasságában reneszánsz, reneszanszában pe
dig romantikus. Beethoven azonban az első, akiben latensül
az egész XIX. század romantikája benne él. Nemcsak olyan ré
szeket találunk műveiben, melyekből egy Schubert oldotta ki
zenevilágát, hanem néha egész Debussy-ig keveri ki a jövő

színeít, S ha Beethoven ilyen értelemben az első romantikus,
akkor Mozart előromantikus. Abban a hellászi napfényben
szárnyal, melybe Beethoven csak néha emeli bús fejét.

Mint Guliver a liliputiak között, olyan Beethoven gigász
romantikája a pathológikus Schumann, a nyárspolgár Schu
bert s "a zongora poétája": Chopin géniusza között. Mindhá
rom zeneköltő a zene kis formáiban nagy. Schubert dalocskái
a "Wein, Weib und Gesang" straussjánosi hárornsága a mű

zene színvonalán. Schumann a romantika. kék virágának má
niákusa. Chopin egy olyan Goethe, aki egyre csak Werther ke
serveit írta.

Palestrinának, Bachnak. Beethovennek nincs művészettör

téneti megfelelője korában, de Berlioz-hoz már nyugodtan oda
társíthatjuk a kortárs Hugo és Delacroix alakját. Berlioz-ban
a romantikus zene új gigászi tornája kezdődik, mely nemso
kára Liszt Ferenc és Wagner géniuszában csap az égnek.

Beethoven nem tudott operát írni, a Fidelio - legnagyobb
szenvedésének gyermeke. Wagner kipótolja ezt a beethoveni
űrt: csak operákat írt. Bach: a keresztény Németország, Wag
ner zenéjében azonban egy atavisztikus vízió-sorozat, egy ős

pogány eposz során: a Walhalla támad fel. Wagner előtt a gö
rög művészi ideálok lebegtek és a zeneművészetet a keresz
ténység művészet-ideáljaként becsülte. Nem fontos, hogy mi
mást értünk görögség és kereszténység alatt, mint Wagner. A
lényeg: hogy ezek a problémák ilyen formában egyáltalában
felmerültek nála. Zenéj ében a német végtelen-vágy nietzschei
és schopenhaueri sarkai ütnek egymáshoz át. Am zenéjének
végtelensége véget alig érő hosszúságban is nyilatkozik, mely
engem például hamarább vinne el az ős árja emlékezés seho
penhaueri nirvánájába, mint a kalokagathiába vagy a menny
országba ...

Liszt Ferenc katolikus és magyar. Nem fontos, hogy uem
tudott magyarul s hogy katolicizmusa legszemléletesebb példa
arra, hogy milyen okok segítették elő hajdan ama tragikus
esemény kirobbanását, amit reformációnak nevez a história...
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Lényeges ellenben, hogy mínden modern magyar problémánk
gyökere hozzá ér el. Ö lehetett volna például az első népdal
gyüjtönk. Ifjú kora teljében (1838-ban) írja: "Szándékom
volt, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek,
egyedül, gyalogszerrel, utizsákkal a hátamon. Semmi sem lett
belőle." Irt Dante-szimfóniát, Naphimnuszt Assisi Szent Fe
rencről, Halál-táncot, Ave-Máriát. S élete alkonyán írt egy
zenei végrendeletet is: a "Sunt lacrymae rerum"-ot, melyet as
ifjú Kodály és Bartók bontottak fel ...

Liszt romantikus álmait Bartók és Kodály emelte a klasz
szika művészi realitásába. Wagner művészetének azonban
nincs klasszicizmusba ívelő utóda: géniuszának kiteljesítése a
művészet zárt világán túl: a viharos életben következett be.
Hitler - a német élet-klasszika megteremtését viszi végbe.
Nekünk ma nincs se Széchenyink, se Kossuthunk ; valamikor
egyszerre volt kettő s igen nagy kár, hogy oly kevéssé értet
ték meg egymást. Bartók és Kodály testvér-géniuszoknak ér
zik egymást (nemcsak mi érezzük őket annak), s nem lehetet
len, hogy ennek a testvéri érzésnek melegében fogan meg az
a jövendő magyar politikai géniusz, aki valóra fogja egyszer
váltani Széchenyi és Kossuth egyesített nagy álmát, azt, ami
Kodály és Bartók művészetében a művészet síkján már való:
az újközépkori-keleteurőpai Magyar Birodalmat.

