
HAJTS GEZA

BARTÓK ÉS KODÁLY
A CONCER TO TtJKRÉBEN

A XVII. századi olaszconcertót, különböző hangcsoportok egymással szembe
állított versengését, a harmincas évek elején Sztravinszkij újította fel és tette di
vatossá. Játékos, hatásos concertóiban is teljes otthonossággal találja fel magát.
De páratlan alkalmazkodása a külvilághoz, villámgyors elígazodása a sokrétű élet
felületén, már szinte azonosulása a külszínnel : voltaképpen álarc, amely mögött
nyugtalan elevenséggel elmélyedé, tudatos lénye rejtőzik.

Kodály végzetes komolysággal, feszes ünnepélyességgel szólal meg a Co.ncerto
barokkos köntösében. Bartók Iegtelszabadultabb hangjait hallatja benne. Mándkét
Concerto híven tükrözi alkotójának egyéniségét.

Kodálynál szembeszökő a puszta l'art pour I'art-gyönyörködtetést átnernesítő,

tanítói célzat. Pillanatig sem téveszti szem elől, hogy nemzetének nagy nevelője, irá
nyitója. Felelősségérzése határtalan, mert építő munkásságával a jövendőért száll
síkra. Meglepő a rokonsága Líszt Ferenccel. Közös vonásuk a szolgálat, A nagy
feladatokra kötelező géniusz önkéntes alávetése a nemzeti közösségnek. Magának
az egesz emberiségnek. Ebben a rendeltetésszerű hivatástudatban rejlik természe
tes és ellenállhatatlan hatalmuk, sugalmazó erejük. Voltaképpen mindketten tüzes
prédikátorok. Már a pusztahangjukkal hatnak és elragadtatott híveket szereznek.
Liszt: bensejében vezeklő szerzetes - tündöklő csillogás külső mezében. A szellem
csúcsain tűnődő Kodály: bensejében szédítő virtuóz, aki képzeletének áradásat
nem győzi eléggé vísszaszcrítaní keskeny medrébe, egy szigorúan zárt művészí for
mába. Mindkettejük ihletése gyakran nem első érintésű. Kívülről, idegen eredetű

fényforrástól lobban lángra szellemük, de mert teremtő erejüktől nyení zenéjük él
tető melegét, közvétlenül ellenállhatatlanul hatnak.

A három részre tagolt Concerto megszakitás nél:kül, egyetlen nagy lélegzettel
fölépített szónoki remeklés. Férfiasan zengő, érces hangjának. lankadatlan lendü
letének meggyőző jelentése, egyetemes hatású becsértéke. a példaadó magatartás.

A barokk Concerto f'ölélesztésével, éber őrködessel a múltat a jelennel egyen
súlyozó Kodály a klasszikus nyugati zenei nyelvet gazdagította a magyar verbun
kos és a magyar népdal f'orrnaépitő elemeivel. Mínt úttörő, döngő léptekkel egy
maga taposta be zenei fejlődésünk folytonosság-hézagait. arra törekedve, hogy a
magyar zeneművészetnek megterernlsc a hiányzó hagyományt. Megigézön. Bach és
Handel klasszikus veretű zenei pompája tündököl, de magyar testvérhang ölel kö
rül. A gyors tételek kecses sziiajságában a magyar alkat bölcs józansága diadal
maskodik. A mozdulatlan Alföld tikkasztó nyári dele terjed a Lassúban. Delejes
jelképe a szemérmes. borongó magyar kedélynek.

Bartók a saját képmását figyelte és örökítette meg pihenéstelen, merész kísér
lelekkel és forradalmi újításokkal a Valódiér-t síkraszálló alkotásaiban. Minden út
tudásszomja, gyűjtőszenvedélye, sőt pedagógiai munkússága is : nvílecycnesen veze
tett a végcélhoz. Az ember, a világ; az élet megismeréséhez. Concertója rembrandti
erejű önportré,

Szerette, önmagát igazoló száraz humorr-al, legmélyebb gondolatait és érzéseit
megtévesztő cím alá rejteni. A gondűző, szórakoztató DilJertímento nála kísérteties
titoklesés. Egymással versengő hangszereivel a könnyed, olasz stílusú, enyelgő Con
certo így lett hordozója a legátfogóbb átélésű bartóki igazságnak. Akárcsak Beethe
vent, a legvégső kérdések érdeklik. Az élet és a halál határmezsgyején megkísérli
a szárnyatlan Iebegést, amikor a szellem, érezve még a test melegét. szabadulni
igyekszik nyűgétől.

