
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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egymást tükröző és a tükrözésben egymás körvonalait bizonytalanná oldó .szimbó
Iumokkal. sőt - sajnos - szimbólum-magyarázatokkal. Pedig a szímbólum addig
igazán művészí, amíg önértelmű, amíg nem szorul magyarázatra; amíg valóban
jelképez, azaz képben sűrítve kimond. Az igazi jelkép nem a dolgok bonyolítása
felé halad; ellenkezőleg: a fogalmi kifejezés bonyolultságát igyekszik átvágní, a
fogalmi magyarázat útjánál közvétlenebb úton igyekszik megértetní, közölní, át
adni, kifejezni valamit. Az igazi szimbólumot lehet ugyan, de semmiképpen sem
kell magyarázni; a legtöbbször teljesen fölösleges is: önmagáért beszél.

Ennek a kései - jórészt másodlagos - szírnbolízmusnak a szímbólumaí azon
ban többnyire nem beszélnek önmagukért. Ez a legfeszélyezőbb bennük: hogy ér
tük kell beszélni. Persze nem mindíg és nem mindenben - tehetsége válogatja -,
de általánosságban van bennük bizonyos illusztrációs jelleg. Mintha sok esetben
előbb volna a tétel, és ahhoz keresnének vagy gyártanának aztán szímbólumot, En
nek anyagát, elemeit bőven merítík természetesen a folklórból is. Csakhogy míg
a folklór prirnér természet, itt, ebben a fölhasználásban már korántsem az; itt in
kább kellék és illusztráció. Ezért hat ma már ez a fajta szimbolízmus egyrészt szer
ves vegyület helyett esetleges keveréknek. másrészt művinek: kíagyaltnak, kite
nyésztettnek.

Ilyesféleképpen vagyunk mind a Kékszakállú, mínd - talán még inkább 
A fából faragott királyfi "szövegi" részével. A visszás érzés amabban kevésbé ér
vényesül, mert ott még Bartók is közelebb van Debussyhez; A fából faragott ki
rálYfi esétében azonban már nyilvánvalóan jelentkezik a disszonancia: míntr.a
Bartóknak egy kicsit a szöveg ellen kellene dolgoznia. Pierre CHron erről azt mond
ja: "Bizarr történet, melyben a szimbólumok és témák, ahelyett hogy kölcsönösen
gazdagítanák egymást, zavaró módon ütköznek egymással. A tündérmese a maga
sematizmusával, teljesen egyértelmű jellemeivel illik a baletthoz;Balázs és Bar
tók azonban pszichológiai tartalmat akartak adni neki."

Balázs és Bartók: azaz mind a ketten? Vagy csak Balázs Béla, természetesen;
hiszen művészete egyik korszakának éppen ez a jellegzetessége? Mímdegy, A tény
az, hogy "lélektani tartalmat" akartak adni valaminek, aminek lehet hogy van
"tartalma", sőt "lélektani tartalma", de semmiképpen sem kell adni neki tartalmat.
márcsak azért sem, mert egyáltalán nem biztos, hogy a benne természetszerűleg

meglévő ,;tartalom" valóban azonos azzal, amit adni akarnak neki.
A jelkép, a mese, a mítosz mindaddig, amíg megmarad annak, ami: [elképnek,

mesének, .mítosznak - közvétlenül "érthető". Épp úgy eszköze ~ egy mélyebb,
vagy magasabb színten - a közlésnek. mint a nyelv; legföljebb sűrítettebb, tö
mörebb, nagyobb feszültségű eszköze. Hogy "mit akiart mondani" a művész, vagy
a nép a szimbólummal vagy a mesével : ez a kérdés értelmetlen és fölösleges. Nem
mást akar mondaní, hanem azt, amit mond: a mesét vagy a szímbólumot. És ez
a "közönség" számára mindaddig válágos, amíg megmarad annak, ami: jelképnek,
mesének, mítosznak; amig szét nem elemzik, föltételezett darabjaira nem bontják
- tehát eredeti mivoltában meg nem semmisítik.

