
ját mondanivalómmal", a lehetőséget, hogy ezután "még pontosabban tudjam kör
vonalázni magamnak az O jelentőségét". Magamagára és Bartókra utalva irja:
"Lassacskán egységbe verődnek azok a szempontok és életünk elemei, melyek csak
együtt alkotják azt, amit lényegünknek érezünk." Majd Juhász Ferenc vers-Can
tatajára tér, s az újabb Juhász versekről rnondja: "Még nem tudtam megközelí
teni (teljesen) ... mégis állítom, hogy pontosan tudom a helyét a magyar irodalom
ban. Nagyon szerenném műveit megszerezni." S a levél legvégén: "A Cantata P1'O

[ana [uhászí fogalmazása szebb az eredetinél."
Válaszomban erről faggatom, s arról, miért nem beszélt saját Cantatújáról ?

Aztán ..•
Aztán soha süketebb, soha pofonverőbb választ! A posta gyászjelentőjét hozta.

Meghalt Nagy Albert;
Nos, tanúként bizonyítom. tudni sem akart meghalásról. Ellenben a halált,

mmt mínden művész, az élet kenyeres pajtásának tudta. Most is hallom, amint
Mandarinjáról mondja: "Esze ágában sincs meghalni. Halvány fogalma sincs, mi
történik a háta mögőtt",

Ezért nem tudom másképp felfogni távozását, mínt hogy "meghalásba mene
kült a halál elől". De még inkább így: "Halálba menekült a meghalás elől". Hogy
annál tovább éljen. A Cantata utolsó nagy műve volt. Ezentúl a nagyalberti titok
legkifejezőbb túlélője,

RONAY LASZLO

BARTÓK ÉS A NYUGAT
Amíkor 1905-ban a modern magyar irodalmi és művészeti törekvések összeg

zéseképp megjelent a Nirugat első száma, szerkesztőit elsősorban a korszeru tájé
kozódás igénye vezette. Szemüket nyugat, Párizs felé emelték, ahol tarka egymás
utánban jelentkeztek az új meg új törekvések, s ha ezeket a Nyugat körül cso
portosuló fiatalok nem is fogadták el, vagy éppen krí.tikával szemlelték is - mint
például Ady a futurizmusrt -, tudtak létezésükről. olvasták manífesztumaíkat, és
azzal az öntudattal nézhettek szembe itthoni politikai és irodalmi ellenfeleikkel,
hogy ők a magyvrlág da:lnokai.

S ha már otthonuk a művelt világ volt, igyekeztek is minél alaposabban tá
jékozódni benne. Mint "szabadon portyázó sereg" (Németh László kifejezése ez)
vágtak neki a világirodalom ormainak, egyre-másra jelennek meg a Rimbaud-,
Baudelaire-, Verlaine-fordítások, s Poe Hollója körül hamarosan elméleti víta io:
kerekedik, amelyben Kosztolányi és Elek Artúr más és más szernszögből, de
ugyanazt a kérdést feszegeuik ; mi irodalmunk viszonya a világirodalomhoz, melyek
azok az erővonalak. amelyek mentén tájékozódva a legbiztosabban építhetjük fel
rnodern költészetünk fellegvárait.

Es szi~te hangról hangra rímel erre a törekvésre a meginduló Nyugat zene
kritikaí szelleme, tevékenysége. Féldg-meddig teljesen elfelejtett, a lexikonok cím
szavai közül is kirekedt kitűnő kritikusok - Jász Dezső, Bálint Aladár, a festő

Berény Róbert - s velük a Nyugat nagy korszakának egyik tragikus torzója,
Csáth Géza, az egyik legnagyobb zeneesztéta. Molnár Antal mind a világ zenéjé
nek hangjait figyellik, s a későromantikus bombasztikus zenekari zengésből, s az
ímpresszíonízmus lágy harmóniáiból igyekeztek felfogni azokat a jelzéseket, me
lyek összecsengtek a legjobb hazai törekvésekével. Reger, s vele a művelt, de ra
finált hatásokra épített neoromantika, Strauss, Debussy, Puccini, Schönberg és
iskolája voltak a kor uralkodó csíllagzataí, SztravinszkJij fénye majd később ér
idáig, Honeggeré is, de őt meglehetős fenntartásokkal fogadja a szakmabéldek tá
bora. A századvég zenei irányzatat és alkotói felkeltették ugyan a Nyugat érdek-
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lődését, de az igazán nagyot, az előremutató tehetséget nem találta köztük egyet
len kritikus Sem. Regerről azt olvashatjuk, hogy "mat.ematikus, művelt alkotó, de
a mának igazi nagy muzsikusaí között nemigen kaphat helyet". Strauss Elektrá
jának bemutatója 1910-ben valóságos kultúrtörténeti esemény, a virágkorát élő

