
SZEMLE

A BARTÓK-VERSENYEK ÉS ÜNNEPSÉGEK.

A tíznapig tartó versenyek mérlegét több szempontból készíthetjük el. Sajnos,
mindegyiknek az lesz a közös hibája, hogy megközelítően sem teljes. De a téma
mázsás sulya 'miatt már a próbálkozás is nagy eredmény. Ha azt vesszük keretnek,
hogy 23 ország 224 jelentkezője szerepelt a tervezetben (fele zeneszerző); ha Edward
Dent-től (Anglia) Wladimir Avramow-íg (Bulgária) színes csoportja jött össze a mo
dern és legmodernebb zene fuestereinek - Kodály elnökletével -, akkor csak szá
raz adatokat soroltunk fel annak sejtetésére, 'hogy milyen belső erők tartják őssze

a világon a három éve halott Bartók kultuszát. Ha azt is megemlítjük, hogy a kül
földre szakadt, az egész világon megtalálható, jóhírű muzsikusaink Garagulytól
Serlyig hazajöttek művészetdíplomáciájuk beszámolójára, akkor máris végeztünk
azzal a külső kerettel, melyen belül szemügyre akarjuk venni a művészi alkotást.

L

Ez volt az első eset, amikor tisztán lehetett látni, hogy Bartók máris zenetőr

téneti távlatban van. Nemcsak azok számára jelent kimeríthetetlent, akik eddig is
elsőnek, mértékadónak, iskolának fogadták el a legmodernebbek közül, hanem ezen
túlmenően mindazoknak, akik kötelességből vagy kiváncsiságból kezdtek vele fog
lalkozni. Legjobban ott bizonyosodott be ez a gondolat, ahol más kultúrcentrurnok
legfrissebb kezdeményezései zsákutcába futottak. A kivezető irány a hangrendszer,

,ritmusképlet, forma, szerkezeti egymásután területén - mindig Bartóké volt.
Ez é~thető. Mert zseniális kortársán, Kodályon kívül, minden zeneforradalmát

majdnem kivétel nélkül odáig jutott el, hogy ledöntse a kiélt zenevilág korhadt osz
lopait. De ujat faragni, az uj zenebirodalomnak kifejező nyelvét megalkotni, törvé
nyeít kikezdhetetlen ül rendszerezni, csak alig néhánynak sikerült rajta kivül a XX.
században. Es hogy ez a néhány is lassan rájön a jobb törvényrendszerre, bizonyítja
Bartóknak az az utja, mely martír élet után lassan a hódító életre tér át. Szines
montézs volt erről az útról az a három hét, melyben élő tanuk voltunk. Nemcsak
alkotó életének különböző szakaira világított rá a halott mű, hanem a Bartók-misz
tikum élő valóságára is.

Ez a titokzatosság mindig jobban feloldódik, minél inkább vizsgálják, részeire
bontják, magyarázzák, elemzik. Vegyük elő a műveket, ahogyan hallottuk:

1. Nyelve nehezen tanulható, de egyáltalán nem megtanulhatatlan. Az egyes
külíöldi stílusiskolák eltérő kiejtése érződik ugyan az előadókon. de a mondanivaló
nak első, eredeti jelentése míndenűtt kiviláglik, még ha a nyelvi bázis más és
más is. Világosan látható ennek a nyelvnek gyökérzete: a magyar nép és a nyugati
szókíncs, Kitágítva a fogalmazást, talán így vagyunk legközelebb az igazsághoz:
két ellentétes világrész kultúráj ának primitív és továbbfejlett szavai. A nyugati, a
hozzánk közeleső. pedig lényegében egy világgal vagyunk mások. A magyar, a ke
leti távolabb esik, pedig az az igazi énünk. Ha tovább haladunk, eljutunk az ide
gennek látszó szókincs ugyanolyan primitív mélyére, mint a keletíé. Szintézisben
meg is kaptuk Bartók évtizedekig vitatott, de Kodálytól megdönthetetlenül szente
sített elméletét. az egész világ dallamkincse nagyon kevés őstipusra vezethető

vissza.•
Igy jutunk el a' humánumhoz, Bartók forradalmi egyedülvalóságának egyik

alapjához.
2. A szókincs használata azonban nem végtelen. Variálásí lehetősége nem ki

merithetetlen. Érthető, ha élete végére oda jutott, hogya humánumot hangoztató
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400 év előtti zsenik világpolgár-arculatából egy-egy vonást ismerünk fel nála. Nem
utánzás ez, mégcsak a rokonságnak sem ráismerésben megnyilvánuló jelenléte, ha
nem az a lélektani jelenség, amely egy zsenibe egész korszakot gyömöszöl bele, te
kintet nélkül arra, hogy emberek számára pillanatnyilag elfogadható <vagy nem.
A fejlödés megelözésének jelensége ez, mely csúcskiemelkedésnél természetesen
meglátja az évszázadokkal előtte kialakult csúcsokat. Ami a nyelvében térbeli hu
mánum volt, ugyanaz a formáiban az időbeli humánum.

