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Al Ú] MAGYAR IENE UTJA JAPÁNBAN

A minap számolhattam be a magyar zene nagy géniuszának, Bar
tók Bélának amerikai sikeréről. Ez a siker jelentőségében méltán
példázza a zenében legteljesebben kibontakozott új magyar szelle
miség - nem túloz a szól -: világjelentőségét.

Ez a jelentőség csak még fokozottabban áll szemünk előtt, ha
a Bartók és Kodály utáni generáció egyik legtehetségesebb fiatal
zeneszerzőjének: Veress Sándornak japáni sikerét mérjük fel.

Japán ugyanis a közelmultban 2600 éves dinasztikus évfordulót
ünnepelt. Erre az alkalomra az olasz Pizzetti, a francia Ibert s a
német Strauss Richárd írt ünnepi zenét, a magyar nemzet szeren
csekivánatait pedig Veress szimfóniája tolmácsolta ajapánoknak.
__ A szimfónia 3 nagy gramofónlemeze s a pazar kiállítású parti
túra nemrég érkezett Magyarországra; az udvarias japánok. a má
sik három zeneköltő műveit is elküldték Veressnek, így megvan a
lehetőség a műveket összehasonlítani egymással. .

Nem nemzeti elfogultság beszél belőlem - hisz mint az érté
keivel pazarló s géniuszait néha bizony alig-alig felisrqerő nép fia,
ilyen gyanuba hogy is keveredhetnék? -, de Veress szimfóniája
magasan fölötte áll a másik három alkotásnak.

örvendetes azonban, hogy a japánok is ezt az alkotást érezték
legértékesebbnek és szívükhöz legközelebbinek. A japán megnyilat
kozások kiemelik a mű japán karakterét. Érdekes, hogy ez a karak
terizálás nem volt Veress szándékában.

Egyszerűen csak arról van szó, hogy az új magyar zene annak
a nagy euráziai örökségnek a gránit alapján nyugszik, melyet Bar
tók és Kodály "pentatonikus" hangrendszer néven ismertettek a
zenetudomány világában s dolgoztak fel költői alkotásaikban. Ve
ress is ezen az alapon alkot.

A japánok eddig Mozart, Beethoven és Wagner műveiben nem
találkozhattak ezzel a végeredményben rokon lelkiséggel. Annál na
gyobb lehetett az örömük, amikor az amúgy is távoli rokonnak tu
dott magyarság zeneköltőjének alkotásában, talán most először ily
ünnepélyesen komoly formában és alkalommal, szembetalálkoztak
vele.

:&nnek az euráziai örökségnek a birtokában ma csak mi ma
gyarok tudunk az emberi szellem orrnain járva vezetni. Az egyet
len nép vagyunk - Széchenyi "Kelet népe" -, melyet ennek az
örökségnek birtokában jártak át az európai kultúra szinte összes
jelentős eszmeáramlataí.

Ezért áll Veress műve messze kimagaslén a három másik mű

fölött. Röviden: mert perspektívákat nyit. Japánnak igét mond, ne
künk szerepet oszt.

Ahogy a Prohászka és Ady utáni nemzedékek legnagyobbjait
keressük a hitvilág csillagos egén s a magyar mitológia rögén, ép
igy természetes, hogy már régóta kerestük, ki lesz vajjon Barfók
és Kodály méltó utóda a magyar s egyben az európai zene vilá
gában.

Kodály hit világát az énekkarok szeráfi régióiban gyönyörű sZÍ-
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nekben bontogatta tovább az új magyar zeneszerzőgárda legbeérke
zettebb tagja, Bárdos Lajos, aki Kodály lezárt, szinte folytathatatlan
müvészetén vallásos régióitól ihletve a katolikus egyházi zene te
rén alkotott maradandót.

Bartók mindenütt problémákat feltáró művész, de olyan erős

egyéniség varázserejében. hogy epigónjai tömérdek, folytatója egy
sem volt.

De már korábban is észre kellett venni a fiatal Veress Sándor
művészetén valami olyan forma-aszkétizrriust, amely Bartók méltó
utódává avathatja őt az idő érésében. Eddigi müködése azonban a
népdalgyüjtések, a zongoramüvek és a kamarazene bensőséges vi
lágában játszódott le. Ebben a miniatür távlatban, ha - festészeti
példával illusztrálva a mondottakat - Kodály a. zene Rudnayja s
Bartók mondjuk Szőnyije, akkor Veress a zene Buday Györgyének
festői, de mégiscsak. egyszínü fametszetei képében alakult ki ben
nem.

Mostani Szimfóniájának meghallgatása és megismerése során
Veress müvészetének monumentális erőiben mutatkozott be előttem
s kibomlott eddig rejtett színskálája. Ebben a művében a fiatal
költő Bartók örökébe lép.. Zenéjében mindenütt Bartók lenyügöző
vívmányai, de szellemének zsibbasztó szuggesztiója nélkül.

Hangsúlyozom: a Szimfóniának semmiféle programszerű tar
talma nincs. Még annyi sem, mint Bartók Csodaszarvas kantátája
ban a szűz természethez való visszatérés vagy Kodály Háry Jáno
sában az örök gyermek napkeleti magyar. Csak egyszerűen elme'
sél, deklamál sorsról, életről, halálról. Amit még mondhatnék róla,
szakzenei téma, ami meg költészet benne, önmagáért beszél és
zenél.

A Bartók és Kodály teremtette új magyar szellemiség tehát
ifjú alkotók munkájában él tovább. A két nagy indító és részben
kiteljesítő még alkotóereje teljében s máris egy Bárdos Lajos után
fiatal kéz írja tovább a magyar zene könyvének arany lapjait.

Egy nép, amely ilyen világot ölelő távlatokban álmodja ki lel
kéből az új és egyetemes emberi kultúrkincseket, csak az európai
keresztény kultúra teljes apokaliptikus pusztulása során semmisül
het meg. Ám ma sokkal nagyobb távlatokban nyilik értelme Vajda
János 1857-ben Liszt Ferenchez írt versének: A nép, melynek
dalaiban Nqgy, halhatatlan búja van, Nem halhat meg soha!

Budapest, 1941 május 20.
Demény János

K ö y v E K
KÉT EM BER KÉ PE

NYISZTOR ZOLTÁN: BANGHA BÉLA ÉLETE ÉS MŰVE. Bp.
1941,_Pázmány Irod. Társ. kiadáSa. 417 ,. - ZAKAR ANDRÁS:
TIHAMÉR PÜSPöK ÉLETE, AHOGYAN KORTARSAI LÁTTÁK.
A budapesti növendékpapság adatgyüjtése nyomán. (Bp. 1941.
Egyetemi Nyomda. 437 l.) A két könyv ereje valóság-érzékében
van. Van egy valóság, túl a jezsuita taláron és püspöki ornamen
tumon, túl az arcon, a hétköznapok elhasználódó forgatagán, túl
azon, amit köztünk élő nagyokról látunk és a kiváncsiság örök
filmjére ráveszünk. De ezt a valóságot hagyjuk a holnapra, a tör-
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