sznobízmus zeneli ünnepe, a hódolat és elismerés hangja közé mégis helopakszik
a kétsége is: "Semmi esetre sem olyan jó zeneszerző - írja Jász Dezső -, mint
amilyen jó művész", s az este tanulságát abban foglalja össze, hogy "végre nem
unatkozott" az Operában. A Puccini-láz ekkortájt kenti hatalmába az operaházi
közönséget, Ady Rómában hallgatta végig a Nyugat lánya premáerjét, s benyomá
sadról a következő, nem éppen hízelgő képet adja (s ennek az is érdekessége, hogy
Puccinit a futuristák közé sorolja): "Hát én utálom a futuristákat, természetesen
csak azért, és elsőképpen azért, mert nem nagyon tehetségesek, de nagyon prog
ramosok. Ez már bolt, egy kimérő üzlet, ahol hetekig dolgoznak: a közönséget
miként lehetne ídecsalna, megrészegíteni s becsapni ... Ott vo1tam a Nyugat lánya első

kontinentális premierjén Rómában, s mínden jelenetnél azt éreztem, hogy itt egy
Herczeg Ferencbe táplált késő és rossz Mascagní dolgoaík." A zenei ismeretek gaz
dagsága, a virtuóz hangszerelés amúgy sem volt jó ajánlólevél a Nyugat kritikusai
körében. Molnár Antal azért mondott szígorú ítéleteit Schönbergről,mert "a közvetlen
invenció hiányát akarja bámulatos tudással elleplezni. Ez a tudás nagyszerű lehe
tőséget nyitna az egyszerűség útján, ha az ihlet ígazi lenne", a Schönberg-iskolát
pedig "betegen harmonizáló" zeneli kísérletnek vélí, amely "elhanyagolja a meló-
diát és formaképzést", s így "minden a harmóniába szorul". .

Debussy s vele az impresszionizmus vált az igazi míntává és a zenei előreha

ladás példájává. Igaz, a zeneköltöt "neuraszténiásnak", "nervózusnak" nevezik, de
elismeréssel méltatják a szépség kifejezésére tett törekvéseit, rnelyek nem a ro
mantikusok csinált komolyságára emlékeztetnek, hanem a szépség előtt .msgtor
panó néma borzongáara. Ilyen tétova tisztelettel figyelik zenekari tablóinak va
rázslatos színeit, de ugyanilyen lelkesedéssel hallgatják a Borisz Godunov elemen
táris harsogását is, amely a népi őserő jelentkezésének bizonysága, de ez az őserő

nem a maga naturálas valóságában revelálódik a partiturában, "hanem eszményít
ve, zenei szépséggé finomodva", Igen, ez volt az ideál: a népi őserő, amely az
igazi tehetség kezében kírneríthetetlenül változatossá, magával ragadóain erőteljessé.

igazzá válik. A "népiség" eszménye jelentkezik itt, ugyanúgy, ahogy például Ady
költészetében (erről részletesen ír Király István Adyról szóló könyvében), igaz, nem
annyira tudatosan, s inkább osztályfeletti elképzelés alapján, mégis hasonló, ki
tárulkozó lelkesedéssel:

Kirabolt, szegény, kis magyar,
Kitárul felé karom,
Kit magyarrá tett értelem,
Parancs, sors, s.zándék, alkalom

Magyar Sors jósoltat velem:
G1'ófok nem jöhe'tnek velem,
EfJY-két harcot most már árlunk,
De új értelem, új magyarság
Lesz most már minálunk.

A millennium fényétől elkápráztatott értelmiség legjobb része hamarosan rá
ébredt, hogy a magyarság fogalmával üres játékot folytatnak az uralkodó osztá
lyok, s megindult az irodalmi, művészetí harc a "lélek" igazi kifejezéséért. "Új
emberek kellenek - írja Bálint Aladár -. Új emberek, kik a vonósok nagyvo
nalú szólamaíba bele tudják vinni a maguk testéből, agyából, idegszálaiból kö
vetkező melódíát". A "hivatalos és elismert" zene nem tudott ilyen tehetséget fel
mutatni. A hozzá nem értés, az üres frázisok a neoromantíka tobzódása jellemezte
a hazai zenei életet. Amikor 1911-ben színpadra erőltették Delmar Albert Carmela
című operáját. így fakadt ki a Nyugat kritikusa: "Ha Zichy Géza, Míhalovích,
Hűvös Iván, Erlanger, Frankenstein és Szabados kasszadarabjait a színpadra lehe
tett vonszolni, semmi akadálya se lehet annak, hogy ő is szóhoz jusson. A darab
megbukott. Ez a bukás azonban nem Delmár magánügye. hanem szégyeljetes bot
ránya az állampénzen fenntartott operának, illetve vezetőségének." Voltak azonban
biztató jelek, újszerű törekvések, amelyek arra mutattak, hogy ha csirájában is,
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de kialakult egy olyan réteg, amely képes a modern zenét megteremteni és be
fogadni. 1910-ben megalakult és eljátszotta első hangversenvét a Waldbauer-vo
nósnégyes, amelyet Kuncz Aladár köszöntött aNyugatban: "Waldbauer, Kerpely,
Molnár, Temesvári. Négy név, melyhez sok eseményes koncert fog még fűződni."

