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ZARATHUSTRÁTÓL AZ ADAGIO RELIGIOSÓIG

Szeptember 26-án volt tíz éve. hogy Bartok Béla New-Yorkban
meghalt. A nemzetközi hódolat e tíz esztendeje elegendő idő azok
meggyőzésére is, akik saját szemükkel látni nem tudták, hogya
zenei égboltozat olyan állócsillagáról van szó, amelynek fényessé
gét Schumann, Musszorgszki] vagy Brahms nagyságrendjével mér
het jük, sőt nagyon meglehet, hogy a század első felének Debussy
után leghatalmasabb zenei alkotóművészétvesztettük el. Élete nem
magánélet többé. Minden mozzanata - Adyval szólva: "e·gy fáj
dalmas, nagy élet [ussán" - kutatás tárgYa lehet; elsősorban ter
mészetesen műveinek eszmevilága és általában világnézetének ala
kulása, Tíz év eltelte azonban még nem elegendő arra, hogy egy
élet minden titkába az indiszkréció érzése nélkül a nyilvánosság
előtt bevilág íthassunk, Levelezésének eddig meg.ielent három kö
tetét olvasva, mint a sajtó alá rendező Demény János oly találóan
irja: "pirulva érezzük arcunkon tiltó tekintetér". De az írott és
kiadott forrásokból nem is tudhatunk meg minden jelentős moz
zanatot, zenei alkotásaiból lelkületének egyértelmű diaenóvisát
megkísérelnünk szintén nem csalhatatlan sikerű próbálkozás. Arra
azonban alkalmas, hogy okot adjon egyéni emlékek felidézésére és
legalább magánkörben történő megnyilatkozásra mindazoknak,
akik a mester belső világába bepillantani szerenesésebbek voltak.
Esztendők multával, amikor élő személyek iránti tapintat többé
már nem feszélyez, az ő közléseiket is értékelni lehet és adalékaik
beépülhetnek a hitelesebb Bartók-arckép összetevői közé.

Ami a levelek végigolvasásakor tiszteletet parancsolóan ha
marosan szemünkbe tűnik,az Bartók nagy erkölcsi komolysága.
Beethovenhez hasonló mélyen etikus egyénisége. A felismert igaz
ságtól semmi áron el nem tért volna. "Tiszte,sséges tudományos
munkálkodásnál rászedés nincs" - irja egy, a nemzetiségi érzé
kenységet érintő kérdésben (III. 23. 1.) Határozott hangon hitel
tesz magyarság-a mellett ,..- egy bukaresti tisztelőjéhez címzett ItT
vélben (III 190). 'I'hukvdidest nem idézné eredetiben, "mc'rt akkor
úgy látszanék, hog-y értek görögül, márpedig- ez nem igaz" (II 191).
Az 1935-ben neki itélt Gregusa-érmet nem azért utasítja vissza, merj
a kitüntetett ifjúkori - harminc esztendővel előbb komponált -.
L zenekari szvit m űvészi irányától már erősen elfordult, hanem
mert a jutalom odaítélésénél mellözték Kodály ..sokkal jobb, sok
ImI érettebb műveit.": a Székely fonót és a Galántai táncokat (III
409). - Az igazság mellett a szeretet sem hiányzik erkölcsi alka
tából, Édesanyját megható gyöngédségrrel veszi körül, elvesztése
után mégis szemrehánvásokat tesz mag-ának a jóv:í.tehéetlenii1 eL
mulasztott szeretetszolgálatok miatt (II 149). Ha ideje engedi.
készségesen eljár mások ügyes-bajos dolgaiban, érdemes rászoruló
művészeknek adott ajánló soraiban nem fukarkodik az elismerés
sel. Itt említjük meg, hogv farizeusi botránkozással erkölcstelen
nek emlegetett szinpadi rnűvét, a Csodálatos mandarint nagvszerű
aj apeszme ihleti- az Élet győz.elme az életellenes modern világ kap
zsisága és erőszaka fölött.
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Érzésvilágában a vallásos lelkiség két jellemzékét. az exhor
resco-t és inardesco-t: a szent borzongást tés az eszményiség lán
golását sem nehéz megtalálnunk. A Titokteljes iránt egészen kü
lönleges érzéke van, a húros és ütőhangszerekre írt Zene adagio
télele beszédes bizonysága ennek. Műveiben többször is zenésít
meg "csodát", és hozzá - mirrt az "átváltozásra" a Cantatában 
félelmetesen remek kifejezést tud találni. Megrendülten tűnődik el
a halál misztériuma fölött, mint ezt a Concerto II. tétele, a ma
kabreszk ..Párok játéka" tanúsítja. Kév88 másrészről teljes oda
adással, életreszóló elszánással érdek nélkül lelkesedni nagy esz
ményi oélokért: ..a magyar nemzet javáért" (I 43) és "a népek
testvérré-válásáért" (Ill 191).