3. Az előbb említettek magukkal hozzák, hogy minél közvetlenebb közeléből

került ki az előadó, annál inkább megegyezett játéka, - persze, relatíve azonos te
hetségű és képzettségű tábort véve - azzal a képpel, mely éppen mibennünk, ma
gyarokban él Bartókról. Ennek lett az a természetes következménye, hogy a Bartók-.
tanítvány mesterek növendékei sokkal közelebb hozták az egyénit a tárgyilagosság
hoz, mint más hatású, modern irányzatú iskolák stílusában felnevelkedettek.

Még pontosabb fogalmazásban azt kell mondanunk, hogy a Bartók-titokzatos
ság azzal, hogy ennyien ennyiféleképpen játszották, még nehezebbé lett, mert újabb
területekre vetítette be a magyarázat reflektorfényét. Új értékeket, új stiluselemeket
hozott, mely -már nem a lekicsinylés fintorát eredményezte egy-egy bartóki grimasz
nál, hanem meghökkenést és elmélkedésre késztetést. Itt van a fentebb emlitett hódító
út Ha már valaki oda jutott, hogy bármilyen mondanivalóját mérlegre tesznek még
akkor is, ha alig értik és addig merülnek el benne, míg más műveínek ismeretében
megközelíteni próbálják, az a zeneforradalmár, még ha olyan egyedülálló is, mint
Bartók, visszavonhatatlanul megindult a végleges megértés, megértetés útjára.

Hosszú évek kellenek, míg megértjűk maradék nélkül azt, vajjon a leghitele
sebb tolmácsolású Bartók-munkatársak, tanítványok stílusa miért talál kevesebb meg
értésre, mint II kevésbbé markáns, kevesebb karaktervonást feltüntető külföldiek elő

adása Talán jó úton haladunk megfigyelésűnkben, mikor azt tartj uk helyes véle
rnénynek, hogy II Bartók-féle soliloquia egyelőre csak azoknak mond teljes egészet,
akikkel a szerző saját maga közölte. És éppen azért volt szükség stílusának ilyen köz
Iésérc, mert a vátesz előbbreléte és megállás nélküli rohanása nem lehet tekintettel
koréra. Neki a megállás is csak arra szolgál, hogy ostorozza a tunyákat és magával
sodorja vagy a kongeniális tolmácsokat, vagy a bűvöletébe jútott tanítványokat.
Azoknak pedig elsősorban azokat közölte, amelyek legelrejtettebbek mások számára.

Szándékosan hangsúlyozzuk reflexiónkban, hogy a Bartók-megismerés nagy
részben Bartók-megközelítés. A versenyek bírálatai is ezt támasztják alá. Esztétikai
értékelésnél mindig megvan a szubjektivizmus veszélvej. százszorosan áll ez kortárs
felfedésénél. Ha megemlítjük, hogy professzor végzett a közepetáján és a genfi ver
senyben hátul ballagó kapott előkelő helyezést magyar növendékkel együtt, akkor
eléggé a látámasztoltuk ezt dZ elméletet.

IL

A versenyek 'után következtek a hangversenyek Bartók vagy a kortársak anya
gával. Talán harmadiknak a versenygyőztesek szereplését lehetne venni, de mivel a
verseny volt teljesitményük maximuma, érthető, ha nem tartjuk hű képnek az utána
való szerepeltetésüket. Kivételek a vonósnégyesek lettek volna. Ök azonban a zene
szerzők nyertes darábjaival újabb feladatot kaptak.

1. A versenyek idegtompító gyors egymásutánja kívánságszerűen hozta magával
a hallgatók részére: a Bartók-művék nagyszámú bemutatását. A hangversenylátogatók
pedig végre, ha nem is összefüggésben, de nagy átfogásban, olyan ismertetéseket
kaptak, melyre eddig nem volt példa. 'A Két portré-tól a Hegedűversenyig és a Zon
goraversenyig legnagyobb élményünk annak a világos bizonyítéka volt, hogy Bartók
alkotiÍsperiódusai mindig aszerint változnak, hogy szigorúan belső önmarcangoló asz
kézissel mennyire közelítí meg a lényegre egyszerűsített mondanivalóit. A Két portrét
is teljes egésznek vettük, de harminc év száguldó munkája, rendszerének szinte újra
feltalálása, három világrészben bolyongás, két, lelkeket felkavaró háború kellett
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ahhoz, hogy az "ideális arc" személytelen szépségétől eljusson a III. zongoraverseny
lassújának imádkozó énekléséhez.

