
Már nincsen a légkörben semmi baljós.
Boldogságunkban térdre roskadunk,
s ugy érezzük a fényt felénk hatolni,
mint egyaranyszárnyú igéretet.

(Igéret)

Messze még az ígéret földje. De e so
kat szenvedett, térdre roskadt költő hall
ja már az angyal szárnysuhogását. érzi
és érezteti a hitben fogant humánum
végső feleszmélésének boldog pillanatát.

SIKl GÉZA

BARTOK eS KODALY KÖLTöI
VILAGA

Mit tudunk Bartókról? Ez a kérdés
még ma is nyugtalanítóan időszerű.

Könyvespolcnyi munka foglalkozik élet
művével; a zenetudomány nagyon je
lentős eredményeket tud felmutatni ku
tatásai során; mégis fájóan élő a kérdés:
jól ismerjük-e Bartókot? Vajon ismeri-e
őt egyáltalán mindenki, akinek i~mernie

kellene? S a zenetudomány a maga im
ponáló eredményeivel valóban közelebb
hozta-e Bartók művészetét azokhoz a
zenekedvelőkhöz, akik az iskolában csak
futó ismeretséget kötöttek vele, ám már
ekkor feltámadt bennük az érdeklődés,

hogy majdan többet tudjanak meg erről

a kristálykemény emberről, akit manap
ság a század egyik legnagyobbjaként
tisztelnek szerte a világon, s akinek ne
vét ma ts zászlajukra tűzik az újítók?

Lehet vitatkozni, hogy Kocsis Zoltánék
olyannak látják-e például Bachot, ami
lyennek mi szeretnénk látni. De az bi
zonyos, hogy elsősorban éppen Kocsis
játssza úgy Bartókot, ahogy eddig nem
nagyon játszották. Új Ba1'tók ez, aki
nem a mögöttes térből kel életre, nem
a pszichikai és a történeti tényezők

együtteséből, hanem magából a zenei
anyagból, s az anyag költőjének mutat
kozik, Ezt a költői világot ragadja meg
és elemezte nem is oly rég a zenetudo
mány modern eszközeivel Lendvai E1'
nő.(O) Könyve ki'vételesen jelentős mun
ka volt, hiszen megfo1'dítja a zenetudo
mány eddigi szokásait, s magából az
anyagból, a zenei mű belső tÖ1'?,ényeiből,

a strwktúrából igyekezett felépíteni a
bartóki világot és megmagyarázni a
szintézis mibenlétét, Könyvét ugyan

"nem a zenetudósoknok szánta", de az
egyszerű olvasónak azért kemény agy
tornába került, hogy felfejtse és meg
fejtse a maga számára a rendkívül
összetett, nagyfokú zenei műveltséget

feltételező munkát.
Az eredmény azonban megérte a fá

radságot. Egyrészt azért, mert igazolva
láthattuk a modern filozófiának azt az
áUítását, hogy matematikai tudás és
alapismeretek nélkül nehezen hatolha
tunk a dolgok lényegébi>, másrészt vi
szont [elismerhettiik: a dolog magában
való költészetét, a tudatosan elrendezett
anyag szépségét és kristálytiszta logi
káját, Teljesen igaza van Lendvai Er
nőnek, amikor a két zongorára és ütőkre
komponált szonáta, kapcsán azt fejtegeti,
hogy Adornónak az a Schönbergre vo
natkozó megállapítása, mely szerint
"nincs többé szabad hang", hatványo
zottan érvényes Bartókra, kivált e mű

vére, azzal a különbséggel, hogy "konst
ruktív tekintetben" túlszárnyalja a bécsi
iskola mestereit. S e konstruktit'itáshoz
az is hozzátartozik, hogy Bartók művei

be belefér az egész élet a maga szél
sőséges ellentéteivel: "A Kékszakállú
éjszakája elképzelhetetlen az ötödik ajtó
fény-akkordja nélkül, a fából faragott
királYfi az igazi királyfi nélkül, a Man
darin-zene erotikus vitalitása a meg
semmisülés és hellál szimbolikája nél
kül".