De még tovább rnehetünk. Bartók roppant expresszivitású mű

vész' elemi erejű indulatok törnek fel nála tudatalatti mélysége
ikből a művészi kifejezés felszínére. Mihelyt azonban felbukkan
tak, egy beethoveni szorítású formáló marok értelmes alkatokba
kényszerf ii a legösztönösebbet is. Az értelmi munka mesterfogása,
midőn akár egymás hatalmas variációi gyanánt jelennek meg
(mint a Hegedűversany r. és III. tétele). akár egy-Hg'y szonátaté
tel alkatelemeiként formába illeszkednek. A szakszerű zenei elem
zés meglepő belső logikát és szimmetria-összefüggéseket tárha: fel
olyan darabjaiban, amelyek ugyanakkor laikus hallgatóra is le
nyűgöző hatásúak (pl. a két zongorára és ütőkre írt Szonáta. ilL
a Zene húros és ütőhangszerekre r. tételei). Bartók alkotó egyénisé
gének egyik legsajátosabb jellemzéke előtt állunk, és - ez a meg
lepő - eljár-ásmődja e pontban a "katolikus" magatartással ana
lóg. Pneuma és Logos egymásba-válása, a mindenüt t keresett és
mindenüvé bevilágító értelem, a legmélységesebb titkok kezelésé
ben is alkalmazott logika, az embert existenciálisan igénybevevő
tettek - a hivő állásfoglalás és az erkölcsi dönés - racionális
megalapozása ugyanis ízig-vérig a katolikus gondolkodás sajátos
ságai.

l~rthető, ha mindezek után önkénytelenűl felszakad lelkünkből

a végi sóhaj: "l'alis cum sis, utinam noste-r esses !" Mert Bartók,
életének túlnyomó részében, távol állott gyermekkori katoiikus
voltának világnézetétől. Fájdalmas tény, hogy ebből az anima na
turali er relíriosa-hól épnen az az istenélmény hiányzik, amely
oly jelentős ihlető tényezőként szerepel e,gy Ady, Kodály vagy J ó
zsef Attila művészetében.

Huszonhatéves főve'l fogalmazett leveléhen egy leányismerőse
előtt számot ad álláspontjáról (II 70). Hálásak lehetünk az őssze
g-yüjtúnek, hogy e megrendítő és negativizmusában is tanulságos
emberi dokumentum közlésére elszánta magát. A levélben a hitét
vesztett, sőt anyagelvű Bartók áll előttünk, amint mesrk isér-li át
tekinteni ide vezető útját és nézetét bizonyítékokkal is körülbás
tyázni. Az általa adott magyarázat azonhan aligha teljes. A hittől
való elfordulás indítékai olvasmánvoknál és barákozásnál sokkal
mélyebhen feküsznek, sőt éppen magukkal hozzák, hogy valaki
Gcry-egy olvasmánvra rezonáljon vagy a barátságot elfogadja,
Nemcsak a hitre, ellenkezőjére is álla pascali szózat: "Nem ke
resnél, ha már mev nem találtál volna:" A levélhe-i f~h:orolt elvi
szemnontok nsryanúvv 'úlmutatnak őnmazukon. Ezvooül "a vég-
telen lény véges tulajdonságaival" kapcsolatos gondokata igazán
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bölcseleti mélységű. bár ez sem bizonyíték, hanem csak probléma,
amelynek megoldását nem ismerte. A többi a vulgáris propaganda
viszonylag könnyen Ieszerelhetö kellélotárából valós - ha egyéb
ok nem szerepel - a rendkívül intellektuális fiatalember maga is
megtalálta volna, ha mást nem, legalább gyenge pon, jaikat. De
az ifjú Barlók álláspontja éppen nem a kritikus bizonytalanság,
nem a szkepsais, hanem eg-y valósáo-os imJPr'ríl' vnJ'ásosság, amely
nek meggyőződése, áhitata, sőt térítő buzgalma van.