Aztán szinte belerobbant a zene élvonalába Weiner LeÓ, akinek "emelkedettsége",
"ízlése" azt a reményt keltette a Nyugat köreiben, hogy megteremti az igazí ma
gyar hangszeres zenét, melyet Liszt "megrontott". Az UMZE, az Új Magyar Zene
Egyesülete pedig már intézményes szinten igyekezett szolgální a zenei szellem
megújulását. Berény Róbert, a ki tűnő festőművész rendszeresen tudósított az UMZE
zenei eseményeiről, s mint Cato, ő is állandóan visszatérő fordulattal fejezte: be
írásait: "Hölgyeim és Uraim, legyenek az UMZE tagjaívá, járjanak el koncertjeire
és fizessenek a jegyekért!"

A hangversenyélet is megélénkült. Tango Egísto szerződtetése fellendítette a
zenekari játékot. "Három estén át vezette a zenekart - írja lelkendezve Bálint
Aladár -, és az álmos test ezen a három estén megfiatalodott, hajlékonyság, friss
erő, tűz, temperamentum költözött a dermedt tagokba." A koncerttermekben Doh
nányi személye és nagyszerű játéka jelentette az igazi vonzerőt. 1913-ban például
a Dohnányi-Enescu-Casals trió adott példátlan sikerű hangversenyt, az "emberi
élet egyik különlegss ünnepén, amikor a fájdalom emléke kilobban a hétköznapok
hamva alól". E kivételes ünnepek sorába tartozott Bartók Béla szereplése is. A
Nyugat első számaitól megkezdte a harcot Bartók művészetének megísmertetéséért,
hogy később ellismeréséért küzdjön, majd a beérkezett művész nagysága előtt

hódolhasson.

Harc Bartók megismertetéséért

A zenei köztudatban Csáth Gézát emlegetik Bartók felfedezőjéül, s ha ez így
talán túlzás is, kétségtelen, hogy elsőnek ő figyelt fel a bartóki rnű legjellegzete
sebb vonásaim, ő próbálta megkeresni elődeit és a vele párhuzamos egyéb rokon
törekvéseket. Bartók Béláról írt tanulmánya a Nyugat első évfolyamában jelent
meg. Ktifejti ebben, hogy Wagnerrel befejeződött a zenei romantika, utódai új útra
tértek. "Bartók Béla ezek közé tartoZlik, aklik - ha úgy tetszik - inkább művé

szetet írnak, mint mU:zJSikát... Különösen zenekari darabjaiban benne lüktet ér
dekes temperamentuma. Szílaj, szangvinikus magyar kedély, gúnyolódásokra, haho
tázásokra és haragra egyaránt hajlamos. Első híres rnunkájában, a Kossuth-szím
tóniában kdgúnyolea és macska-muzsíkává travesztalta a Gotterhaltét, nem a finom
és előkelő Haydn-melódíát, hanem a Habsburgok családi himnuszát. Aki ilyet mer
csinální, több, műnt abszolút muzsikus," Persze ez a kép hibátlanul beletillett
volna a kor magyarkodó tablójába is, Csáth azonban felfigyelt Bartók és a népzene
kapcsolatára, erre az új elemre, amely a kortársak értetlenséget és támadásait
váltotta ki. "Hasonlít ez a fantázia-birodalom az Ady Endrééhez. Csakhogy Bartók
vidámabb, egészségesebb" - írja Csáth, és szerenesés érzékkel talál rá a Bartók
zene legmélyebb párhuzamára. arra a titokzatos szálra, amely Adyval, Ady tö
rekvéseivel kapcsolta össze.

Ahogy Adyt, Bartokot sem értették meg kortársai, s eleinte még aNyugatban
is megfigyelhetní bizonyos fenntartásokat. A maga médján Bartók is <il népi forra
dalmiság eszményét képviselte, s ezzel nem tudott mit kezdeni a Nyugat. A Hú
szonnégy zongoradarab megjelenésekor, 1909-ben olvashatjuk az alábbi sorokat a
Nyugat recenziójában: "Szubtilis, elrugaszkodott, az álom és őrület határán mozgó
lelkiállapotok ezek, amelyeknek kifejezésre való jogosultságát vagy érdemességet
mindenki tagadhatja ... " Elismerték, hogy Bartók teremtette meg a magyar szám
Ionikus formanyelvet, amelynek irányában Liszt, Erkel és Mosonyi. csak kísérlete
zett, de az I. szvit négy évet megkésett bemutatójáról mégiscsak ennyi mondaniva
lója akad kritikusának: ,,'... az a csárdahangulat jellemzi, amit Ady Endre magyar
verseiben találunk. Céltalan, könnyes elbúsulás, boros pohár mellett, hajnalig. Du
haj fölujjongás és heje-hujázás." Korán kaalakult tehát a Bartók-mítosz, amely
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nem vett tudomást zenéjének alapvetőerr demokratikus mondanivalójáról és eszkö
zeinek magyarságáról. hanem megelégedett egy mitizált irracionális magyarázattal.
hogy Bartók "elementáris", "világfölötti" s közben Ieglényegét hagyta figyelmen
kívül az elemzés, a szándékos népíséget, a népzenéhez való közeledest.

