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BARTOK A VIGILIABAN

Több ízben is idéztük már a Vigilia egyik alapító főszerkesztőjének, Possonyi Lászlóna k azt a
nyilatkozatát , melyben ar ról szól, hogy az új folyóira t rendkívül tág programmal indu lt, integ
ráini szándékozta a haladó keresztény törekvéseket éppen úgy, mint a legkülönfélébb műv é szeti

jelenségeket. Ezeket azo nban nemcsak ismertetni kellett a lap olvasó ival, hanem bele kellett őke t

ágyazni koruk eszmevilágába . Aligha lehet tagadn i, hogy Bart ók életműve kívánta ezt az elemző

ért ékelést, hiszen hosszú ideig botrányköve volt a konzervatív ízlésnek. Kétségbe von ták tehetsé
g ét, emberségét és magyarságát. Amikor az el ső világháború után , a felfokozott nacional ista
han gulat közepette tanulmán yt írt a Zet tschriftfűr Musikwissenschaft cim ű berlini folyóiratban a
Hun yad megyei románok zenei dialektu sáról, hosszú sajtóháború kezd őd ött hazafiatl anságáról,
s ebbe a szenvedélyes polémiába meglehetősen negat ív hangon szólt bele a Nemzeti Újság is. Ma
már , megfelelő történeti távlat birtokában , elmondha tjuk, hogy a keresztény szellemű saj tó na
gyobbik része meglehetős ellenszenvvel, sok fenntar tással fogadt a azoka t az újító rn ű v é szi törek
véseket , melyeket legpregnánsabb an Bartók Béla, Ady Endre és a "Nyolcak " nevével jelölhe
tünk . S ezek a fenntartások , kimondva-k imond atlanul , tovább éltek a húszas-harmincas évek
ben is. Ezért értékelhetjük rendkívül nagyra az indu ló Vigiliának azt a gesztusát, ahogy egy kor
szerűbb keresztény szemlélet jegyében fordult a század modern m űv é szete felé. Ez a nyitott ság
részint abból a felismerésből eredeztethető, hogy a harmincas évek katolikus közvéleményében
megérett a felismerés: az emberi tevékenységben és a rn űv é szetben is vannak, lehetnek olyan ta
lálkozási pont ok , melyek mentén ha ladva hivő és nem hivő közös eszményeket talál.
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Bartók művészeténekezen elemeit kereste makacs szenvedéllyel a Vigilia első évfolyamaiban
megjelent tanulmányaiban Demény János, akit azóta is a Bartók-kutatás egyik legjelentősebb

személyiségeként tisztelünk. Műfaja a kultúrfilozófiai esszé volt, melynek oly nagyszabású példá
it találhatjuk Fülep Lajosnál. Kezdettől fogva igyekezett megragadni a huszadik század szellemi
irányainak legjellemzőbb, legfontosabb és maradandó vonásait. Purgatóriumi utak cimű tanul
mányában egymás mellett elemezte Ady Endre, Babits Mihály, Szekfű Gyula, Szabó Dezső és
Kodály Zoltán művészi és történeti jellemzőit, s ebbe a - az azóta sokáig vitatott, majd mindin
kább elismert ~ vonulatba helyezte Bartók Bélát is. Nem véletlenül kölcsönözte a Vigiliában
megjelent első, Bartók és Kodály művészetét az összehasonlítás eszközeivel elemző írása élére
Szabó Dezsötől mottóul: "Az Elsodort falu helyén új várost építünk: Új Jeruzsálemet ... ".
E virtuális "új város" akkor még a képzelet szülötte volt, de falai között egyenjogú társakként

, fértek meg a modern művészet legkülönfélébb alkotó és elöremutató törekvései, A "beteg" és
"hitetlen" tizenkilencedik század eszme világa után az újnak egészséges, a kollektívum erejében
bízó, abban hívő szellemekre volt szüksége, s ezek közül való Bartók Béla, aki Kodállyal együtt
korán felismerte, hogya népzene a megújulás és megtisztulás kollektív műfaja. Az ebből nyert
tartalmakat - figyelmeztetett Demény János több tanulmányában is - e két nagy muzsikus más
és más módon dolgozza fel és éli át: .Kodály a hit és az egyetemes, mindent átölelő krisztusi sze
retet monumentalitásában közelítette meg az új kultúra szellemét. Bartók pedig az új ember lelki
szférájának néhány, ez ideig szavakkal kifejezhetetlen etapját érintette meg." S egy másik, érzék
letes, Bartókra vonatkozó megállapítása: "Bartók Béla a lélek olyan mély és títkos tájait tárta
fel, ahol ember még nem járt soha. Ezek a rétegek alapjait,fundamentumát képezik a jövendő ke

I resztény kultúra mélységesebb és kozmikusabb világérzésének. Zenéjének alapvonása hallatlan
'vitalitás, féktelen temperamentum - egy új kultúrában feszülő Élet feszülése ez." Hadd tegyük
hozzá: e sorokat Demény János akkor írta, amikor még nem születtek meg Bartók Béla hatal
mas, összegző művei, s nem tört új irányba "religioso" tételeivel. Nagy beleérzéssel ismerte föl
azt is, hogy Palestrina, Bach és általában a barokk korszak maga a beteljesülés. melyhez úgy ér
het el újból a művészet, ha végigjárja tisztitótűzeit. megtalálja a korral adekvát kifejezőeszközeit.