Ezt a szélsőségekből szőtt teljességet,
a dionüszoszi és apollói világ szimultán
megjelenítésének nagyszerű zenei kísér
letét rendkívül sok aspektusból elemezte
és mutatta fel Lendvai Ernő. Könyvé
nek fő izgalma az 1)Olt, ahogy a zenei
anyag jölfejtése közben szembetaláljuk
magunkat a kor filozófiájának égető

kérdéseivel. De mindig abban a formá
ban. ahogy az anyagba"l- megvalóswI. S
ennek érzékeltetése' már több, mint ze
netudomány. Ez már valóban költészet
is, az anyag !írája.

E régebbi könyvének fontos meglá
tásait és eredményeit tovább fejlesztve
kísérelte meg a szintézist, amikor pár
huzamosan elemezte Bartók és Kodály
harmóniavilágát.(OO) Ez a kísérlete már
csak azért is nagyon fontos, hiszen ez
az első olyan munka, mely ugyancsak a
zenei anyagból kiindulva és annak tük
rében értelmezi Kodály művészetét, bi
zonyítva, hogy a pentatonikus gondol
kodás ugyanolyan feszes, zárt és szigorú,
mint például a hagyományos összhang
zattan, Mig korábbi Bartók könyvében

• Lendvai Ernő: Bartók költöt világa (Szépirodalmi)
•• Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága (Zenemükiadó)
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szinte kizárólag egyetlen szerző világára
összpont:Jsitott. ebben már visszapHlant
az európai zene előtörténetére is. s meg
győzően bizonyítja, hogy Bartók és Ko
dály anyagkezelése újszerű ugyan. de
voltaképpen töretlen folytatása a zenei
klasszicizmus nak.

A Borisz Godunov előjátéka és nép
kórusai nyomán tudatosodott Lendvai
Ernőben, hogy "létezik egy zenei kul
túra, amely gyökeréig különbözik a nyu
gati gondolkodástól"., Ennek jellemzőit.

zenei megvalósulásának műhelytitkait
keresi és mwtntja fől Bartóknal és Ko
dálynál, az olyan finomságo kig le ásva.
mint például annak elemzése. hogyan
válik a Háry János elójátékának melo
dikusan kifejező pentatonikus kezdőté

mája akusztikus hal'móniává a vissza
térésben. Mindez azt jelzi. hogy a szer
Ző a művek összefüggéseinek, belső

rendszerezettségének olvan aspelciúsaii:
tárja föl, melyekre eddig kevésbé ügyelt
a zenetudomány. Módszere ezt az új
szerű nézőpontot következetesen érvé
nyesíti, így teremtve meg a zenei anyag
szemléletének, a zene belső életének új
szerű elemzési lehetőségét.

BRAHMS KAMARAZENf:JE (II.)

Johannes Brahms egyszer már -'- 1867
után - meghódította a magyar közön
séget. A Zenészeti Lapok bécsi tudósí
tója, a zeneszerzőnek sem utolsó Beli
czay Gyula - kinek egyik miséjét elég
gyakran hallhatjuk templomainkban 
nem is egyszer hivta föl a magyar fő

város figyeImét a sokat ígérő mesterre,
aki hamarosan maga is ellátogatott
Pestre. karmesterként is. zor.garistaként
is (maga mutatta be példáuL d-moll
versenyművét). KamaraZE'1'.éje meglehe
tősen vegyes érzelmeket váltott ki (mint
ahogy szerte a világon megoszlottak a
vélemények "kis mŰfajai"-nak értékelése
dolgában). Most, hogya Magyar Hang
lemezgyirtó Vállalat jóvoltából alapos
áttekintést kapunk ebből a múJajából,
meg tudjuk érteni a múlt század Bee
thovenen nevelkedett zenekedvelőit,akik
sokszor úgy érezték, hogy Brahms ihle
tése nincs mindig aráll'llban a vállalt
feladattal. Vannak kiuételes remeklései.
Ilyen például a lemezen hallható f-moll
zongoraötös, melyet bízvást nevezhetünk
legtöbbet játszott és legnépszeriíbb ka
marazenekari alkotásának. Nem kétséges.
hogy ihletését erősen fermelmezte a
klasszikus ideál. vagy legalábbis a schu
manni romantika. Csapongó képzeletét
érezhetően megzabolázza, nagy gonddal
bontja kt a különböző témálcat, egyszóval