Amikor Kodály 1910 táján zeneszerzőként is a nyilvánosság elé lépett, az övé
vel együtt emlegették a bartókí zenét, s a két fegyvertárs a krítika szemében is
azonos irány zenei képviselőjévé vált, Csáth Géza pendítette meg a gondolatot,
hogy Goethe és Schiller míntájára ők is azonos utat járnak, s velük "az új magyar
muzsikába nagy lehetőség érkezett". E nagy lehetőség első megvalósulásainak egyi
keként üdvözölték Bartók Portréit és Román táncát. A két művet az Országos
Szimfonikus Zenekar mutatta be 1911. február 12-én. "Mindenekelőtt a Portré az 
írja a Nyugatban Bálint Aladár -, amelyről sokat szeretnénk beszélni, míndenek
előtt azt a véleményünket, hogy ez a megdöbbentőerr eredeti, zseniális muzsika
hatalmas fejlődést jelent a fiatal zeneszerző művészetében. A Portréhoz hasonló,
egységes, nagyszabású zenekari szövést mi még magyar szírnfonikus muzsikában
nem láttunk. Ortiási ív, hatalmas zenei' gesztusok, izgatóan tartózkodó fejlődés,

melynek alapja egy sajátságos, merőben egyéni zamatú, mégis elbájolóan szabad
melodíka, és a szólamok találkozása egy a tonalitástól teljesen emancípálódott,
harmonizáló fantázia bűvös atmoszférájában. Ha meg akarnánk magyarázni, mi
féle munka is ez a Portré, talán a Trisztán nyitányára. vagy a Lohengrtn előjá

tékára hivatkozhatnánk. Wagneres benyomást azonban nem tesz egy pillanatra
sem ..."

A megismertetéshez tartozott az is, hogy igyekezett emberi közelségbe hozni
Bartókot a Nyugat. (Ez is sokszor mítoszteremtéssé vált.) Berény Róbert Bartók
Béla esete círnű írása az egyik első és teljes kísérlet ebben az irányban. De nem
az teszi maradandóvá, ahogy az "aszketikusan csendes, szerény" ember portréját
felvázolja, egy festő részéről ez természetes is, hanem inkább az, hogy elsőnek

mondja ki a magyar zenetudornányban: Bartóknak Bach, Mozart és Beethoven, a
nagy formateremtök az igazi elődei. S mimtha csak igazolni akarná a látnoki sza
vakrat a zeneköltő: 1908-ban megírja formateremtő kísérletének egyik legnagysze
rűbb bizonyságát, az i. vonósnégyest, amelyről Molnár Antal írt költőien szép
elemzést ("Az élet legelhagyottabb mélységeiből száll fel ez a zene, s mint egykor
az egyháza kompozíciókról mondták, míntha nem e világból lenne. De nem az égí
angyalok éneklik, hanem a végső cél, az örök emberi megadás, az egyetlen igazság
köznaptagadó szellemei ... A mélységek extázisában ott látjuk az embert, az egész
állat- és növényválággal összefogódzva. amint együtt csókolja azokkal a napsugara
kat, és összeolvad velük a meleg és a fényesség végtelen imádatában ...") - és
1911-ben az Allegro barbarót, amelynek facsimile kottaja a Nyugatban jelent meg
két esztendővel később.

A Nyugatból merítette Bartók korszakzáró nagy alkotásának. A fából faragott
királyfinak témáját ís. 1912 deoemberében jelent meg a folyóiratban Balázs Béla
táncjátéka. S mintha az egész szám a közeledő világégés hangulatát. A fából fara
gott királyfi dobbenetét sugározta volna. Ugyanebben a számban szerepelt Ady
A. csontvázak katedralisában című verse is, amelynek félelmetes halálhangulata
visszazeng majd a baI'ltók1i mű elemeiben:

~s Halál-Ur templomában
hol tolongva hal föl az Élet,

Rettegve, félve hódolok,
S félek, hogy már tán nem is félek.

Egy tragikus közjáték: a világháború

Ezt az alapjában felfelé ívelő folyamatot, a zenei haladás lassú térhédítását
derékban törte ketté az első világháború és a nyomában magasra csapó naciona
lista hullám. A zenei élet mélypontjára zuhant. "Ma nimes zene - írta Molnár
Antal 1915-ben -. Amit ma hallunk, az visszhangja annak, ami volt. Szebájukban
maradt zeneszerzők részben sírnak, ~észben pedig győzelmi indulókat írnak." A ma-
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gyal' zenei élet érdeméül míndenesetre elmondhatjuk. hogy kevés győzelmi induló
született ... Egy-egy koncertre azért zsúfolásig megtöltötte a közönség a hangver
senytermeket. Hubermann, Warida Landowska estjei hozták lázba Budapestet, 1917
legnagyobb eseményeként pedig Dohnányi végigjátszotta Beethoven összes zongora
versenyét; s Baré Károllyal és Kerpely Jenővel a Hármasvers2nyt is.

