
DEMÉNY JÁNOS:

BARTÓK ÉS' KODÁLY
A zenetörténelem folytonosságát minden korban egy-egy

géniusz hirdeti. Palestrina mellett a kortárs Orlando di Lasso
borongósabb, Vittoria forróbb .Palestrína", Ebben a korban a
stílus-bélyeg: Palestrina, az atmoszféra: Palestrina. Uralkodó
egyénisége minden más szellemet és szellemkifejezést (for
mát) igézetébe szippant. ~ A Bach család számos tagja ki
váló zeneszerző. Bach János Sebestyén fiai nagy muzsikus szel
lemek. De "Bach" alatt mégis Bach János Sebestyént értünk.
Előtte és utána nagyszerű zenészek sora él. És a nagy kortárs:
Handel l De az egyetemes szellem Bach; Handel pedig egy pol
gáriasabb Bach. Beethoven mellett a kortárs Haydn: egy nyárs
polgáriasult Beethoven.

Azonban az eddig bevált művészi, kultúrtörténeti és eti
kai szempontok a kor- és sors társ Bartók és Kodály esetében
csődöt mondanak. E szempontok szerint egy szinten állanak,
egyik sem helyezhető előtérbe vagy háttérbe, egyikre sem vet
het a másik árnyékot, de mindketten egymásra fényt. Azt kell
mondanunk tehát, a zenetörténet folytonosságának nagy újjá
születése ezúttal kettős ágon kezdödött. - Bartókról és Ko
dályról tehát egymás mellett kell beszélni. Igaz, minden gé
niuszt önmagával kell mérni, minden nagyság ott kezdődik,

ahol összemérhetetlenné válik. De a zenetörténelem egy kor
szakában sem élt egyszerre két ilyen rendkívüli jelentőségű gé.
niusz. Akik minden különböző lelki adottságaik ellenére is
együtt indultak a zenetörténelem folytonosságának új útján,
az összemérest nehezen kerülhetik el. Szabó Dezső és Babits,
Ady és Prohászka után így következik Bartók és Kodály.

útja elején minden géniuszra más nagy szellemek súlya
nehezedik. Sokszor egy-egy szellem teljesen igézetében tartja,
kis bolygó a nap mellett. Az egyéniség azonban - ha elkül
detett géniuszról van szó - csakhamar kibontakozik. Néha
azonban nem tud megbirkózni a hatásokkal. Az angol Elgar
művészetére például Liszt és Brahms szelleme nyomta bélye
gét. Egyénisége nem tudott belőlük kibontakozni s egész élet
útját Liszt és Brahms vegyülése jelzi.

Kodály és Bartók ugyanígy indultak: különféle üstökö
sök és napok - Wagner, Brahms, Liszt Ferenc, Strauss Richárd,
Debussy - vonzásai és taszításai alatt. De ... csakhamar az
egész romanticizmus forradalmi ereje fölé emelkedtek; s rop
pant nagyságuk éppen az, hogy ezt a forradalmi erőt maguk
kal rántották a bachi, majd palestrinai léleknívóra. Ebben a
tettben az egész zenetörténelem fölötti helyzeti energia nyi
latkozik.

De Kodály és Bartók egymásra is hatással voltak. S eb
ben a hatásban tudatosították egymásban az egyéniségüknek
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megfelelőbb küldetést; szereposztásukban - mely viszont tel
jesen öntudatlan, irracionális erők eredője - kipolarizálták
egymást s felnagyították képességeiket. Igy vált Bartók Ke
leteurópa egyre univerzálisabbgéniuszává, Kodály pedig az
új középkor szellemévé.

Bartók új vitális életérzések s egy történelmi küldetés lát
noka; egy díonysosi mélygörögség él benne. Kodály e törté
nelmi küldetés történelemfölötti eljegyzése, az örök hit és
örök magyarság hitvallója; egy léleklátás mélyül benne egy
re. - Ez az összevetés nem jelenti azt, hogy Bartók nem hit
valló s Kodályban nincs új, eleven életérzés. Csak azt, hogy
Bartók egyénisége az életérzés mágikus felfokozására, Kodá
lyé pedig az etikus szeretet hangjaira hajlott. Kodályban is
benne él a bartóki életérzés, csakhogy nem ez az elsődleges

élménye; Bartók is a nagy hitvallók közül való, de a robbanó
feszültségű látomások mögött ez csak latensül él.

