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... Bartokra nem a magyar hazafiság túlcsordulása, hanem a XX. század
feLvilágosult, nagyigényű embereinek fájdaLmakkal teli érzésviLága, a minden
napok: határain túlszárnyaló képzelete és szigorú önfegyelme jeLlemző.

Való igaz, hogy népdalkincsünk feLtárásával, újjáformálásával kezdte, de
ez csak annyira jeHemző rá, amennyire a gyerekre jellemző, hogy anyja kezét
fogva indul el első kalandos utaira. Hamarosan túljutott művészetének ezen
a kezdeti szakaszán. Gyors és erős szárnycsapásokkal induLt el az ismeretlen
magasságok felé, ahonnan belátta a világ távlatait, és maga is láthatóvá vált
a világ számá7·a.

Bartók külőnös fejlődésének, egyéni kiteljesedésének felismeréséhez je
lentős segitséget nyújt Kodály művészetének helyes értékelése. Együtt, egy
eszme suqallatára indultak el, s ma már épp, hogy emlékeztetnek egymásra.
Egyazon forrástól indultak, látszatra egyazon cél felé, és végeredményben
egészen más tájakra jutottak el.

Kodályt egy életre magukhoz kötőtték a nép dalaiban rejlő zenei élmé
'li.yek. Bartóknak vágyakat és szárnyakat adtak, felszabadították benne azokat
az erőket, amik olyan sajátosan egyéniek, s utóbb olyan sajátosan egyéni
hangokon szólaltak meg. Kodályt örök foglyttkká tették a népdalok varázs
latos szépségei, Bartók maga is "varázslóvá" vált általuk. Nem merül ki a
múlt nagyszerű ajándékának variálásában, újra és újra formálásában, s bár
ha sOthasem szakad el tőle, mégsem folytatja, hanem emlékezve rá, merőben

újat teremt.
Gondoljunk csak Bartók és Kodály két színpadi művére, A c s o d á l a 

t o s m a n d a r i nra és a H á r y J á n o sra, és látni fogjuk a kettő közötti
feloldhatatlan különbséget, lényegi ellentétet. A c s o d á l a t o s m a n d a r i n
kompozíciójában már nem hazai talajhoz kötött magyar zeneszerző akar lenni
Bartók, hanem zeneszerző a szó egyetemes értelmében. A népzene erői fel
szívódtak benne, már nincs rá szüksége, hogya közkinccsé vá/.t értékeket a
saJát érdekében dokumentálja. Akarva-akaratlanul magyar származású zene
szerző marad a világ előtt, de igazi nagyságát már nem származási öröksége,
hanem az egyetemes életet magukban foglaló alkotásai határozzák meg. Vele
szemben Kodály megmaradt magyar zeneszerzőneki életműve ezért is szűkebb

skálájú és kisebb hatósugarú egykori népdalgyűjtő társáénál.
Ha végigkísérjük Bartók fejlődésútját, csodálatba kell, hogy ejtsenek

ezok: az ősi indulatok, örömök és szomorúságok, összességében az az elemen
táris férfilíra, ami egész művészetének alaphangját és hatóerejét jelenti. Nem
könnyedén optimista, de nem is reményvesztett,en pesszimista. Az ő művé
szetét végzetszerűen meghatározottnak érezzük, és mégis csupa ellenállás.
kemény nekifeszülés mindannak, ami megváltoztatnatatlannak látszik.

Emlékezzünk csak A z é j s z a k a z e n é j e kis zongoradarabra, és gon
doljunk egy hasonló motívumú Debussy-kompozícíóra, és megint világosabbá
válik előttünk Bartók nagyszerű egyénisége. Mennyi remegő félhomály t, me
lankóliára hajlamos, már-már femininnek mondható érzékenységet, pla in-air
impressziót találunk Debussynél, és micsoda makacs erők, kérlelhetetlen vias
kodások hangzanak föl Bartók E j s z a k az e n é j ében. Bartók nem elleste

"Ez a 'részlet KiassáJk Lajos 1951:; első felében írt, S z é n a b o g l Y a ciimú kíadattam nap
lójáb61 való. EIOO mondata egyes olyan - részben sematlJkus, a Bartók lOOrdJést erősen

QZirmillfikáló (szemlétetüjcben ma máJr messze túlhaladott) - megemlékezéseikre utal, me
lyek Bartók halá1árulik tWéV'es éIv'fordllll6jáln látt~ napvilágot.
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az éjszaka hangjait, hanem mintha maga is szerves része lenne az éjszakának,
helyesebben a beláthatatLan, felmérhetetLen, kiismerhetetLen, örökös "harcban
gyötrődő természetnek.