Nincs adatunk írásaiban, vajjon szellemi erőfeszítéseiben milyen pályát írt le
l élekküzdelme. De a történelem konvertáló nagyjainak sorát sejtjük kiegészíteni vele.
Hiszen amíg a mísztíkumban górcsövezte a lélek végtelenbe ·vetülését, nem talált
maradéknélküli zenenyelvet ennek kifejezésére. Élete végére, mikor egy tökéletes
világnyelvet alkotott, a titokzatosság egyszerre személyes abszolútummá lett. Addigi
lassú tételeinek egyike sem volt olyan személyes hang, mint az utolsó műveié. Meg
erősíti ezt szóbeli üzenete a hangzatok érthetőségére vonatkozóan. A klasszikusok
istenhitét merjük végső szóként feltételezni benne.

2. Modern zeneversenyről lévén szó, igen helyes volt végignézni: mi a kortár
sak véleménye. Akár Bartók-hatásúak, akár más stíluson nevelődtek. Eszméltető je
lenség a vonósnégyes nyerteseinek munkaíránya. Világosan látható a két magyar
zseni felé tájékozódás. Ha pedig más területen volt járatos, a rokon szókincs volt
érezhető. A bírálat szerint igen sok közepes ·vagy gyenge volt közöttük. Talán elégsé
ges magyarázat ehhez az, hogy a bartóki alkotásoknak éppen a határértékeít, a fel
tűnőségeit utánozták azoknak végső lényege, leszűrtsége, tehetsége nélkül. Majd; ha
az utolsó ópuszok szételemzése, publikálása világszerte meglesz, egészen bizonyos,
hogy más Bartók-arcot ismerünk fel a legmodernebb zeneszerzők műveiben. Ez a for
rongók iránya, az útkeresőké.

3. A leülföldre szakadt magyar szerzők vezénylése, műveinek megismertetése
bő választékot nyujtott.· Mintha a legfiatalabbaknál majdnem egy generációval idő

sebb honfitársaink ugyanazt árulták volna el szerzeményeikkel, mint Kentner a játé
kával: bennegyökerezni a magyar útmutatókban, de azok életmunkásságát - tehet
ség szerint - egyéni módon magyarázni, érthetővé tenni. De ezzel zenei bölcseség
hez kell eljutni. Az pedig, nagyon ritka kivétellel, nem adódik a tudomány megszer
zésének éveiben. Életbölcseséggel jár az együtt.

Mintha sejtetni akarták volna a bemutatott művek, hogy annyiban tekinthetők

irányjelzőknek, amennyiben egy-egy stílusiskola leegyszerűsített nyelvén akarnak
beszélni.

Az egész idő legtisztább öröme volt hallani azokat a magyar alkotásokat, ame
lyek mesterművekként élnek alkotóik működésében. Azért természetes ez, mert han
gos bizonyítéka annak, hogya legújabb zene további fejlődésében a Bartók-Kodály
Weiner alkotások mellett számolni kell a magyarázó tanítványok művein kívül és
azok után, a legifjabbak útkeresésével. - A Kodály-koncert, remélhetöleg, végre már
meggyőzi a hitetlenkedőket is, hogy a két ellenpólus tengelye körűl forog még sokáig
az alkotók világa. A csodálatot keltő, önálló bolygók mindig csak szebbé teszik az

égboltot. Nádasy Alfonz O. S. B.

SZ.INHÁZ
ÉDES FIAIM
Arthur Millet drámájának bemutatója a Művész Színházban

Vannak színpadí szerzők, akiknek érdeklődés.e csak a mindenkori hétköznapok
kal összefüggésbe kerülö problémakat képes megragadni. Ezek "mondanivalóikat",
amik soha nem többek, mint az utcán találkozók, a kávéház-látogatók, társas össze
jövetelek beszéd-tárgyainak világos megfogalmázésaí, egy jó napilap-írásmű hatásossá
gával szokták megfogalmazni. Színpadra szánt f,alkotásaik" tehát a téma közérdekűsé
gével arányosan hatnak. Igy jönnek létre a "szezón,sikerek", amik azután könnyen
v áihatnak a nemzetközi szórakoztató-iparnak kedvelt export- és import-cikkeivé, ha
it színdarab tárgya számára 'történetesen píllanatnyílag más emberi égtáj és más szel
lemi klima is kedvez.
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