Bartók világa a kozmikus létbe merülés; világvágy és vi...
lágrettenet : egy új mitosz születésének teremtőaktusa. Kodály
életútját a hitvallomásban mérjük, a kereszténység és magyar
ság lélekösvényein. Hogya ma születö mitoszban a keresz
ténységnek és magyarságnak lesz döntő szerepe: erről hoz
bizonyságot Kodály.

E két géniusz költészete prófétikus költészet. Ami Pales
trina művészetében monumentum, az náluk prófécia. Bartók
nak és Kodálynak ugyanis nem kellett a zeneköltészet olyan
mérvű semmiből előteremtésén fáradoznia, mint aPalestrina
előtti évszázadok zenegéniuszainak. A zeneköltészet XX. szá...
zadi nagy újjászületésekor a formák és a harmóniarendszer
dús anyagának öröksége révén megvolt a lehetőség: egy élet
műben véghezvinni azt a művészi 'beteljesedést, amit Palest
rína a technikai, az anyagi eszközök fejletlensége miatt csak
hosszú évszázadok heroikus kisérletei után vihetett véghez.

Amit tehát Palestrina hosszú évszázadok úttörése után te
tőzött be,- azt a két magyar mester a romantikusok által ha
tártalanul kifejlesztett technikai eszközök, színek és formák,
valamint a nagy klasszikus szellempéldák s egy palestrinai
alapanyag (a népdal) szintézisében - egy életmű alatt érte
el. Ebben az értelemben életművükben önmaguk úttörői vol;
tak s önmaguk betetőzői. Mintegy önmaguk forradalmát desz
tillálták le, mikor az európai zenetörténet folytonosságának
százados útjait járták - a történelemben visszafelé, a lélek
szinten azonban fölfelé - Debussy tengerszintjéről Bach csú
csain keresztül a palestrinai egekig. S ennek az útnak a kez
detéig - azt hiszem - önmaguk poklán át jutottak el ...

Bizonyos, hogy Palestrina és Bach, vagy akár Mozart és
Beethoven, nagyobbszámú művet alkotott, mint Kodály és Bar
tók. De ez nem minőségi, csak mennyiségi különbség, melyet
megmagyaráz az, hogy az előbbiek korszakok összegyüjtött
anyagát kapták ölükbe, míg Bartók és Kodály teremtőenergiá

jának javát egy nagy út égette föl. Minden egyes művük e tűz-
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ben izzott ki. Minden művük sorsjelző útjuk egy-egy állomá
sáról ; egyszeriség jegyében fogant monumentum. Az ő életük
is dantei szimbólum-élet. Minden egyes művük is az elfíző és
a következő mű kontúrjában jut még mélyebb plaszticitáshoz.
Bartók és Kodály periódusaihoz viszonyítva Palestrina vagy
Bach élete egyetlen periódus. Az apokalipszisban említett idő

számítás-differencia itt is megvonja a nagy határt: egy mo
dern nagy géniusz a multhoz viszonyítva egy évtized alatt egy
évszázadot ölelhet át. E százados lépések a géniusz egyénisé
gén túl egy szűkebb individualitást is előtérbe tólnak: a Pa
lestrínában megszületett zeneköltő egyénisége után - ha pa·
radexul is hangzik - a zeneművek egyéniségét, vagy ha job
ban tetszik: egyszeriségét.

A sorsjelző művekben tekintjük át Bartók világát. amely
tulajdonképpen világok sorozata, s Kodály útját. mely vég
eredményben több út. De csak az egyetlen életműbe nem lá
tott alkotásaik során tévedhetünk ekkorát: ha azonban már
felismertük az individualitást, nyugodtan észrevehetjük, hogy
e világok mégis csak egyetlen világnak egyre mélyebb feltá
rulásai s hogy ezek az utak: egyetlen vállalkozás. Mindkettő

műalkotásait egyetlen életműbe foglalva: Bartók elért világa
a magyarság lélekprimátusa Keleteurópában, Kodály útja a
kereszténység lélekprimátusa a magyarságban, vagy ami
ugyanaz: a magyarság lélekprimátusa a kereszténységben.