Ezeket mutatta föl következetes hűséggel Bartók és Kodály zenéjében, melyből "a mi tépelődé

sünk , a mi istenkeresésünk. a mi sírásunk és ujjongásunk szól",
Azok az esszék és kultúrfilozófiai elmélkedések, melyekben Demény János a dunatáji kis né

pek virtuális egységérőlés jövőjéről értekezett, bizonyára fontos dokumentumai lesznek valami
kor a kérdéskörrel foglalkozó kutatóknak. Kétségtelen, hogy ezek az írások azt az eszményt vi
szik tovább, mely már Ady költészetében is kifejezést nyert, később pedig példaszerűvé vált Bar
tók Béla zenéjében és tudományos munkásságában. Amikor Demény János a Dunatáj perspektí
vájából szemlélte és szemleltette Bartók művészetét,s e tájegység szellemi hagyományainak szin
tézisteremtőjeként értékelte tevékenységét, voltaképp a kutatás későbbi irányait előlegezte.

A világháborús években, Bartók távozása után ~ Szabolcsi Beneének egy, a Magyar Csillag
ban megjelent ritka szép, jövőbe nyúló esszéjét nem számítva, kevés híradás jelent meg a zene
költőről irodalmi lapjainkban. Ez alól a megállapítás alól a Vigilia sem kivétel. A felszabadulás
után azonban új lendületet vett a Bartók-kutatás, melynek egyik jelentős dokumentuma Járdá
nyi Pál A spirituális Bartók című tanulmánya volt a Vigilia 1946. decemberi számában. Az újra
induló Vigilia, melynek főszerkesztője. Sík Sándor, méltán hangsúlyozta a lap nemes hagyomá
nyait, s e tanulmány közlésével részben a maga múltját is folytatta, megteremtve a folytonossá
got a Bartókkal foglalkozó írások vonulatában.

Járdányi Pál, a kitűnő zeneszerző, Kodály tanítványa, maga is elismert népzenekutató, a nép
rajz szakot is elvégezte, s ebből a tárgykörből írta disszertációját. Később a Magyar Népzene Tá
ra egyik szerkesztőjeként működött, A Vigiliában megjelent írása szerint hibás az a közkeletű vé
lemény. mely élesen szembeállítja a spirituális és az érzéki zenét. Troeltsch történetfilozófiai né
zeteire hivatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy "a kereszténység erkölcstanában test és lélek
nem kibékíthetetlen ellenfelek. A kettő szétválaszthatatlan egység; nincs élet test nélkül s nem
élet az élet lélek nélkül." Ebből következik, hogy az érzéki és a spirituális zene merev szembeállí
tása megsérti a zene természetét. A kettő között természetesen van különbség, söt ellentét is
fennforog. De épp Bartók életművéneksajátságos végleteiben szemlélteti, hogy a kettő szintézise
is lehetséges: "Bartók Béla művészetében ez az ellentét látszólagosan a végsőkig kiéleződik. Az
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Allegro barbaro kegyetlen kopogása, pattanásig feszült szenvedélye, a Tánc-szvit dübörgő, há
borgó, vagy nyugtalanul kúszó ritmusa, az V. vonósnégyes szaggatott felkiáltójelei, a Csodálatos
mandarin őrületté bomló vad vágya: ha van érzéki, a test ösztöneinek melegéből előbuggyanó

zene, hát ez igazán az. Gondoljunk viszont még csak nem is a székely estét festő lágy, finom és
ringató színekre, de a késői Bartók-művek lassú tételeire, a vonósokra és ütőhangszerekre írt Ze
ne fúgájára, a Hegedűverseny és a Divertimento középső részére, a Hegedűszólószonáta Meló
diájára! Ami ezekből kicsendül, csak Bach vagy az öreg Beethoven anyagtalan, a szellem titok
zatos világában lebegő műveihez mérhető. Mintha az előbbiekből a civilízálatlan, primitív ember
meztelensége, utóbbiakból pedig egy ideálisnak rajzolt, csupa szellem, csupa lélek ember arca je
lenne meg előttünk. Az ,állati' és a ,szent' fogalmai jutnak eszünkbe, s elképzelhető-e lélek, mely
átfogja a kettő roppant távolságát?"