Mint bevallja, 14 éves koráig ,.buzgo KaLOll1mS" volt. Egymá.<>t
felváltó három hittanára (egy nyugalmastadás előttálló öreg és
két fi'atal kezdő) egész pozsonyi diákélete folyamán, tehát később
is kifogástalunnak találta és kivétel nélkül jelessel osztálvosta,
noha ugyanakkor tele marokkal szórták az elégsézeseket még tör
ténelmi nevek képviselőinek bizonyítványába is (Dohuányinak kö
vetkezetesen csak "jó"-ja volt). A diákmiseken a VIII. gimná
zista Bartók kísérle a közös éneket az iskola templomának szép
új orgonáján s ezért szerény jutalmat is kapott. Hol rejtőzhetett
tehát a belső "se,b" a mit sem sejtető, síma felszin alatt'

Kisgyermek kora, amikor az istenélmény alapvonalai rendsze
rínt kialakulnak, kínzó betegségek elleni küzdelem, valamint 7f.Y
nei tehetségének felfedezése és fejlődésa jegyében telik el. }Í}rde.\
Iődésének súlyporutja tehát nem a vallási élménykörbe kerül. De
mindez még nem lelki seb. Tettek-e előtte oly óvatlan me.y,je,g'y7,é.st"
hogy a testét borító kiütéseket vag-y nötrő rendszabálvokkal ker
zelt állítólagos hátgerinc-ferdülését Isten mérte reá' Nem tudjuk.

A II-os kisdiák földrajzból és számtanból bukásra ám, ezért
édesanyja kivette a nagyváradi g'imnázdumból. A papi iskolában
szenvedett kudarc nem hagyott Ielkében mezállapítható nyomot;
úgy látszik, tárg'yilagnsabban ítélte meg a dolgot, mint édesany
jának különben jogos szűlői büszkesége, A sikertelenség magya
rázatára nem is kell tanári rosszlndulatot feltételeznünk. Elegendő
ok a különbözotí vizsga erőfeszítése után gyakran fol1épő átmeneti
visszaesés melletd az, hogy a rendkívül anvás kisfiú elŐ8,zör ke
I'ült távol Bartók mama jótékony közelségétől. Váradon kezdett
először komolyabban zongorát tanulni (Kersch Ferencnél) és köz
ben még szembaja is támadt (II 207).

M.aga Bartók tizennegyedik életévéig látja töretlennek
vallási fejlődése vonalát. Az értelmileg rendkívül feilett, sohi
zothyrn lelkialkatú serdülő fiú bizonyára Fmím()s feld()1~')7,a+]f\.n

problémát hordott lelkében. Az el nem készültség ilyen állapotá
ban fájó válságot okozhat az iskolai kötelezettségként megjelenő
vallási gyakorlatok végzése, elsősorban a s7,ent~yónásé és 4ldo
zásé, amelyek megkövetelik az egész egyéniség fenntartás nélküli,
exisztenciális odaadását. Hogy a konfliktus szerencsésen végzöd-