A franciákhoz és a francia kultúrához való viszony lett ekkoriban a vízvá
lasztó. A Nyugatban egyre több írás foglalkozott a francia irodalom időszerű je
lenségeivel, s ha eleinte, például Kosztolányi Anatole France-ról írt cikkében,
akadtak is nacionalista felhangok, később magatartás formáló erővé vált a francia
irodalom példája, amelyet a fáradt, beteg Ady is olyan odaadó szeretettel ébreszt
getett. A zenei életben is megfigyelhető ez a franciás orientáció: Strauss Alpesi
szimfóniájának bemutatója körül egymásnak feszültek az ellentétek. Bálint Aladár
még Beethoven Pasztorál-szimfóniájának emlékével kacérkodott, Molnár Antal
azonban a Der neue Merkurból kőzól fordítást, amely szerínt "Stooussnak nem
volt új mondanivalója, csak régi és igen régóta ismert dolgokat mondott el, rosz
szabbul, mint· eddig". Molnár még megjegyzi: "A németek igazán nem tehetnek
róla, hogy jelenleg nincsen jobb zenészük. Mindaz a hódító energia, mi a német
.séget oly nagyon jellemzi, hiány nélkül megvan benne. Ezért lelkesednek érte el
sősorban. Az esztétikus szemében f'élművész, a világtörténelem szempontjába állít
va a kor embere." Mennyivel más Claude Debussy-nek az "örökkévalóság", a ze
nei halhatatlanság felé való törekvése, a való világ fölé emelkedése, ahogy azt
Kodály elemezte nagyszerű tanulmányában, a Nyugatban l Ez az írás a francia kul
túra mellett tett hitvallás, az örök művészet eszményének vállalása és hangozta
tása. S a másik erőtadó forrás: a hagyomány. Ebből termékenyült meg Weiner
franciás ízléssel írt Csongor és Tündéje és Kodály új alkotásai is, melyeknek be
mutatójáról ugyancsak lelkesülten számolt be a Nyugat (az esten Bartók is köz
reműködött).

Bartókot a világháború kitörésének híre (Ion Binaunak írt levele tarrüsága
szerí nt) szímte "megbénította", s csak 1917 körül kezdett eszmélni. Későbbi Onélet
mjza szerint ettől az évtől számította, hogy a közönség megbarátkozott alkotásai
val. A Irontáttörést A fából faragott királyfi remekmívű előadása jelentette 'I'ango
Egisto vezényletével, s még ugyanebben az esztendőben Lengyel Menyhért "panto
mime grutesque't-jével, A osodálatos mandarinnal való megísmerkedése, melyet a
Nyugatban olvashatott. 1918-ban Tangó vezényelte a Kékszakállút is, melyről Ko
dály írt a Nyugatban. Kiemelte Bartók művészetének úiszerűségét, az ősprimitív
ség és a modernség színtetízálására való törekvését. "Az új magyar Zenéből - írja
- egy más, mélyebb gyökerű, elhasználatlan magyarság szűzi, tiszta levegője árad.
olyan, mint a székely fenyveseké. amelyek közé szorultam megmaradt valami egy
valamikor országot átfogó monumentálís élet-áradatból." Ezt az életáradatot ün
nepli Kodály Bartók II. vonósnégyesének bemutatójáról szóló krtfikájában is. Hang
súlyozza, hogy nem programzenét írt Bartók, mondanívalója mégis gazdagabb, mint
e hanyatló kor bármelyik zenei termékéé.

"Sajnos, ezt a kedvező fordulatot - mondja tovább az Önéletrajz - 1918 őszé

nek politikai, gazdasági összeomlása követte. Az ezzel kapcsolatos és míntegy más
fél évig tartó zavarok nem voltak alkalmasak komoly, nyugodt munkára."

A csúcs felé

1920 és 25 között ért tetőpontjára a Nyugat zeneknítíkája. Ekkor kapcsolódott
be a lap munkáiába intenzívebben Tóth Aladár, akit bízvást nevezhetünk a leg
nagyobb magyar zenekritikusnak. Világos, klasszikus szempontjait. bámulatosan ki
egyensúlyozott, szép stílusát, műveltségét és hozzáértését az új magyar zene szol
gálatába állította. Rögtön felismerte, hogya sokat emlegetett "hármasság", Bartók.
Kodály és Dohnányi együtt szerepeltetése a magyar zenei élet tehertétele: Dohná
nyit ugyanis nagyszerű előadónak, de közepes zeneszerzőnek tartotta. (Bár zongora
játékával kapcsolatban is hangoztatta fenntartását: "feltétlenül a dekadensek közé
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tartozik" - írja egy helyen.) Színte rníndegyik írásában a zene lényegéhez vezető

