
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.
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