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Nyilvánosságnak szánt első fényképe készítésekor a pályákezdő Bartók

sujtásos fekete atillában állt a gép elé. Ez a fiatalsága s nyíltsága folytán
oly megható - "odaállás'" diktálta neki ismert j.elmondatát is, mely azért oly
hiteles és oly szívbizsergető, mert Edesanyjának írván vetette papírra, hogy
"minden téren, mindenkor és minden módon" a magyar nemzet és haza ja
vát fogja szolgálni.

Amit ma mi "kollektív szellem"-nek, "közösségi szolgálat"-nak: szocia
lista magatartásnak mondunk, azt jelentette abban a, korban, ebben a levél
ben nemzet és haza, még az eredendő értelme szerint e szavaknak. Emlékez
zün~: ezekbe nálunk Kölcsey, Vörösmarty, Széchenyi, Petőfi töltött - máig
romlatlan tartalmat. .

Bartók - mint Kodály is - eleven közösség szolgálatát vállalta. Vagyis
ott - azon a mostoha helyen is - ahova a sors vetette; s olyan állhatatos
sággal, minden következmény vállalásával, aminek egy életen át tartó telje
síiéséhez ahány rész tehetség, legalább annyi rész jellem is kell. Nemcsak
"isteni szikra", hanem prométheuszi tűrés. Félig érti csak Bartók "küldetését",
aki azt hiszi, azért fordult a néphez, hogy el- vagy átvegyen valamit, ha csak
dalt is. Eppannyira fordult feléje azért, hogy adjon neki; Igy tudott való
han azonosulni a néppe'l, azzal, melyet így a nemzetnek tekintett.

Egyike volt annak a négy-öt embernek, akik a századfordulón újm fo
galmazták a nemzet jelentését, megtisztították s fölemelték a haza lejá7'atott
nevét. Eszményt tudtak tűzni, elsősorban a közösségi önzetlenség eszméjét,
egy szólamok mérgezte ifjúság elé. Miért épp Bartók és Kodály szava hang
zott legmesszebb és legtisztábban: legvilágosabban? Hisz nem is szóval fe
jezték ki magukat, hanem zenével, dallal, amelyben a "szöveg" hovatovább
mellékes lett!

Talán épp azért, mert "más terület"-ről jöttek. Nem a "szavuk"-1cal szól
tak igazánból, hanem a magatartásukkal. S mintha mégis, még a zenében is
ez volna a fontosabb; a jellem szava és szövege.

Bartókért lelkesülni nem zeneértői kiváltság volt. Azo1c közé a diákok
közé tartoztam, akiket a vezető tanár már' az évnyitó énekpróbán reményte.
lenül kiállít a karból. Mért lettem mégis, már fiatal fővel az ő munkásságá
nak rajongója? Azt hiszem, már nem sokat kell magyaráznom.

Azok közé a növendék fölvilágosultak közé álltam, akiknek szájszöglete
a hazafiság puszta kiejtése közben a gúny görcsét rándította. Ki oldta föl ezt
a görcsöt? Hogyan nevelődtem rá, hogy épp ezt a szót igyekezzem ejteni a
leghibátlanabb értelemmel, legtisztább ajakkal?

Számomra ilyen értelemben is Mester Ő. Kevés volna azt mondanom, .hogy
Ő, a merész újító vezetett be a mai zenébe. Igaz, mafJYar dallamgyűjteményé

ben a népdalok lelőhelyéül az én legszűkebb pátriám falunevei állnak, s így
legbátrabb (leghívebb) "földolgozás"-ai gyermekkorom énekeit mondták visz
sza. Az élet és a fölp,dat vállalásában volt vezető mesterem nekem is.

Elgondolkodtató, bár nem első eset, hogy írók - sőt pontosabban köl
tők - közös harci szóul zenész nevét választják. A francia irodalom egyik
lwrszakalakító folyóiratának neve R e v u e Wa g n e r i e n n e volt. Törvény
szerűnek érzem azt a közös vonást, amely azokat a magyar költőket össze
fűzi. akiket Bart6k személye vers írására indított. A közösség iránti szomj
és kötelességérzet vonása ez; s a közösség megtart6 és megvált6 erejében
t'aló hit, vagy legalább remény.
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