Liszt Ferenc élete alkonyán, annyi ragyogás és csillogás
után, a "Sunt lacrymae rerum" tünődő zongorahangjait ütötte
meg. Mintha a szalónok raffinált Don Juan-jában a naiv gyer
mek, a pusztai szegénylegényben a provánszi trubadur, a dé
monikus mefisztóban az áhítatos zarándok ébredt volna fel.
Mintha átlátta volna külső változatosságokban, izgalmakban,
kalandokban gazdag életének belső üresség-t. Ebben a végső

periódusban Liszt nacionális zenéje nem külsöséges lobogás
többé, de égető parázs. A magyarság lelki vonásait keresi. A
XVI. század históriás énekirodalma, a régi énekmondók ha
gyatékának közvetlen örököse, ezzel a jelszóval indul meg
mottó gyanánt: "Emlékezzünk". Liszt Ferencben is ez az em
lékezet támad a "Sunt lacrymae rerum" hangjaiban. "Mint
Kossuth emigrációs iratainak legintimebb, fájó sorai, mint
Széchenyi "Döblingi hagyaték"-ában a sorok közt meghúzódó
elérzékenyülés, úgy szánt végig egész mivoltunkon ez a mond
hatatlan, titokzatos panasz" - jegyzi meg Molnár Antal.

Bartók indulásának nagy kinyilatkozása: az I. zenekari
szvit: ennek a szellemnek a megdicsőülése. Az utóromantika
fojtó atmoszférájában ez a mű már levegő a levegötlenségben,
Debussy langyos fuvallata után hűvös szellő. Kodálynak más
alkalommal használt kifejezései illenek ide: immár ez a zene
nem "az ernyedő középosztály, a pusztuló gentry képét tükrö
zi", alaphangja nem a reménytelen lemondás. Ami támad
benne: "a falu, Kossuth népe, tele Iesz.tó erőkkel, s annyi csa
lódás után is örökké remélő optimizmussal". "A lankadó élet-
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kedv, az örökös céltalan búsulás, halálvágy" helyett újra "a
nagyapák keményebb, monumentálisabb hangja csendül fel
benne."

Az "Emlékezet" azonban nem áll meg a nagyapáknál,
messze Ond vezérig s tán azon is túl szárnyal. A falun túl az
univerzum. A lét mérhetetlen mélységei előtt az optimizmus
viharsötétre fordul. Néhány villám cikázik, az idő pattanásig
feszült. Bartók zenéje mágikus elemmel telítődik, egy kozmí
kus világba merülve jelentkezik a fény és árny: a kontrasztok
víziéi villódznak elő. A "Két portré" zenekari műben az ide
ális arc mögött a torz arc bukkan elő, a "Két zenésari kép"
ben a virágzás tavaszi látomását a falu dübörgS tánca váltja
fel. A 10 könnyű zongoradarabban lévő "Este a székelyeknél"
és a "Hajnal" természetpoézisa után a "Medve-tánc" groteszk
látomása kisért.

A torz arc, a falu tánca, a medvetánc: a borzalmak hősi

felidézése. Az ideális arc és virágzás zenekari képében Bartók
mágikus szelleme bontakozik ki: a szólamok különös igézet
varázsa alatt vonzzák és taszítják egymást, mintha egy mágus
mágnespálcája elevenítené fel a hangok acéltörmelékét s de
leiezné csodálatosabbnál csodálatosabb alakulatokra. A balla
dákat és meséket pedig Bartók világra csodálkozó, ámulásra
nyitott szemmel nézi, a látnokok örök elragadtatásával.

A csodálkozás a világrabámulás ősi gesztusa, mikor a
friss érzékek minden benyomást, minden élményt életté szív
nak. Bartók zenéje oly ősi, szinte teremtettségelőtti állapotot
szűr hangokba, ahol a létezés még nem szakadt hallás és lá
tás képzetekre. Ady írta, hogy benne víziók és valók ülnek,
fájón összetapadván, - ilyenformán szakadnak fel Bartók ze
néjében azok a kozmikus mélységek, ahol hangok és színek
között elmosott a határ. Szabó Dezső szellemes és mély meg
határozása szerint "a tragikum és komikum lényegében ugyan
az a ráismerés, megpillantása az emberélet őrült mechanizmu
sának. A különbség: a tragédia belénk döbbenti, a komédia
belénk csiklandja ezt a megismerést." De a lélek ama ősi

lélekállapotaiban, melyeket a Bartók-zene érzékeltet: hol a
különbség? hol a határ?