S ha igy szólal meg Bartók kompozíciójában A z é j s z a k a z e n é j e,
milyen ősi erők feltörésével, tragikus egymás ellen feszülés ével találkozunk a
l I I. von ó s n é g yesben. Egy magárahagyott, lemeztelenített ember szenved
a viharban. Szinte a végpusztulás közeledtétől retteg a zene hallgatója. Az
egész világnwzgás a hangok különös változataiban testesedik meg, minden a
maga ősi lényegében, cizellálás és stilizálás nélkül érzékelhető. Bartók fejlő

désének ezt a szakaszát elég találóan pokoljárásnak szokták nevezni; jóma
ga.m a mindenségnek ilyen önmagával vívott harcát még sosem éltem '[Jleg. A
1"endetLe11.ségnek ezzel a végzetes rendjével, az emberi én ilyen frenetikus fel
háborodásával, könyörtelen vélemény-nyilvánitásával még sosem találkoztam.
Szenvedünk ettől a zenétől, gyötör és próbára tesz, de végül is megtisztu
lunk tőle.

Mert nem az őrjöngő gyűlő let, hanem az igazságkeresés fanatizmusa, a
legtisztább értelmű önvédelem láza táplálja és hCL'íti ezt a harcot.

Bartók nem azért járja a poklot, hogy gyönyörködjék a tűzre vetettek
szenvedésében, hiszen hallhatjuk, azonosítja magát az áldozatokkal, együtt
tombol és együtt üvölt velük. De sajnos, a fénynek ahhoz a tiszta forrásához.
ohová el akart jutni, ezeken a szörnyű tájakon át vezet az út. A pokoljárás
a végső erőpróba a számára. Vagy belepusztul, vagy á~gázol rajta, pályájának
íve vagy kettétörik, vagy a maga egészében beteljesedik.

Sikerült a túlsó partra jutnia, aránylag rövid élete végén felcsendültek
zenéjéTliek világos harmóniákkal, bölcsességgel és bizalommal átszőtt kristály
csillogású hangjai. Ha nem is volt ideje hozzá, hogy nagy életművét teljes
séggel lezárja, hegedűversenye magyarázatot ad Bartók élethalálharchoz ha
sonló alkotói küzdelméhez. Világos előttünk, hogy győzött a lemarasztaló té
továzások és tőrbe' csaló tévelygések felett.

A törékeny emberi alkat, meg nem értéstől, kudarctól vissza nem riadó
szellem a legnagyobbakkal, legerősebbekkel, legfenségesebbekkel került egy
sorba. Művészetét nemzedékek számára megőrzi. az idő, hogy szerethessék
benne azt, ami testvérien emberi és istenien magasztos.

•

MISSA SOLEMNIS

BARDOS LAJOSNAK
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Az ősz karmester frissen intonál
S a fülledt csönd csodára változik,
Telítve már a lég az égi hanggal.
Missa solemnis
Dallama szállong,
Balzsamos illata hull a szívedre.

E földi tér elfonnyadt szavai
Énekké válva fényt sugárzanak.
Egy más világnak ihletéből

Zeng a mag,asban,
Zsong a szívedben
Isteni titka az emberi létnek.

Egy más világ ez, metn« a mienk,
Szállhatsz feléje boldog ritmusán.
A Hang itatja szomjazó valónkat.
Száz futamának
Mámora hajtja
Mind magasabbra az ünnepe~ ormán.

0, kell az ének itt! Nagy szellemek
Varázspálcája nyitja rejtekét
A Hangra váró szent titkoknak.
Hallod-e hogy zeng?
Zsongjad utána
Hadd melegítse körötted a földet.

Nagy Miklós