Wagnernek nincs klasszicizmusba ivelő utóda, de ufó
romantikába hajló - kettőnél is több.

Molnár Antal kiváló jellemzésében érintem őket.

;,Bruckner mindazt átéli, mit a modern emberiség lelki
életének válsága felvetett, de nem emészti meg azt. Darabos
és önmaga óriási méretű elképzeléseibe belegabalyodott ke
délykolosszus, kinek alkotásai színte megszüretlenül adják azt
a végtelen élmény-gazdagságot, minek mérhetetlensége Isten
előtti állandó leborulásra készteti őt."

"Mahler művészete az erkölcs és hit után áhítozó, de hin
ni semmiben sem képes modern intellektuel állandó forron
gásainak őszinte vallomása. - Reger művészetében pedig a
szubjektiv befelétekintés helyett önző elszigetelődés lép fel,
miáltal művészete a legvéresebb szkepszis, kétlakiság és ma
gaföldúlás keserves vallomása."

"Strauss Richárd már nem olyan tömeghez szól, melyet
. meg lehet hatni, mellyel mélységes érzelmeket lehet cserélni,
hanem annak a fin de sieele közönségnek, amelyet csak blöí
fel lehet megdöbbenteni. Művészetében a romantikus művész

hajdani rokonszenves fájdalomkiáltásából rikító ordítás, buk
fences kóklerség támadt."

A romantikusoknál : "a klasszikus mesterek módszerének
vert aranya szivárványosan hullámzó aranyvízzé higítódott" 
jegyzi meg Molnár Antal -, s mint látjuk: az utóromantiku
sokban ez az aranyvíz sáros, véres és verejtékes.

Bruckner és Mahler szimfóniáiban mázsás súlyok nyom-
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ják torkunkat; Reger szimfóniáiban a modern lélek görcsös
hisztériában agonizál. Strauss Richárd Saloméjának hétfátyol
táncában egy kultúra csődje imbolyog, a Halál és megdicsőü

lésben a láz bíbor-rózsái virítanak.
Ebben a komor négyesben bágyadt fény a szellemi-aggas

tyán Brahms, aki a beethoveni örökzöld babérokat szövi be
melankólikus tettnélküliségének ezüstös pókhálójával.

Brahms félrevonult a kor roppant problémái elől, Strauss
Richárd azonban szoros értelemben érvényesíti a materialista
XIX. század szellemét, mely szerint az érzékelhető valóságon
kívül nincs más élet. Molnár Antal szerint Strauss művészete:

"a minden metafizikától független materialista kultúra győzel

mi ódája". - Bruckner, Mahler és Reger azonban minden ere
jüket megfeszítik, hogy a tornyosuló problémákat egy kibon
takozó új lelki formában oldják meg. A német lélek vallásos
komolysága nyilatkozik minden művükben, de nagy etikai aka
rásuk nem kristályosodott a művészet tiszta formáivá az al
kotás misztériumában. A tiszta formák fényét egy francia gé
niusz adta vissza Európának: Debussy. A lélek fehér misztéri
umát pedig a paraszti és gyermeki élet mélységein át tárja
elénk Keleteurópa első nagy zeneköltője, az orosz Musszorg
szkij.

Demény János.

UGO ZANNOtH:

HAJNAL
A hajnal valami újat mindig mond neked,
ha fáradtan magába roskad is, vagy szűzí fénye
oly félénk és lágy, miként a frissen hullt pehely
s egészen hangtalan. Nyugalmad száll nyomán
a dolgaid közé, szemed se rezzen a világ baján,
kihamvad bánatod, s piros örömre válik:
együtt örül veled, s úgy dobban rá nyugodt szívedre,
mint hegy ha omlik s a völgyre rászakad.

Hajnal, dajkáló csöndes jó anyánk,
ki szétömölsz a házak horpadt ormain,
s fuvallatodra lombosodni kezd az álmunk,
elrejted benne életünk vigasztaló meséit 
szép vagy míg szét nem roppan ujjaid körül
az utak megfagyott sara, s el nem árulod nekünk,
hogy kibomló fényednek, ó, mennyi rejtett titka van.

Füsi József fordítása
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