566

azt bizonyítja, hogy nem mindig szakad
el az anyag vonzásától. .4.z elemzők sok
szor és joggal mutattak rá arra. hogy
Brahms zenei formálása néhol rutin
szerű, "iskolai [etiuiatkémt" teljesíti azo
kat az elvárásokat. melyeket a hagyo
mányokon nevelkedett kozimséo támasz
tott vele szemben. Az igazán jó kama
raműveiben azonban önként vállalja a
hagyomány kötöttségeit, s mintha egy
egy heroikus nekibuzdulásában maga
akarna versengeni elődeivel; minden
formában képes a kifejezés ökonomikus,
mégis szerteágazó érzelmű megformálá
sára. Az f-moll zongoraötös mindenes
től ilyen mű. nem véletlenül érezzük a
lemez kiemelkedően legjobb darabjának.
A kitűnő Bartók-vonósnégyeshez (Kom
lós Péter, Det'ich János, Németh Géza,
Botvay Károly) Ránki Dezső csatlakozik.
akinek közismprten erős kapcsolatai
vannak Schumann világával. Ez az ötös
pedig mintha Schumann Icamaraművei

nek volna egyenes folytatása. Érthető
hát, hogy heroikus alaphangulata. de
borultabb elégikus szinei is hallatlan
tökéletességgel szólalnak meg éppúgy,
mint a múlt század nyolcvanas éveiben,
amikor a Krancsevics-vonósnégyes tár
saságában d'Albert, a kor ünnepelt zon
goristája játszotta a magyar főváros

ban, s a Pesti Hírlap úgy köszöntötte
ezt az újra felfedezett művet. mínt szer
zője legjobb alkotását.

A magyar hanglemezgyártásnak fel
nőtt korát jelzi ez a tíz lemezből álló
Brahms~sorozat. Valóban méltó felada
tot kínáltak fel a nagyszerű előadóknak

(hadd írjuk le a többieket: Szabó Csilla,
Lantos István. Falvai Sándor és a h
moll klarinétötösben brillirozó Kovács
Béla nevét), kitűnő alkalmat Bal'na Ist
vánnak, hogy tömör és igaz jellemzést
adjon Brahms kamarazenéjének karak
teréről és csak úgymellékesen e múfaj
magyarországi utóéletének adatairól. A
jelek szerint elsőrangú technikai gárda
segíti már a lemezek létrejöttét, s így a
sztereo hangzás is kielégíti az igényeket.
Egy csak a kérdés: vajon e"ek a rep
rezentatív sorozatok hódítják-e meg a
közönséget a magyar lemezek számárn?
Az ínyencek bizonyára megszerzik gyűj

teményülcbe, de az, aki - mondjwk 
háromszáz forintot összegyűjt. hogy
lemezt vásároljon. aligha épp ezt a ka
zettát vásárolja meg. A mam,ar hangle
mezgyártásnak érzésünk szerint vannak
még olyan adósságai. melyeket érde
mes - és gazdasápos - volna törlesz
tenie. Érdemes volna nagyobb teret és
figyelmet szentelni például Bachnak.
Egy-egy nagy Liszt-felvétel szomszédsá
gában könnyű megállapítani, hogy mi



is képesek lennénk lemezre venni pél
dául a h-moH misét, melynek Magyar
országon nem kapható elfogadható fel
vétele (Mauersbergeréké ugyanis meg
lehetősen gyengén sikerűlt). Ki ne haH
gatná szívesen magyar lemezen a Máté
passiót? Miért ne lehetne rendszeresen
lemezre venni Hiindel oratóriumait?
Bach orgonaműveit? Mozart operáit?
Miért ne lehetne kissé merészebben tá
jékozódni a modern zene legújabb
irányzata felé?

Kérdezni természetesen könnyű, míg
a felvételek számát nyilván számtalan
lehetőség, adottság, kényszerüség kor
látozza, arról nem is szólva, hogy vég
eredményben a magyar lemez még most
is jobbára hiánycikk. Mindazonáltal ér
zésünk szerint újabb rétegeket nyerne
meg a komoly zene ügyének egy €ró
seb "nyitás" az általunk itt felvázolt
irányban. (Az új Brahms kazetta száma:
11596-600.)