"Helvesbftenünk kell Deménynek Bartók édesanvra visszaemlékezéseire alapí
tott véleményét, hogya tanárok ..akikkel nem korrepetálhattak, azokat lelkilsme
retlpn;q """tatták" lHartók élete és müveí, Uj Könyvtár, 33. sz. 9. otd.), Apám egy
évvel később ugyanott, ugyanazoktól a tanároktót. ugyancsak számtanból és föld
rajzból .. jó" osztályzatot kapott, pedig későbbi diákéveiben nem ért el Bartókhoz
hasonló jó eredményt, soha "privátára" nem járt, szület sem keresték a tanárok
jóindulatát. Bartók mama visszaemlékezései egyebekben sem egészen pontosak
(pl. hogy számtanból és -"'rlrc ","ól fiának későllb rníndíg jelese volt, vagy hogy
Dohnányi távozása után már ő orgonázott a gimnáziumi templomban). V. ö. A po
zsonyi kir. kath. Főgymnaslum értesítöít 1892-1899.
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jék. az egyik oldalon nagy nevelői bölcseséget, türelmet és tapinta
tot, a másik részről megnyilatkozni kész bizalmat tesz szükségessé.
Bartók esetében összeütközésre sor nem került. Magaviselete ellen
soha kifogás nem volt, tehát példásan megtette mindazt, amit az
iskolai élet előírt rendje megkívánt. A tagadás szavát nem mondta
ki még bensőleg sem középiskolás évei folyamán. Egyenes lelke
ösztönszerűleg irtózott a képmutatástól. A világnézeti fordulat
gondolata azonban a felszabadulás igéretét jelenthette számára.
Igy érthető, amit érettségi utáni állapotáról elárul: "Akkor rop
pant mohósággal estem neki atheista könyveknek" (II 72).

Egyéb tényezők elősegítettéka fordulatot. Az u. n. (:-.gyházpo
litikai harc Bartók diákévei alatt ért véget a polgári házasség
bevezetésével s bár korántsem az egyházellenee arcvonal győzel

mével zárult, a "magyar kulturharc" tartózkodás nélkül forgatott
publicisztikai fegyverei sok lélekben okoztak lappangó és később

felfakadó sebeket- A kor katolikus élete sem volt lelkesítő. Férfi
világunk vallásossága még a liberalizmus holt vizein lavírozott,
az európai katolikus reneszánsz hullámverése nem ért el hozzá.
Püspöki városokban nem akadt három értelmiségi férfi, aki hus
véti kötelességét teljesítette volna. Schopenhauer pesszímízmusa,
a renani relativizmus, Büchner és Haeckel anyagelvűsége hódító
útra indult s az igényesebb szellemek Nietzschéből tanulták felül
ről nézni a kere-szténységet. Pascal Gondolatait, Newman Gram
mar of Assent-jét ki adta volna a töprengő ifjú kezébe ~ Magyar
fordításuk sem volt akkor még (a Newmané máig késik). Hume
Vizsgálódásaiuak fordítása viszont rendelkezésre állott a pozsonyi
kir. kat. gimnázium ifjúsági könyvtárában is.

A hivatottak segítsége aligha lehetett elegendő. Az apologetika
mint önálló teológiai tudományág csak a mult század utolsó év
tizedeiben alakul ki, gimnáziumi hi ttanitásunkba akkor még nem
vonulhatott be. Nyolc esztendő vallástana Wappler németből for
dított s minden lelkesítő erőt nélkülöző száraz Egyháztörténetével
sárult. Míg Kodály később is kegyelettel emlékezett Toldy Bélá
ra és neki ajánlotta az öt Tantum ergót, addig Bartóknak hitta
náraival sem volt szereneséja. Egyikük ügyetlen túlbuzgóságát
egyenesen világnézeti elidegenedésének okai között sorolja fel.

Prohászka az ország apostolaként 1901-ben kezdi történelmi je
lentőségű budapesti konferenciabeszédeit. A világirodalomban pá
ratlanulálló apológiája, a Diadalmas viláenézet 1903-ban jelent
meg; előző könyve, a Föld és ég - .Jcutatások a theolózia és geoló
gía érintkező pontjai körül" - 1005-ben harmadik kiadásában lá
tott napvilágot. Bartók ekkor már Budapesten él és túl van első
nemzetközi sikerein.. Ha lett volna is környezetében valaki, aki ez
írásokra figyeImét Ielhlvia, Bartók a kezeírásából ismert határo
zott húzással bizonyára lezárta volna magát, aminthogy lezárta
az eg'ész kérdéat..is a maga számára.