A Couccrzo első tétele (Iritroduzione). mint a legtöbb bartóki kezdet, talányos.
Előgyakorlatszerű, bemelégítő Gyors. És miként Buxtehude, Páchelbel átjátszott
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toccatáin és fúgáin a komponálásra felkészülő Bach, Bartók is előbb szemügyre
veszi zeneszerző kortársait, hallatja a világ hangját. Észrevétlenül, míntha nyom
talanul elkallódnék, belevész a környező élet nyüzsgésébe. Ez a tétel egy későbbi

kor esztétikusait és filológusait bizonyára bőséges életrajzi adatok és lélektani uta
lások bogozására fogja serkenteni.

A második tétel (Giuoco delle coppie) Bartók egész munkásságának talán leg
bensőbb leleménye. Kegyelmi állapotban: tettenérése a legboldogítóbb élménynek,
alkotó zsenij ének. Magának az elemezhetetlen kedélynek, az üdítő vidámság várat
lan jöttének. Csoda, mint égből pattant szikra. Minden értékelés és érzékelés fe
letti látomásnak, szavakkal kifejezhetetlen fényességnek tudományos alaposságú
megfogalmazása.

A harmadik tétel (Elégia) a hazájától már három éve elszakadt mester emésztő

honvágya. Atértékeléssel még el nem fojtott, gáttalan kesergés. Gyermeki őszinte

séggel felfakadó, fájdalomoldó siratóének. Nyers szépsége mellett is némileg feszé
lyező, mert annyira egyéni, mértéktelen, elviselhetetlen kíntól gyötört, hogy a hall
gatóban csak a felzaklatott együttérzés nyugtalansága marad vissza, a vallomásá
val megenyhült költőnek 'részben visszanyert nyugalma nélkül.

De a negyedik tétel (Intermezzo interrotto) Félbe'sza.kított közjáték: tarantellás
fintorokkal még csaktragikusabbá süllyedt szenvedése - azonnal, minden hallga
tóban tökéletes visszhangra talál. Itt a sorvasztó fájdalom, mint Iétünk alapanyaga,
legbensőnkig megráz és könnyeket fakasztva, gyógyító mosollyá szépül,

Beethoveni varázs, hogy a szédítő élmény után a nagyvárosi utca forgatagának
víziójával induló Finaléban a költő mefisztói gúnnyal széjjelcsap a hiúság és az
emberi gyarlóság vásárán, Utolsó tételeinek viharos száguldásában a siető emberek
tülekedése, boldogság utáni mohósága eleinte hívogatón megkísértő, de később el
maradhatatlanul kiábrándító. Korábbi műveiben megőrzi személytelenségét, Elve
gyül ugyan a forgatagban, de felülről szemlél és kritikai észrevétel nélkül ábrázol,
Itt, végre, kíméletlen rajzát adva a külvilágnak, keserű nyiltsággal megmondja le
sújtó véleményét az elembertelenedésről.

A Concerto Kodálya: közvetlenebb, érthetőbb, megvalósult eszményként követ
hető. Már azonnal a korával azonosuló géniusz.

A Concerto Bartókja : életében kortársainak idegen, "lidércfény, északfok" 
az idők folyamán lesz egyre élőbb, mai, természetes.

RONAY GYÖRGY

SZÉLJEGYZET A CANTATÁHOZ
B A R T Ó K É S "S Z Ö V E G E I"

Sok igazság van abban, amit egy Bartókról szóló - igen jó - francia könyv
írója, Pierre Citron mond. Ha nem is szó, de lényeg szerint azt moridja : Bartóknak
nem volt különösebb szerencséie a szövegíróival.

Szőveg és zene, pontosabban szöveg ihlete és zene ihlete közt mindenesetre
lappangó össze nem iflést érezni. Balázs Béla ihletének forrásvidéke valahol a szim
bolízmus környékén van. Mégcsak nem is az elsőrendű szímbolízmus környékén;
hanem a MaeterLinck birodalmával határos, az ő szép, sejtelmes, bágyadt alkony
fényében álló tájakon. Akármilyen olcsón kínálkozik a maeterlincki cím, a Serres
Chaudes analógiája, nem lehet kitérni előle: valóban többé-kevésbé "melegháf1i",
üvegházi világ ez, mesterséges tenyészet, ha túlfinomított növényei közt itt-ott
folklór-virágok díszlenek is. Hiába keressük itt a természet végül mégiscsak egy
értelmű sokértelrnűségét. Helyette ebben a míndíg kissé fülledt Iégkörben sok foj
tott és rejtett - de azért mdnduntalan előtolakodó-pszichologizálásssaltalálkozunk,
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