A jelkép is, mint a természet, prímér jelenség; élmény, ha tetszik látomás
dolga. De ha a jelképnek, mely természetszerűen többértelmű (hdszen sokrétű, sok
Iajú dolgokat színtetízál egyetlen új, önelvű és önértékű valósággá), valamilyen
meghatározott "pszichológiai tartaírnat" akarok adm: ez már minden, csak nem
primér élmény; ez már valahol a tudománnyal rokon elmeművelet (és a jelen
esetben, A fából faragott királYfiéban bizonyára nem is lenne nehéz kinyomozni a
"tartalomadás" kapcsolatait - elsősorban Balázs Bélán keresztül - a folklór el
pszichologizálásának Freudból táplálkozó, s éppen akkor virágkorát élő tudomá
nyával és divat jával). Bartók ezúttal a "mese" pszichológiai igényei következtében
rníntha olyan föl adattal kerűlt volna szembe, vagy olyan föladatot választott volna
magának, amely nem egészen a saját fejlődésének a menetében feküdt. "Össze
egyeztethetetlen dolgokat igyekezett összeegyeztetni, azokból igyekezett szinté
zíst alkotni" - mondja Rierre OHron. O ezt elsősorban a mű - szerinte nem elég
egységes - zenei stílusáról mondja. De ami díszparátnak hat, vajon nem azért,
vagy legalább nem azért is diszpatát-e, mert Bartók a maga művészí fejlődésében



egy lépéssel már túl volt a dolgoknak azon a megvílágításán, amelyben a mesét
a kezéhez kapta? A Balázs Béla kissé rejtélyesre temperált, "melegházi"-szimboii
kus mesevilágába a zene révén be-bezúdul valami természeti vihar, be-berontanak
az elemek. Ezek a jelképes királyfdak, akár fából faragva, akár nem, Bartók ekkori
ege alatt egy kicsit hontalanok már. Csoda, hogy nem törnek össze; hogy nem
söpri ki őket, rmint divatjukat múlt kellékeket, a bartóki orkán elemi forgataga.

Mert Bartók már a természet felől, a természetből nézi, érzi, éli a világot. A
"szöveg" viszont jellegzetesen az irodalom, a szímbohzmus, a lélektan felől. Bartók
már egyre inkább kint van Ola szabadban"; a szöveg viszont még az erdőt és az
elemeket is beviszi az üvegházba.

A két látás nem illik egybe. Zene és kép nem fecliJk egymást.

A csodálatos mandarin esetében szerencsésebb volt Bartók? Pierre Citron sze
rint ezúttal sem járt jobban. Balázs Béla szímbolista-lélektaní mcsevilágának for
rásvidéke a maeterlincki tájakon volt. Lengyel Menyhérté esetleg Francis Carco
tájain? Bordélyoknak és csibészeknek, szajháknak és apacsoknak abban az irónikus
szentimentális nagyvárosi romantdkájában, amely - részben Carco másod-felön
téseként - egy ideig európai divat volt? Lehet. A Mandarin "szövege" azért vala
mivel mégis több ennél: megjelenik benne a megölhetetlen hős vagy szerelmcs kü
lőnféle népek folklórjából ismerős alakja - a nyers, dühös, szarkasztikus realiz
musban a fantasztikus és mítoszi, "Többet ér ezáltal? - kérdezi Pierre Citrom. 
A nagyság, egészség, nyíltság morálja elvész a szajha csábításai közt, abban a
mocsokban, amit a mándaranon kívül a többiek képviselnek. Bartóknak ezúttal
sem volt elég biztos árodalmi ízlése; képzelete ismét aranyat látott a talmi ék
szerben."

A dolog persze nem ilyen egyszeru; ennél a Mandarin problémája sokkal bo
nyolultabb. Az azonban nehezen vitatható, hogy a "szöveg" ezúttal sem megnyug
tató. Semmiképp sem valódi arany. Miért látta Bartók mégis nemesebb fémnek,
mint amilyen?

Kérdés, egyáltalán nemes fémnek látta-e. Lehet, hogy az egész nem egyélJ,
mint ingerült kihívás. Csikorgó szarkazmus, ugyanannak a változata a- témavá
lasztásban, amely ott lüktet és csikorog a zenében is. Vakmerő, tudatos disszo
nancia, loihívásnak szánt diszharmónia, végletek összeütköztetése: a "nagys"ig,
egészség, nyíltság morálja" egy ócska bordély keretei közt, a rnítíkusan legmagasz
rosabb avalóságosan legsilányabban, az igazi a mindenestül hazugban. a valódi a
talmiban. Ez a mandarin hős is, de balek is, mítosztermő ősindulatok képviselője

is, de fölültetett "pali" is; egyszerre fölmagasztosulása és sárba tipratása, meg
dicsőülése és megaláztatása a természetnek. És mert egyszerre ez is meg az is,
egyszerre magasztos és ordenáré, nem véletlenül, hanem tudatosan: ez a velőkig

tépő groteszk valami rettenetes belső dísszonanciának, indulatos gyötretésnek, dü
hös meghasonlottságnak a vallomása.