A "Virágzás" a bartóki természetpoéziselsőnagyobb meg
nyilatkozása. De már az L zenekari szvit második tételében
zúgó titokzatos őszi szél a természetlátás jövendő misztikusát
sejteti. Ez a természetlátás jut majd csodálatos magasságokba
"A fából faragott királyfi" táncjátékban. - Bartók természet
misztériuma a természet életlényegét, "lelkét" érzi, - szem
ben Debussy-vel, aki hangulatait festi le. A 10 könnyű zongo
radarabban emlitett "Hajnal"-ból rózsafény dereng elő, az
"Este a székelyeknél" mélyzöld hegyeket idéz, hol pásztorsíp
szél. - Vajjon miért oly nagy érték ez a természetlátás? Fő

leg azért, mert az ilyen ősegészségü természetlátáson keresz
tül vezet az út a természetfölötti látásokhoz is ...

A magyar mese a torz idegenszerűt "oláh"-nak mondja;
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ilyen dermesztően idegenszerű vízió a "Medve-tánc", a lebék
lyózottság tragikus látomása, melyben a prometheuszi lé
lek, a dévavári sorsérzés nyilatkozik. - A "Tánc-szvit"-ben a
Liszt-féle vallási pózokat csak úgy, mint a nacionalizmus sal
langjait elvető Bartók aIét mérhetetlen örvényeiben viasko
dik a megidézett végokokkal. A heroizmusnak azzal az elszánt
ságával, amely még nem tudja: új isteneket, avagy a nihilt
fogja-e megpillantani. Bartók ezekben alélekörvényekben
nem démonokat idéz, mint a romantikusok, hanem démonokat
akar legyőzni, ami út a klasszicizmushoz. A "Tánc-szvit" nagy
lelki kataklizmákat érzékeltet, előhírnöke a "Csodálatos man
darin" rémületének és borzadályának, amely viszont a csodál
kozás gyermeke. - Vajjon miért oly nagy érték ez az örvény
lés? Mert vállalása a ma roppant világvajúdásának. Hit ab
ban, hogy e kaotikus erőknek a művészí forma vasfegyelmébe
való beépítése az egyetlen teremtő fejlődés. S ennek a hitnek
legközvetlenebb igazolása maga Bartók művészete, melyben
minden vállalt örvény után hasonlíthatatlanul tisztább, klasz
szikusabb műalkotások következnek.

A székely balladák apotheózisa "A kékszakállú herceg
vára" című opera. Az új zene egyetlen operája. A zenekölté
szet PalestrinátólDebussy-ig ívelő nagy periódusának végén
áll Debussy "Pelléas et Mélisande"-ja. Debussy levonja a ro
mantika végső következtetését, a pillanat önértékét. a nihilt.
Ezzel kijelölte a zeneköltészet fejlődési irányának végét egy
bizonyos szempontból. A pillanatnál pillanatabbat nem kép..
zelhetünk. Új probléma felvetésére került tehát a sor. S eza
probléma az, amit Palestrina a maga teljességében kínyilat
koztatott, az időntúliság, az örökkévalóság. A nagy korszak.
forduló eme kultúrtörténetí jelentőségében találkozik a foly
tonosság nagy periódusának vége s az új világszellem teremtő

kinyilatkozása az opera szinpadán; a Pelléas és Mélisande II
Kékszakállúval és Judittal.