R. L.

A BORTNYIK SÁNDOR
EMLtKKIÁLLfTÁS

A Nemzeti Galériában júniusban zá
rult az az emlékkiállítás, amely a kö
zelmúltban elhunyt Kossuth-díjas festő

és grafikusművész: Bortnyik Sándor
(1893-1976) több mint ötszáz festmé
nyét, akvarelljét. egyedi és sokszorosí
tott grafikáiát, kereskedelmi és politi
kai plakátját s fotomontázsát rnutatta
be. A tárlatot Borbély László mütör
tériész. a Nemzeti Galéria munkatársa,
az 1971-ben megjelent Bortnyík-kis
monográfia szerzője rendezte.

Bortnyik Kassák Lajos és a Ma
círnú folyóirat körében - az akttvlsta
csoport tagjaként - kezdte pályáját.
Kassálckal és Uitz Bélával együtt ő ls
részt vett az 1918/19-es forradalmi ese
ményekben (az egyik legelső hazai Le
nin-ábrázolás az ő munkája), s így a
Tanácsköztársaság bukása után emig
rálnia kellett. 1925-ig Ausztriában.
majd a weimari Németországban élt.
Korai művei az expresszionizmus és a
kubízmus jegyében foaantak ; az emig
ráció első éveiben aztán az absztrakt
sfkkonstruktívtzrnus híve lett, s Kassák
hoz hasonlóan ő is "képarchitektúrá"
kat - geometriai idomokból alakított
müveket - szerkesztett.

Magyarországra való hazatérése után
jobbnál jobb plakátokat és könyvcím
lapokat tervezett, s értékes pedagógiai

tevékenységet fejtett ki: 1928-ban meg
indította a Műhely elnevezésű - rek-
lámgrafikusokat és tipográfusokat
képző - magánlskolát, amely joggal
nevezte magát "a magyar Bauhaus"
nak. A művész festőként sem némult
el, de munkásságában a 30-as években
döntő fordulat következett be: szakított
az avaritgarde-dal, s ettől kezdve a
stílrealizmus és a posztirnpresszíoniz
mus szellemében dolgozott.

A felszabadulás után művészeti folyó
iratot szerkesztctt, tanulmányokat írt,
hét évig - 1949 és 1956 között 
a Képzőművészeti Főiskolát igazgatta.
Egyre merevebbé váló esztétikai fel
fogását jól illusztrálja az a bevezetés,
amelyet Hans Sedlmayr münchení mű

vészettörténész "Die Revolution der
modern Kunst" című könyveeskéjének
magyar fordítása (A modern művészet

bálványai, 1960, Gondolat Kiar1f» elé
írt. Ebben az előszóban a képarchitek
túrák egykori alkotója, Kassák és Mo
holy-Nagy hajdani küzdőtársa minden
érdemet megtagad az új művészeti je
lenségektől: "A mai modern művészet...
nem művészet, mert hiányzik belőle a
művészet értelme és célja..." Az 50-es
években Bortnyik egy sorozat szatiri
kus képet festett; ezekben megnyilat
kozik szellemessége, parodisztikus véná
ja, más művészek stílusába, formavilá
gába való virtuóz beleélő képessége.

Az emlékkiállítás terjedelmes - túl
méretezettnek tűnő - anyágán végig
tekintve nagy értékbeli ingadozásokat
észlelünk. Amennyire jelentősek a korai

Kassálc szellemi sugárzásában
festett művek ("Damjanich utca" 1918;
Sárga-zöld tájkép" 1919; "A vörös gyár"
1919), a 10-es évek végén készült raj
zok, rézkarcole és linóleummetszetek
(,.Spangher Ferenc szobrászrnűvész arc
képe" 1917; "Hegyi beszéd" 1917; "Eve
zősök" 1918; a Mihályfi Ernőné gyúj
teményében levő, 1919 körüli "Kon
struktív kompozíció" stb.), a Bécsben.
1921-ben kiadott grafikai mappa hat
nonfiguratív lapja és a 20-as évek kö
zepén készült, a Neue Sachlichkeit-hez
közel álló festmények ("Forbát Alfréd
mérnök és felesége" 1924; "Klári"
1926), - annyira hanvatlik a pálya
íve a továbbiakban... Itt-ott egy-egy
ízes, színgazdag festmény még kikerül
a művész műterméból (,.Párnán kö
nvöklö női akt" 1942), de a munkák
túlnyomó része üres, fáradt, konven
cionális ("PiJísborosjenői házak" 1947).

A festői termés minőségében beál
lott kedvezőtlen változást - Igaz 
ellensúlyozza Bortnyik 20-as. 30-as
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