Miért látta Bartók vaJ1ódinak a talrnit? Mert "taI1talmat" adott neki: beleve
títette a maga Sturm und Drangjának vad és keserű érzelmi tartalmát. Sokkal
inkább a saját indulatain át látta. a világot - és a "szöveget" - semhogy valódi
értékét le tudta volna mérni. Akármilyen kevéssé ismerjük Bartók "érzelmi életét"
(és nyilván nincs is itt az ideje még, hogy titkait feszegessük), sejteni azért mégis
sejthetünk valamit a KékszakáUú és A fából faragott királyfi mondandójának szub
jektiv mozzanatairóí, és arról, mennyit vall meg, és milyen áttételekben ez a két
mű - és utánuk, harmadikul a Mandarin ís - Bartók legbensőbb élményeiből,

érzéseíböl, férfi és nő viszonyáról való szubjektív fogantatású, de objektív - mű

vészí - érvényt kereső nézeteiből.

Hogy a Mandarin esetében "megint" cserben hagyta volna irodalmi ízlése?
Vagy egyáltalán nem is lett volna biztos irodalmi ízlése? Egy bizonyos: a tiszta
látáshoz tiszta szem kell. Ahhoz, hogy ne lásson többet egy szövegben annál, ami
valóban benne Vian; vagyis hogy a szöveget a maga mivoltában lássa, ne pedig
magán, a maga érzésein, indulatadn. önkiifejezési igényein, vagy éppen válságain át:
- ehhez az kellett, hogy kí tisztuljon a "szeme", az érzelmi élete. Hogy magát a
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szöveget olvassa, és ne azt, amit ő olvas ki belőle. Hogy elsődlegesebben érdekeljók
a lét dolgai, mánt a saját dolgai. Hogy viszonya a világhoz, egyáltalán a "létezés
hez" tárgyilagosabba, hitelesebbé váljék, anélkül, hogy intenzitása egy jottányit is
esőkkenne.

Ez persze részben életkor kérdése is. A St111'm und Drangból való végleges
kílábolással azonban egvbeesik, és nyilván nem véletlenül, Bartók legbensőbb ér
zelmi életének rendezése. Úgy látszik, most már semmi nem akadályozza meg többé
abban, hogy azt, ami van, olyannak lássa, amilyen. És úgy látszik, semmi nem
téritheti el többé attól, hogy már "csak tiszta forrásból" igyék.

A Cantata profanához ő maga keresi meg, és most már tévedhetetlenül, ezt a
valóban tiszta forrást.

A szövog, tudjuk, román kolí nda-szöveg. Bartók maga választotta, maga for
dította. A Természet művésze, zenesze - (gondoljunk Szabolcsi Bence tanulmá
nyám: "Ember és természet Bartók világában") - ezúttal valóban a legalkalma
sabbat, neki legmegfelelőbbet kérte föl "szövegírónak": magát aTermészetet, a Ter
mészetnek azt a megnyilatkozását, ami a népköltészet. Számtalanszor idézték a rnű

- és tervezett, de el nem készült két társa - "vezéreszméjét", ahogyan Bartók
maga nevezte: vagyis "a népek testvérré-válásának eszméjét, a testvérré-válásét
minden háborúság és rninden viszály ellenére"; bővebben erről fölösleges volna be
szélni. Legföljebb azt a kérdést lehetne fölvetmí, mdért hagyott föl a Cantata után
Bartók a üniptichon tervével. amivel pedig még 1933-ban is foglalkozott. Nem ta
lálta volna azt az "összekörtő gondolatot", amely a részeket "összetartsa", úgy azon
ban, hogy külön-külön elő lehessen adni őket? Túl programszerűnek érezte volna
a vetekedő háromféle országról való szövegvázlatot, ami papírjai közt fönnmaradt?
Vagy ami lényeges mondandója volt, azt elmondta a Cantatcíban? Összefoglalt és
lezárt vele valamit, s művészí útja onnét már másfelé vitt?

