
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.
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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.
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