utat követi, a népzene és a modernség szintézísére tett törekvéseket üdvözli. Kodály
vonóstriójáról írva a következőképp elemzi a modern magyar zene legértékesebb
vonalát: "Ezt az utat a magyar népzenéhez Kodály Bartók Bélával együtt tette
meg. Persze Bartók kízárólagosabb, szertelenségeíben is szigorúbb temperamentum,
aki szinte vakon megy rá zenei élményeinek feldolgozására, nem tántorít ják el
szép mellékkörüímények, túlfűtött víziós képzelete nem ismer hangulati asszociá
ciókat, Kodálynál viszont épp ezek a hangulati elemek kerülnek előtérbe, míntegy
ágyat vetnek a tisztán zenei gondolatnak." Két különböző út, de rnindegyík a lé
nyeghez, a néplélek kifejezéséhez vezet. S ezért állította szolgálatukba tehetséget
Tóth Aladár. S mert a kortárs középszer is felismerte e zene demokratikus érté
keit, megindította támadását, ezúttal Kodály ellen, akit Bartók-utánzónak, te
hetségtelennek kiáltottak ki. Ekkor jelent meg a Nyugatban Bartók vallomásosan
szép cikke kettejük fegyverbarátságáról, eszmei azonosságáról és az új zene ügyéről.

"Egy idő óta - írja 1922-ben - kiváló szerétettel szekták bizonyos zenei körök
személyemet Kodály Zoltán ellen kijátszani. Úgy szeretnék feltüntetni a dolgokat,
mintha a köztünk lévő barátságot használna ki Kodály érvényesülésére. Ez a leg
otrombább hazugság! Mint zeneszerző, Kodály napjaink legkiválóbbjai közé tarto
zik. Művészetének gyökere, éppúgy, mint az enyémé, a magyar parasztzenéből és a
francia muzsikából sarjadzott ki, .."

A "hivatalos" zenei körök azonban nem voltak hajlandók tudomásul venni Bar
tók és Kodály újszerűségét és korszakos nagyságát. A hangversenytermekben a
modern zenét a német és olasz zeneszerzők műveínek megszólaltatása jelentette.
Epp a "ZJenepolitikai" szempont magyarázza Tóth Aladár mai olvasó számára kissé
"kemény" szavait: "Mahler utódjai a Schönberg-ískola esztétizáló dekadencíájában
száradnak el ... Webern. Wellesz, Berg ad abszurdum vezetik mindazt, amit mes
terük megkezdett, kiszívják stílusának összes még hátralévő lehetőségeit... Híride
míth zavaros beszédű ember, valán kiforrja magát, talán torzó marad, mint Reger."
A zene és a humanizmus váract védte ezekkeil az írásokkal Tóth Aladár, s a mo
derm zene mínden rezdülését érzékeny lélekkel követte. Az egyik Jegszebb és leB"·
hatalmasabb méltatást írta a Psafmusról bemutatója után, s később örömmel nyug
tázta, hogy lelkes tanárok váltak Bartók és Kodály eszményeinek és zenei célkir
tűzéseinek zászlóvivőivé. Olykor a hivatalos hatalommal szemben is védelmezi az
igazi magyar zene ügyét: az 1923-as Greguss-dí] kapcsán' szarkasztikusari jegyzi
meg (a díjat a tehetségtelen Szendy Arpád kapta): "Balázs Béla árnyat vet Bartók
tökéletes zenéjére." Emellett szüntelen igyekezett pallérozni a közönség ízlését.
1925-bcn azt várta a hazatérő Dohnányitól. hogy azt fogja megszerettetni a közőri

séggel, "ami igazi Költészet, igaz Kultúra, Szellem, Ideál".
A Tanácsköztársaság után Bartók egy ideig hallgatásra kényszerült, ez is ma

gyarázza, hogy csak 1921 után jelent meg ismét a koncertteremben. Ekkor újítják
fel ll. szvitjét. Tóth Aladár ezzel az előadással kapcsolatban először hívta fel a
figyelmet azokra a rejtett haiszálgyökerekre, amelyek Bartók zenéje és a magyar
avantgard között vannak. "Úgy vagyunk ezekkel a tételekkel (az első és utolsó),
mint Kassák Lajos fiatalabb verseivel, rnelyekriek főképp Babits felé kapaszkodó
gyökere erősebb a szarnál. De egyszerre csak ,koppan fogain aranyvillája kacagás
nak', kifeszíti mellét és az extázis felszított tüzében újjászületett művész kilők í

magából az eddig lefojtott szavakat." Bartók matinéjával kapcsolatban pedig egyik
kedvenc témájához tér vissza: összehasonlítja a kétféle előadói alkatot; s egy pilla
nam g sem titkolja, hogy számára a Bartók képviselte dionüszoszi típus a rokonszen
vesebb, "nem ismerünk élc zorigorarnűvészt, aki ilyen kis felületre annyi monu
mentalitást tudna összesűríteni".

A "kifelé gazdagodás és befelé elmélyülés" korszaka ez Bartók művészetében.