A Cantata mindenesetre összefoglalás és betetőzés. Vajon nem módosul-e utána
valamelyest Bartóknak a Természettel való kapcsolata, nem ugyan mélységében,
hanem minőségében.? Természethez, elemekhez, elemi léthez való viszonya? Az,
hogy klasszicizálódík, könnyen félreérthető kifejezés; de lényegében mégis mintha
ilyesmiről lenne szó: hogy ez a kapcsolat a Cantata előtti korszakban inkább (per
sze bartókian) romantikus jellegű, attól fogva viszont inkább (ismét csak bartókian)
klasszikus. A Természet jelen van például A fából faragott királYfiban is, meg a
Zenében ís ; de másként van jelen ott, és másként itt; és a művész is másként van
jelen műve által a Természetben (rnűve által is, és magában a műben is): arnab
ham lázasabban, magát jobban belevetve, önfeloldóbb panteizmussal. emebben nyu
godtabban. szuverénebbül, és birtoklóbban. Amott birkózik a természetért; emitt
birtokolja a természetet.

Közbül ott a Cantata, ez a magas vízválasztó.
Idézzük még egyszer és utoljára Pierre Oitront:tételei - az ellentmondás ré

vén - megkönnyítik mondandónk kíf'ejtését. Mit akart közölni Bartók a Cantatá
val? Sokfélét, sokrétűt; stilizáltan vallani akart vele saját emberi és művészí fej
lődéséről is. De főként egy tanulságot akairt kihozni: azt, hogy rá keJJ találnunk a
valódi természetre, nem amolyan alkalmi kirándulásokkal, hanem beléje integrá
Iódva, s meg kell találnunk és valóban élnünk is kell a valódi szabadságot. Ezért
szakítani kell az előző nemzedékkel. még ha ez nehéz és kegyetlen föladat is. Ami
pedig a tiszta forrást iUerti, ezt vonatkozásba kell hoznunk Bartók egy 1931-ből

való levelével, ahol a mű vezéreszméjét fogalmazza meg, szó szerint így: "Ezt az
eszmét - (vagyis a népek testvéresülését) - igyekszem, amennyire erőmtől telik,
szolgálni zenémben ; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen
az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból, Csak tiszta, friss és egész
séges legyen az a forrás!" - "Eszerint - mondja Pierre Citron - a természet,
melyhez az embernek vissza kell térnie, a primitív egység békés és testvéli ter
mészete lenne; ezzel szegülne szembe a családi élet - értsd: a korlátolt naciona
lista hagyományok. A Cantata profana szándékában vannak személyes mozzanatok
(Bartók tisztaságának egyik formája természetének keménysége volt), vannak filo-
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zóí'iaí eszmék, és vannak kétségkívül poilitikai gondolatok is : ebben a viszonylag
boldog korszakában a művész feszélyezettségének forrása a Horthy-rendszer némi
leg burkolt, de valóságos elnyomása volt: ezért utasítja vissza a szarvas az apai
hivást. Az eszmék, látnivaló, kissé tétovák, és nem egészen illenek össze. Bartokot
ezúttal is félrevezette a különössóg iránti hajlama ..."

Nem, Bartokot ezúttal nem vezette félre semmi; inkább kommentátorát vezet
ték félre téves föltételezései, túlracionalizált azonosításai. Mert az idézett Bartók
levél egyáltalán nem azt mondja, hogy a tiszta forrás, amelyhez vissza kell terni,
a népek valamilyen ősi, természeti egysége, a folklór valamilyen aranykora. Fél
reérthetetlenül azt mondja: minden módon, és elsősorban a számára clsődlegosen

adott módon, vagyis mint muzsikus és folklorista, a népek testvéresülését szol
gálja; ennek érdekében (s hogy ezt zenéjében. zenéje szintézisében megvalóaítsa)
minden hatást elfogad, minden forrásból merít, azzal az egyetlen, de elalkudha
tatlan föltétellel, hogy a forrás tiszta legyen. Azaz tiszta népi, vegyítetlen, keve
retlen, nem pedig holrní népinek álcázott dzsentri zene, álnépdal, kispolgári mű

népdal, vagy olyasféle muzsika, és mögötta olyastéle érzéstartalom. könnyes íllú
zionízrnus, mint a "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország", amit elutasít magá
tól és kigúnyol. Ezt jelenti a "tiszta forrás".