Bartók operája szemben Debussyével "az élet legvégső

misztériumait érezteti, nem ködképekben, hanem vakítóan
éles fényvonalakkal, nem feledtető kéjpárában úsztatva, ha
nem ébresztő próféciával" (Molnár Antal). A várkastély a
herceg szíve, melyet Judit végzetesen megszerét s meg akar
ismerni, A várkastély ódon, babonás termeit sorra kinyitja
Judit szerelme, de - jaj! - minden terem új borzalmat tár
fel; a falakon a régi asszonyok könnyei folynak, a legyilkolt
asszonyok vére csurog. Fegyveres-ház, kínzókamra, véres kin
csekkel felhalmozott kincses-ház: mind új és új rettenet. Eb
be a szívbe hiába hoz a nő fényt, a világosságon a sötétség
győzedelmeskedik: Juditot a meghalt asszonyok árnyai koro
názzák meg, a Kékszakáll pedig olyan feketén vásik el, hogy
az már szinte kékbe játszó, - reméljük azért, hogy a Jövőt

fehérnek tudja... '
A dévavári lélek él ebben a műben is; az életet csodála

tosan gazdag színekben szétbontó, de végső megoldást nem
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hozó művészet. A székely balladavilág dramatizálása: egy egy
színű Buday György fametszet-miniatür ezeregyéji megeleve
nedése az opera színpadán. Mesevilág, ahol a borzadályok rnö
gött ott a kemény sziklák alatt rejlő illatos kert is, ahol illa
tos szegfűk és em bernyi nagy liliomok nyílnak. Egy mitológia
világ csillan föl, mely azonban még nem a jövendő "Cantata
profana" Keleteurópája.De a Kékszakállú várkastélya erké
lyének könyöklőjéről megmutatja Juditnak végtelen birodal
mát: "Selyem rétek, bársony erdők, hosszú ezüst folyók foly
nak, és kék hegyek nagyon messze."

A mitológia-világ: visszaütés egy ősi mágikus kultúrába,
mely a kultúra bomlasztó civilizáció és máz-kultúra alól ki
robbanó kultúra építő barbárság. Az "Allegro barbaro" harci
zongoravíziójában ez a teremtő barbárság jelenik meg; hajda
ni lovas vak ügetésével bukkan elő a keleteurópai mult sötét
mélyeiböl. Barbár ostinatók, sziklakemény akkordok alatt 
illatos kert. Az ügetés nyomán pedig "volt erdők és ó-nádasok
láncolt lelkei riadoznak". Mert miként Ady világában, itt is
a mult századok ébrednek s a holtak élni kezdenek: "csupa
vérzés, csupa titok... csupa nyomások, csupa ősök ... csupa
erdők és nádasok ... csupa hajdani eszelősök..."

"A fából faragott királyfi" táncjátékban a bartóki termé
szet-poézis és mesevilág ölelkezik harmóniába. Varázsvilágba
érünk, ahol az erdő fáiból ijesztő, homályos arcok merednek
felénk, ahol a patak tündérei hullámzó táncot lejtenek s a pi
pacsok és harangvirágok hajlonganak, bókolnak. A királyfi a
királykisasszonyért harcol, de a váracskába vezető utat a tün
dér a megelevenített természettel zárja el. Az erdő megmoz
dul s útját állja a királyfinak. A patak kilép a medréb51. A
királyfi azonban legyőzi az elvarázsolt természetet s a király
kisasszonyt egy feldíszített fabábbal: botjára akasztott palást
jával és koronájával lecsalogatja magához a váracskából. De a
tündér megeleveníti a fabábut is és II királykisasszony vele
perdül táncra... A búsongó királyfiból a lét mínden szomo
rúsága beszél. Míkor pedig a tündér megszánja őt S a tenné
szet királyává koronázza: .a groteszk bábtánc kontúrjában ível
tündéri fénybe az emberi szenvedés értelme: "Az élet kirá
lyává, poétává lesz az, aki megsebzett lelkét az örökkévaló
ság felé fordítja" (Molnár Antal). A természet nagy apotheö
zísban hódol a királyfi eWtt, a Iabáb pedig egyre esetlenebbül
táncol, a királykisasszony véaül IS kíál.rándul belöle - s ek
kor megpillantja a megdicsőülés fényében sugárzó királyfit.
Az egymásratalalái> mámoros boldogságában káprázik el elő

lünk a bartóki "bús csodák ligete", mely a Kékszakállú her
ceg vára és a Csudálato" mandarin köz.Tt úgy marad meg em
lékezetünkben, mínt sötét Snakespeare drámák között egy
Szentivánéji álom ...

. Demény János
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