"Nietzsche hívének" vallja magát ebben az időben II 59).
Strauss Richard Also sprach Zarathusira e. szimfóuikus művének
első budapesti előadása (1902) - mint Önéletrajzában beszámol -"
egészen rendkívüli hatást tett reá. Bizonyára e mű vezette el ft
programmadó hasonló című Nietzsche-könyv behatöbb olvasásá
hoz. S ha Nietzschét, éppen a Zarathustra miatt, evilág evauzelis
tájának nevezhetnők, úgy Bartók művéssetével a földi valóság
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mísztíkusa lekto Bölcseleti tanulmányokra később már aligha ke
rült ideje. Művészi GS tanári munkája mellett fennmaradó ener
giáját és érdeklődését egyre inkább egy új élménykör foglalja
el: 1905-töl feltárul előtte a magyar, 190G-tól a szlovák, 1905-tól II
román és 1913-oon az arab népzene világa.

Hihetjük-e, ho·gy Bartók, aki 'alkotó művészetében nem egy
stílusfordulattal lepte meg kritikusait, aki (dat tanulni annyira
szeretett, világnézet terén változatlanul me-gmaradt volna huszon
hatéves korának állásponcián ~ Palestrina és Bach, Beethoven és
Liszt gondolaivilágának egyre alaposabb megismerése, Liszt mel
lett legnagyobb vallásos zenei g éniuszunkkal, Kodály Zoltánnal
kötött életreszóló barátsága e tekintetben miriden nyom nélkül
maradt volna ~ Bizonyosnak látszik, hogy a pozitiv kereszténységtől
rnindvésrig idegen maradt (II 170). Forma szes-int az, unidár-ius val
lást választotta magának s ha ezt hitvallásnak vehetnők. lea
alábbis deista istenhitet jelentene. Feltehető azonban, hogy az ak
kori Mag'yarországon, amely a vallási hovatartozást és a vallásos
nevelést közjogi kérdésként kezelte, e lépésével fiát akarta meg
kimélni saját ifjúkorának válsághelyzetétöl egy minímális külső

követeléseket támasztó Ielokezetben.
A leveleiben eléggé gyakran felbukkanó "hála Istennek" s más

hasonló kifejezések következtetésre szintúgy nem jogosítanak, mint
az Amen egy kórusműve végén, az Este a székelyeknél népi kör
nyezetet idéző imádkozó dallama, vagy ha a gépzenéről szóló elő

adását a Gondviseléshez forduló fohásszal fejezi he. Mindez csak
Bartók szabadlelkűségénekbizonysága: nem tűri, hogy akár s.ajM
vélekedése is béklyóba verje stílusfordulatai meg-választásában.
Ugyanily szabad lélekkel csodálja meg a bécsi Stephanskirchét és
Páris sok szép templomát (I 57), vagy -- mint mag-a irja - "táp
l.álkovik" Normandiia kaíedrál isaiból Tl H 84). Sőt őszinte barátsá
got tud kötni egy fiatal katolikus pappal, Bir-lea jódi káplánmal.
aki maga is tevékeny néprajzos és Bartók készséges munkatársa
volt mind máramarosi gyüjtőútján, mind a gyüj,temény sajtó alá
rendezésében.

Bartók életének utolsó szakasza jelentős köruyezetváltozással
járt. Az Üjvilárrha menekült, távol a fasizmus európai kezvetlen
kedésétöl és jogtiprásaitól. A messze idegenben a tisztelet és sze
retet légköre veszi körül. A Colurubia Egyetem saivéhezközelállő

népzenetudományi munkára alkalmazza. ft seat+Jei Washinzton
Ep'yetem ismételten arra törekszik, hog;y előadójának megnyerje
Művei kitiínő el'6adásban kerülnek műsorra, Utolsó betegségében
a zeneszerzők, írók és kiadók társasága - amelynek tav.ia sem
volt - saját költségén gyógykezelteii és üdülteti, Yehudi Manuhin
pedig- 10 OOO dollárért rendeli meg nála a valóban el is készülő he
gedű-szóJószo nátát.