Még nem ér fel a Cantata humanizmusának magaslatára, még nem dobta ki ma
gából a Concerto iszonyú vallomását és nem került olyan közel a végtelenhez, mint
a III. zongoraverseny természet-zenéjében. De érlelődtek már a motívumok, s
Tóth ALadár a hűséges krőníkás szeretetével figyeli "karunk legnagyobb zeneszer
zőjé"-nek szüntelen továbblépését. Amikor a II. szvit felújítása után. a napisajtó is-
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mét hajszát indított Bartók ellen, Tóth Aladár az első, aki igyekszik megvílágítané
e zene legmélyebb hatásrendszerét, zseniális hangszerelését, amely mögött rendkívül
koncentrált tartalom, a népiség-eszmény újfajta kiteljesedése is rejlik. Szedő Mi
hály így fogalmazza meg ezt a Nyugat 1922-es évfolyamában: "Bartók idén bemu
tatott négy zenekari művében szembetűnő az ősi léleknek a modern kultúrával való
sajátos keveredése. Bartékra ez a kultúra nem volt kártékony... pusztán csak ér
tékeit aknázta kJi., melyek megtisztultak kohójában."

1922-ben Bartók hosszabb külföldi utat tett, Londonban és Párizsban, a mo
dern zene fellegváraiban jelentős sikereket aratott. Az útról Tóth Aladár tájékoz
tatta a Nyugat olvasóit. Azt is megemlíti, milyen jelentősége van Bartók Sztra
vmszkijjal és a Hatokkal való találkozásának. E párizsi útja jelentős állomása volt
nemzetközi elismertetésének. Valóban: ekkortájt már az egész műveltvilág számon
tartotta Bartók nevét, idehaza azonban egyre késett az elismerés. Szerzőí estjeire
elment a lelkes fiatalság, de hiányoztak "a zene korífeusaí" (Péterfy. István írta
Bartók szerzői estjével kapcsolatban). Egyetlen zenekari alkotása nem hangzott fel
idehaza autentikus, kidolgozott előadásban, egészen 1925-ig, amikor Vaclav Talich
vezényletével a Prágai Filharmonikusok óriási slkerrelszólaltatták meg a Tánc
5zvitet. Erdemcs kicsit részletesebben. idéznünk Tóth Aladár szinte himnikus be
számolóját. 'amely a feltétlen elismerés hódoló szavalit tolmácsólja Bartóknak és a
megvetés igéit a hivatalos zenei szerveknek. "Bartók Béla orkesztrális szerzemé
nyeit. .. rnióta e sarok írója figyelemmel kiséri zenei életünket, tehát tíz éve,
egyetlen egyszer sem hallottuk kifogástalan és igazán megértő ínterpretácíóban. Az
utóbbi években Bartók zenekari művei teljesen eltűntek a filharmonikusok bérleti
hangversenyeinek műsoráról, Nem bélyegezhető meg eléggé ez a szokatlan nem
törődömség, ez a nem éppen hazafias és művészí magatartás, amellyel korunk leg
ímternacionálisabb nevű magyar zeneművészet hivatalos zenei intézményeink le
kezelték. Ennek a vétkes nemtörődömségnek köszönhetjük, hogy megértük azt a
szégyent, hogy egy .ellenséges' állam orkesztere mutatta meg nekünk, magyaroknak,
miképp kell Bartók zenekari művészetét méltóképpen megszólaltatnd, A prágai
filharmonikusok kitűnő zenekara, melyet a nagy tudásu, zseniális Vaclav Talich
karmesteri pálcája a modern zeneirodalom legkiválóbb tolmácsolóinak sorába emelt,
frenetákus sikerrel mutatta be Bartók nagyszeru Táncszvitjét. A közönség csak
most látta igazán, mi az a Bartók zenekar! Csak most érezhette teljesen, micsoda
rettenetes erejű költőenergiák feszülnek ebben az orgiasztikus partítúrában! A ma
gyar zenekarok vezetői pedig Iáthatták, micsoda nagy közönségsikert jelent egy
tökéletesen megszólaltatott Bartók-szerzemény, láthatták, hogy a közönség nemhogy
nem akarja, hanem kétszer egymás után akarja hallani nagy zeneköltője művét ...
láthatták a magyar zene Rómáját, ahová ők maguk, nem törődve művészí köteles
ségükkel. nem akartak elzarándokolni."

S egy másik jelentős esemény: Bartók hosszú szünet után ismét hazai. hang
versenyteremben is a zongora mellé ült. "Beethoven és Mozart játékában adja
legmélyebb értékeit" - jegyzi meg a Nyugat krítikusa -, s részletesen elemzi,
hogyan emelkedett Bartók a Kreutzer-szonáta zongorístájaként sosem sejtett ma
gaslatokra, Igen, ezek a magaslatok már ott sej lettek a Zongara8zonáta kontra
r"unktrikus, a preklasszícizmusra tudatosan visszautaló zenei szövetében, s most kez
denek mind erősebben, mind karakterisztikusabban kiiteljesedni Bartók zenei mű

vészetében.