Hogy a Cantatában "ábrázolt" családi élet, vagyis az apa hívása a korlátolt
nacionalizmust [elentené: ez - függetlenül a rnotívum folklórbeli meglelelőitől és
kapcsolataitól - a szöveg futó átolvasása után is képtelenségnek tetszik. Bartók
sokkal nagyobb és természetesebb művész volt, semhogy ilyen körmönfont példá
lódzáshoz folyamodott volna. Még nyilvánvalóbb képtelenség az apa hívásának
visszautasítása meg a Horthy-rendszer elnyomásának megbélyegzése között kapcso
latot koholni. Hogy Bartóknak rní volt a véleménye a Horthy-rendszerröl, azt na
gyon jól tudjuk, ő sem csinált titkot belőle; de ezt a véleményét ismételten is
másutt mondta el, nem abban és azzaJ., hogyaszarvassá vált fiúk nem mehetnek
vissza a szülői házba. Ezen az alapon tovább menve némi leleményességgel az asz
talon váró serleg, a serlegbo töltött bor, az asztal és a fáklyák "politikai megfele
lőjét" is meg lehetne jelölni. De ki vállalkoznék ilyen hiábavalóságra?

A Cantata a népek testvéresülésének jegyében, Bartók e "vezereszméjének"
csrllagzata alatt született meg: ez kétségtelen. Román szőveget dolgoz föl magyar
műben és magyar fordításban: ennyi is elég - és elég volt kivált az akkori lég
körben - a vezéreszme félreérthetetlen megvallására. A magyarázatban azonban
ne menjünk túl a leghitelesebben: magának Bartókinak a magyarázátán. "A Can
tata projanában - mondia - csak a szöveg román; tematikus anyaga saját szer
zemény. nem is utánzása a román népzenének. egyes részeiben egyáltalán nincs
is népi hang. EZJt a művet tehát csak úgy volna szabad említeni, mint .román ko
linda-szöveg megzenésítését' ".

Nincsenek a műben "f!ilozófiai eszmék"; az említett "testvéresülésen" túl nin
csenek benne "politikai gondolatok" sem. Bartók nagyon jól tudta, hogyan és hol
fejtse ki és mondja ki politikai gondolatait; ki is mondta, ki is fej tette őket. De
nem a Canwtában. Ebbe ő, delelőjére érve, eszközei teljes birtokába jutva már
nem "victt bele" semmi olyasmit, ami eredetileg ne lett volna meg benne. Ha va
lami hiányzott volna belőle, valami, amit bele kellett volna vinni: Bartók nyilván
nem ezt a román szövegat választja és fordítja Ie. Volt olyan gazdag néprajzi is
merete, hogy talált volna mást, szándékának megfelelőbbet. De mert ez volt a
szándéka: ennek a szándéknak éppen ez a szöveg felebt meg. Tehát ezt választotta.

Szándékot mondtunk; inkább élményt kellett volna mondanunk. Mort a Can
tata nem prédikáció és nem vezércikk. Elmény, létélmény kifejezése. Művészileg

- a zene mellett jelképben, mesében, ha tetszik mítoszban. Olyasmiben tehát,
amit nem lehet szétszabdalní, csipeszekkel széjjelszednd. Magáért beszél, úgy. amint
van, a maga egészében, és a maga sokértelműségében. Ha Bartóknak valamilyen
kőzvetlenül egyértelmű jogaImi mondandója lett volna, nyilván tollat fogott volna
és leírta volna, úgy, ahogyan fogalmi mondandóít közölni szokta. De művészí él
ménye volt, művészí "látomása"; egzisztenciális, azaz létélménye volt a lét egy
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alapvető mozzanatáról ; olyasmi, amit a maga teljességében, és a legközvetleneb
bül a jelkép, a mese, a mítosz tud közölni. Mit akart "mondani" a Cantatával?
Jllagát a Cantatát; sem többet, sem kevesebbet; de azt mímdenestül, zene és szö
veg "egzisztenciális" egységében.

A lét folyamából lassan emelkedik ki a szarvasokká vált fiúk drámája. Mínt
ha egy dráma színpada lassan megvílágosodnék, A fiúk addig járják az erdőt, ad
dig vadásznak, mígnem szarvasokká válnak. Az apjuk keresésükre indul; szarvast
lát, megcélozza. A szarvas megszólal : "Kedves édes apánk, - ránk te sose célozz..."