Az új kőrülmények közö<tta meater maga is változik. Levelein
újra meg újra kedves humor, szinte gyermeki derű csillámlik át,
kezeírásának általános képe is sokkal megrryug'taróbb. 1944-hen vál
lalja egy kollektiv művész! munkának elzondolt bibliai 87vit 
La Créafion - első tételének rnegkomponálását. A mű, Bartók
hibáján kívül. sajnos, nem készült el. de meeszületnek utolsó stí
lusperiódusának jellegzetes alkotásai: a nagyzenekari Concerto
és a III. zongoraverseny.
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Az említett zongoraverseny a mester utolsó, befejezettnek
mondható műve. Vallomás jellegűnek kell gondolnunk. hiszen meg
rendelt. jövedelme't jelentő munkák mellőzésevel, utolsó lehetősé
geit kihasználva dolgozott rajta. Záróütemeit már így is idegen
kéznek kellett hangszerelnie.
- Bartók. aki 15 érv eldtt irt Caniaiáiá: szinte kérkedő daccal
"profán"-nak nevezi. az utolsó zongoraverseny lassú tételét Adagio
religioso felirattal látja el. De vallásos vonatkozás nemcsak a
tempo-előírásban mutatkozik. A tétel első része a régi mesterek
eljárásmódját felújító korálfeldolgozás. sőt olyan közelebbi előd
je van, mint a ..Felgyógyult beteg hálás szent éneke az Istenség
hez" Beethoven kései a-moll (oP. 132) vonósnégyesében. Bartóknál.
aki tudósa is művészetének, a találkozás nem lehet véletlen. A
részleteiben bemutatott koráldallam mindenesryes sorát mindkét
mcsternél polifón szövésű bevezetés, ill. közjá: ék előzi meg; de
Beethoven himnikus szárnyalású és valóban hálásan meleg, "lyd
hangnemű" istenes éneke helyén itt komoly. töprengő korálmeló
diát hallunk. Ez az ,.imádság" a Bartók egyéniségével és pályájá
val legszorosabban összekapcsolódó hangszeren. a szélő-zongorán

hangzik fel, a szigorú szabályt étheri sejtelmességgel párosító be
vezetések- mint kozmikus körnvezet - a zenekar vonós részlezén.
Mintha valaki imádkozni próbálna, a csillagos ég alatt, mult idő
ket ídézgetve, a zene ifjabb korának nyelvén. Az Ég azonban nem
ád feleletet. Néma marad. Helyette - a tétel középrészében -a
Föld szólal meg: a nyári éjszaka sokhangú csendje. madárszava,
hirtelen mcccanásai. 'I'alán nem csalódunk, haa zeneköltő vallo
másával József Attilának megrendítően nagy istenkereső verset,
a "Bukj föl az árból" címűt, állít juk párhuzamba. A vers - bár
sokban eltérő külső és belső körülmények között -- szintén a halál
közelségében keletkezett s a költő ,.emberarcú" Isten után kiált
benne a süket és vak világegyetem mögött ásító Semmi rémlátá
sával szemben. A kérdés itt is, ott is nyitva marad, illetőleg Bar
toknál szólóhangszer és zenekar - egyén és kozrnosz - szeropese
réje az első rész gondolatait variáló harmadikban, akorálban meg-
dicsőülő természet s fl zongoraszólam vé~ső beletörődő, megadó
elnyugvása mintha pantheista megoldás felé mutatna,

Egy .bizonyosnak látszik. Bartókot ismét Iozlalkoetatta az Is
ten-probléma. Végső betegsége éjszakáján Jákobként birkózott az
angyallal, már szinte az örökkévalóság hajnalának szürkületében.
Hogy az végtére megáldotta-e őt. számunkra titok marad. úgy
érezzük, ide is érvényes. amit Kodály mondott barátja alkotó mun
kájáról: ..Nem mondhatta ki az utolsó szót és más sem mond
hatja ki azt helyette".