Az I948-ban megrendezett Nemzetközi Bartók-verseny és fesztivál világviszonylatban is jelen
tős eseménynek bizonyult, hiszen a modern zene igazi panorámáját nyújtotta. Bartók tizenkét
zenekari művét játszották el, az Operaház új díszletezéssel állította színre A kékszakállú herceg
várá-t és teljesebb zenei változatban A fából faragott királyfi-t. Zenekari esten szólaltak meg Ko
dály művei, kamarahangversenyeken dalai és zongoradarabjai. A fesztivál eseményeiről Nádasy
Alfonz tudósította a Vigilia olvasóit. A Bartók-kultusz és a Bartókról szóló elemző írások folyta
tását azonban hosszú ideig hiába várta a zeneszerető közönség. Pedig nagy szükség lett volna
mindkettőre, hiszen az ünnepségek fénye sem homályosíthatta el azt a tényt, hogy Bartókot a
művelt nagyközönség ekkor még nem értette, olykor nem is akarta megérteni. Mint a világ mű

vészettörténetében annyiszor, az ő művészetének befogadása esetében is tanúi lehettünk annak a
paradox jelenségnek, hogy értői kis csapata mögött az ellenszenvezők és bírálók tömege sorako
zik fel. A negyvenes években nagyobb hullámokat vert föl egy-egy Bartók-előadás botránya (a
neves karmester, Hermann Scherchen és Böszörményi Nagy Béla a nyílt színen vesztek össze a
II. zongoraverseny interpretálása közben), mint maga a tény, hogy Bartók-alkotást mutatnak be,
azét a Bartókét, akit a világ zenei élete a legnagyobbak között emlegetett. Demény János két
alapvetően fontos Bartók-könyve és Lendvai Ernő mélyenszántó elemzései mellett gyerekcipő

ben járt a Bartók-filológia is. Fejlődését előbb megállította, majd szinte teljesen visszavetette az
életműve egésze körül egyre szenvedélyesebben fellángoló vita, amit a zenetudomány Bartók
pernek szokott nevezni. Mind több szó esett a zeneköltő életművébe beszüremkedett "káros ele
mek"-ről, melyeknek az volt - bírálói szerint - a magyarázata, hogy Bartók "nem talált közvet
len kapcsolatot a forradalmi tömegekkel". Gyakorta fogalmazódott meg teljesen egyértelműen

az a vélekedés: még nem született meg az a magyar zeneművész, aki százezrek számára ír.
I955-ben, Bartók halálának tizedik évfordulóján, kezdett változni a kép. Szabolcsi Bence kor

szakos esszéi mellett a Vigiliában isjelentős értékelő tanulmányok jelentek meg. A sort Medvigy
Mihály Zarathustrától az Adagio religiosoig című elemzése nyitotta meg. Fodor András említi
egyik kitűnő könyvében, hogyan hallgatták ekkoriban a fiatal zenekedvelők Bartók műveit

- hanglemezekről. Medvigy Mihály maga ís tartott ilyen lemezbemutatókat, egyre több lelkes
fiatalemberrel ismertetve meg a modern zenét. Ilyen jellegű ismeretterjesztő munkásságának tu
dományos összefoglalását adja idézett tanulmánya, majd a következő, melyben Bartók színpa
dának eszmevilágáról írt. Hasonlóképp forrásértékű volt Temesváry Jánosnak, a Waldbauer-vo
nósnégyes tagjának emlékezése Bartók Bélára.

A következő években és évtizedekben Bartók Béla életműve a hazai zenetudomány kutató te
vékenységének középpontjába került, művei egyre autentikusabb előadásban szólaltak meg,
majd megkezdődött összes műveinek lemezkiadása is. Lapunk ebben az időszakban rendszere
sen közölt hangver.seny-beszámolókat, 197I-ben pedig Bartók-emlékszámot adott ki, melyben a
többi között 1llyésGyula, Kassák Lajos, Molnár Antal és Rónay György tanulmányai szerepel
tek, és igazi szenzációként Hegyi Béla akkor induló beszélgetés-sorozatának egyik első darabja,
a Bartók özvegyénél.

E tíz évvel ezelőtt megjelent Vigilia-szám egyszerre volt összefoglalása a lap Bartókért vívott
harcában és kezdeményezése a további, elmélyült ismeretterjesztésnek, melynek elsőrendű fel
ada ta: további híveket, értőket szerezni Bartók zenéjének, mely immár érintetlen fényben ragyog
a huszadik század művészettörténetének csúcsain.
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