A csúcsokon

1930 és 36 között a Nyugatban nem jelenik meg érdemleges Ze<IlCI ILaS. Két
ségtelenül a lap hanyatló korszaka ez - paradox módon a magyar művészeti élet
a két világháború alatt épp ekkor emelkedett fel -, s további kuúatásnak kell
majd tisztáznia, vajon Babits vagy Móricz idegenkedett-e a rendszeres zenekrltikák
közlésétől. A lap és Bartók közőtt változatlanul erősek maradtak az összetartó
szálak, amelyeket még feszesebbé font a közös humanísta-antífasíszta célzat.
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1936-ban nem véletlenül a Nyugatban jelentette meg akadémiai székfoglalóját Bar
tók, azt a nagy jelentőségű Liszt-tanulmányt, amely nemcsak az elmúlt korszak
zenei elemzése volt, hanem az igazi népiség kifejtése, s az új generációnak az elő

dökhöz való viszonyának tisztázása. A mű értékeit külön is méltatta a Nvugatban
Keszi Imre, aki a lap novellapályázatán érkezett be, de rnindvégig megtartotta a
Bartók-Kodály-iskolában szerzett zenei érdeklődését is. Ugyancsak 1936-ban jelent
meg a Melodie,n der Rumiinischen Kolinde méltatása, Prahács Margit szép szavak
kal. idézi ebben Bartók, a tudós jelentőségét, "A folyton megújuló természeti erőbe

vetett hite segítd őt a tudós alázatához, ahhoz az alázathoz, amelynek egyetlen
világító fáklyájá az ember leghősiesebb. legnemesebb törekvése: az Igazság kere
sése. Ebben az eszményben csodálatos harmóniában olvad össze Bartók emberi,
művészí és tudós egyénisége."

1936. november 9-én mutatta be Dohnányi vezényletével a Ftlharmóníuí Tár
saság a Cantata Profanat, a nagy humanista vallomást. Ennek szárnyán igyekezett
Bartók sötétülő kora fölé emelkedni. "Mi úgy hisszük - írta Keszi Imre a Nyu
gatban -: a Cantata Bartóknak első olyan műve, melyben teljesen sikerült leküz
denie a kísérletezés csábító zavarait, melyben a bartóki feszültség végre meglelte a
bartóki formát. A természet és szabadság zenéje, me!y gátakat nem ismer, csak
amelyekkel önmaga szabályozza magát ... Úgy érezzük, korunk legkülönb zenéjét,
legnagyobb zenei eseményét volt alkalmunk szavakkal követni. Bs boldogok va
gyunk, hogy erre alkalmunk nyílott ..." Aztán míntha a búcsú gesztusa volna:
Bartók a Nyugatnak ajánlja föl Népdalgyűjtés Törökországban című rádióelőadá

sának bővített változatát, mely meg is jelent az 1937. évfolyamban. A faji gyűlöl

ködés elleni hitvallás egyik legszebb dokumentuma ez a mű is, mint a többi ekkor
tájt keletkezett népzenei kapcsolódású írás, melyeket már csak a rémült, szétzilált
életű, itthom sorsát reménytelennek látó ember emigrácíója követhette. Barteik és
a Nyugat között azonban nem szakadtak meg a szálak. Az elidegenedő világban
a Nyugat is őrizte még a humanizmus hitvallását. És épp ennek nevében vallott
a hatvanéves Bartókról 1941-ben Szabolcsi Bence, aki látnoldan szép szavaiban
már azt a világot is felvázolja, amely beteljesítheti a bartóki eszményt és művet:

"Egyre bizonyosabb, hogy az európai zene Debussy utáni korszakát Bartók Béla
neve fogja jelölni - írta egy flamand író két évvel ezelőtt Bartókról szóló köny
vében ... Ebben a szédítő lendületben, ebben a világ végéig kergető feszültségben
hagyta maga mögött egész feszültségben vergődő korát, a romantikus nacionalís
tákat, az impressziondstákat, az expresszionista és új klasszikus kísérleteket, sőt 
Ő, a .közösség meghirdetője - a Közösségek Uralmát. Az egyetlen, amit sosem
hagyhatott el, ami visszahívó varázslatként tartja fogva, az Időtlen Zene, a népeké
és a régi nagyoké. melyben mindig újból testvérére ismer. Mint sokszor elmondot
ták róla, leszállt a gyökerekig, a fajta és a népiség örök alapjáig. Hogy időközben

e gyökerekből jelszó lebt: divat és politikum, nem érdekli; az az Európa, mely a
gyökerek és közösségek jelszavát megtanulta és átvette, éppen megérett rá, hogy

. Bartók odahagyja. mínt zsákutcává lett egykori iskoláit, és levesse magáról, mint
a kinőtt ruhát. Talán még jókor arra, hogy Európa igaz lelkének megmentésére
segíthessen, hogy ő képviselje veszendő világunk nemesebb és halhatatlan részét,
egy tágabb, új világban, mely a réginek roncsait félresöpri majd."

Bartók élete: a meg-nem-tagadható küldetés. Bartók műve: egyetlen szabad
ságharc. Csak a kiátkozva-elégetett Giordano Brunóhoz, az emberiség legnagyobb
és legbátrabb szellemeihez hasonlítható életének és jellemének tisztasága és kö
vetkezetessége, kegyetlen, önemésztő szabadságszeretete (amely úgy ette föl a sza
badság tápláléka nélkül önmagát, mint mámoros szervezetek), és művének múl
tat-fölperzselő, fölszabadító, az egész létezést újra-szerkesztő, magányos, minden
eddig-voltat újravizsgáló konok bátorsága.

Juhász Fe1'enc
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