Fenyeget? Fenyegeti az apát, hogy izzé-porrá zúzzák, kősziklához vágják? Ez
a tenorszóló nem fenyeget. Ez könyörög; tele van eredendő, megrendítő. létből fa
kadó tragíkummal, elemivel és természetivel: - nem tehetnénk másként, nem
tehetünk másként, ez a világ, vagy a végzet rendje. Nem gyűlölet ez, hanem vi
lágrend; mert hiszen kősziklához vágva, szarvunkon dobálva, patánk alá tiportan
is csak a mi "kedves édes apánk" vagy. Ezt mondja a ballada, ezt rnondja Bartók,
ezt mondja a szarvasfiú szívszorítóarn, kétségbeesetten jajongó tenorja.

A kórus pár sora: mint a Természet szava, részvétele, tanúszerepe. Most az
.apa szól és hív; a dallamból egyre jobban kiderül, hogy reménytelenül; hogy eleve
reménytelenül hívja a fiait. Megteszi, amit szíve szerint tennie kell; hazahívja őket;

de tudja, hogy nem jöhetnek haza. Könyörgő dallama csupa esdeklő gyöngédség.
Férfinak, apának csak azért lehet ilyen csodálatos gyöngédséggel esdekelnie, ami
úgyis reménytelen. S ha a dallam talán valakiinek nem mondaná el ezt: elmondja
világosabban a zenekar kísérete. "Az asztal is készen ..." Innét, ahogy föllobognak
a gyertyák, van mdridebben valami szakrális, valami nem is annyiira profán, mint
inkább elemi, vallások előtti, ősi, eredendő szakralitás (az első lépés a Harmadik
zongoraverseny felé?) - és itt egyszerre világossá válik, hogy a mű ,,nem orató
rium, hanem kantáta", mint Bartók mondja; és világossá válik az is, hogy míért
profán kantáta, a szónak nem mindennapi, hanem sajátosan ősi, elemi - s akár
milyen paradoxul hangzik ils - szakrális értelmében.

Mí ez a dallamokban is sugallt szakralítás? Miből sugárzik? Abból, hogy olyas
míről van szó, ami eleve, a maga mivoltábam "szent": a lét alapvető tényeiről,

kapcsolatáról a sorssal. a megmásíthatatlan világrenddel - profánul szakrális,
mint a szív, a szeretet, az apa tehetetlen hívása és a fiú tehetetlen elutasítása 
az egész zene, minden dallam mind arról vall, hogy bárhogyan szeretnék is, apa
és szarvassá vált fia, nem tehetnek másként, mert az apa nem változhat nem-apává,
és a szarvassá vált fiú sem változhat többé nem-szarvassá. "Kedves édes apánk, 
te csak eredj haza - a mi édes jó anyánkhoz! - De mi nem megyünk ..." Nem
gonoszságból, nem szívtelenségből nem mennek, és nem is azért nem - mint
Pierre Citron véld (ki tudja miért) - nuntha Bartók engedne itt kemény termé
szetének; hiszen Bartók talán soha zokogöbb zenét nem írt, soha gyöngédebbet,
soha esengőbbet; - egyszerűen nem rnegyünk, mert nem mehetünk, lehetetlen
mennünk, ez a sorsunk, a rendeltetésünk: hogy soha ne mehessünk vissza. "ivíert
a mi szarvunk - ajtón be nem férhet ..."

Van csak árnyéka, van csak sejtelme is valami diadalnak abban, amikor a
szarvasfiú először mondja ki, hogy szájuk többé nem íszak pohárból, "csak hűvös

forrásból"? Nem diadal ez, hanem torkot szorító megrendültség, a "nem tehetek
mást" sorsra-eszmélése: hogy akii. egyszer szarvassá vált, sosem ihat másból. - S
a végső hang: az talán diadal, harsonaszó ? Nem, ez a végső "csak tiszta forrásból"
sem az. Ez is a· megmásíthatatlanság vallomása, Sors, elrendeltetés: szarvasnak
Ienní, nem ihatni másból, "csak tiszta forrásból".

Hősiesség is. Ki tudta volna jobban Bartóklnál?
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