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Wilheim András

PROLEGOMENA SZABOLCSI 
ÚJRAOLVASÁSÁHOZ

Szőllősy Andrásnak

Száz évvel születése és több mint két és fél évtizeddel halála után egyre kevesebben 
vannak már, akik emlékeznek Szabolcsi Bence alakjára, a jelenségre, akit tanítványai 
sarastrói és Hans Sachs-i vonásokkal ruháztak fel legszívesebben, s aki láthatólag el
fogadta, és -  bár kis önironikus távolságtartással -  el is játszotta azt a szerepet, amit 
környezete osztott ki rá: engedte magát olyannak látni, amilyennek oly sokan látni 
szerették volna. Legtöbben nyilván csak az öreg Szabolcsi Bencére emlékszünk ma 
már, akinek nyilvános jelenléte ritka alkalmakra korlátozódott csupán; a szombat dél
előttönként megtartott zeneakadémiai órákra, néhány órás tartózkodásra a Zenetu
dományi Intézetben, egyre ritkábban vállalt, eseményszámba menő felolvasásokra, 
egy-egy rádiófelvételre. Igazi tartalmuk, céljuk mellettjátékosságból, iróniából, valódi 
tiszteletből, képmutatásból és sznobizmusból szőtt színjátékok is voltak ezek az alkal
mak, melyek szertartásossága a nem beavatottak, a külső szemlélők számára bizonnyal 
mosolyogtató, ha nem éppen visszatetsző is volt; mert ne tagadjuk: mindebben ren
geteg narcizmus, öntetszelgő fontoskodás volt, persze nem Szabolcsi, hanem udvar
tartása részéről: mindenki szeret valamely belső körökhöz tartozni, részesülni abból, 
amiről úgy gondolja, jár neki. S Szabolcsi ebben nagyon bőkezű volt: valódi s jelképes 
értelemben is házigazdája ezeknek a találkozásoknak; a tanítványokon s barátokon 
kívül a portásig mindenkit meghívott kávézni a Zeneakadémia büféjébe, s fizetett a 
mindig csupán egyetlen százassal, ami a pénztárcájában volt, jól láthatóan jelezve ez
által, hogy számára annyira nincs jelentése a pénznek, hogy célszerűbb nem többet 
adni a kezébe, hiszen úgysem él vele; mindenkihez volt kérdése, amelyből úgy tetszett, 
hogy számára is fontos a válasz, az érdeklődés őszintének tűnt még akkor is, ha sok 
alkalom után elég nyilvánvaló volt e kommunikáció egyirányúsága és kissé formális 
koreográfiája; elfogadta a pátyolgató gondoskodást, a támogató segítséget, amelyre 
még szívének súlyos betegsége miatt sem neki volt talán igazán szüksége, hanem ra
j ongásából vagy szervilizmusából fakadón inkább annak, aki nyújtotta -  legyen az akár 
a jószerivel üres aktatáskáját a számára sofőrrel együtt biztosított szolgálati kocsitól a 
büfépultig hordozó, megbabonázott egykori tanítvány, akár könyökét fogva, vállát la- 
pogatva őt magát a felolvasóasztalhoz irányítgató, mindenki mástól oly gyűlölt kultu
rális pártkorifeus. Mindez része volt a szerepnek, ami e ritka alkalmakkor burokként 
tökéletesen zárult Szabolcsi Bence körül; hibátlan volt, kikezdhetetlen s ugyanakkor 
elfogadható, hiteles és tiszteletet parancsoló. Leginkább talán azért, mert a tiszteletet 
magát nem ezeken a megjelenéseken kellett megalapozni, meggyőzővé tenni; azt ki-ki 
hozta magával -  s Szabolcsi nem tett mást, mint engedte működni ezt a tiszteletet. 
Nem táplálta, nem kényszerítette ki senkiből, csak elfogadta, s az elfogadásnak ez a 
magától értődő gesztusa is éppen elegendő volt ahhoz, hogy a tisztelet megnyilvánu
lása is magától értődő legyen.
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Nagyon ritkán feslett csak fel ez a védőburok, hámlottak le Szabolcsiról a szerep 
rekvizitumai; legemlékezetesebben talán utolsó akadémiai óráján, két nappal halála 
előtt, amikor a sors váratlan ajándékaként -  egyetlen kivétellel -  valóban csak növen
dékei ültek a padokban, s ez alkalommal végre olyan súlyos morális kérdésekről es
hetett szó, amelyek őt is komolyan elgondolkoztatták, szigorú állásfoglalásra késztet
ték. Ekkor egy pillanatra valóban megszakadt a ki tudja, hány év óta a nyilvánosság 
számára szakadatlanul játszott szerep, s ott valaki, aki hirtelen szembesült egy illúzió 
illúzió voltával -  vagy azzal, hogy ezt az illúziót mások is észrevették -, s egy pillanat 
alatt döntött, hogy lépni fog. Meglehet, szűkebb környezete, azok, akik jobban, köze
lebbről, régebbről ismerték, többször lehettek tanúi ilyen pillanatoknak. Ám a nyilvá
nosságnak, a közönségnek inkább Sarastro és Hans Sachs maradt.

Most mégsem az anekdoták szálait szeretnénk tovább bogozni. Sokkalta fontosabb 
ugyanis az a kérdés, hogy magában a műben tetten érhetők-e hasonló védtelen pilla
natok, olyan sorok, amelyekben a tárgyról van ugyan szó, de a szavak mögött megje
lenik valami végtelenül személyes is, afféle „Der Dichter spricht” -  olyasmi, amiből 
összerakhatók Szabolcsi önarcképének vonásai. A művet életre hivó program világos, 
és talán az sem véletlen, hogy éppen az öreg Haydnról értekezve mondatott ki az, ami 
Szabolcsi egész munkásságának vezérfonala volt, szándékában legalábbis. „Mi is volt, 
mit is jelentett a »klasszicizmus«? Talán leginkább azt a lehetőséget, hogy az életet egységben lás
suk, s azt a meggyőződést, hogy valóban egység; azt a lehetőséget, hogy a világ összefoglalható, 
s a meggyőződést, hogy össze is tudjuk foglalni; és mindehhez azt a képességet is, hogy a megva
lósulás, a kifejezés végső soron látható erőfeszítés nélkül, a haydni »egyensúly« szellemében tör
ténjék, »mintha könnyű volna és egyszerű«.” Ez az egységben látás, a világ összefoglalha- 
tóságáról vallott meggyőződés volt Szabolcsi minden szintetizáló törekvésének alapja. 
S talán nem véletlen, ha kortársairól, mestereiről szólva is a hasonló mozzanatokat 
emliti -  s éppen az utolsó éveiből való alkalmi irásokban, köszöntőkben, visszaemlé
kezésekben, búcsúztatókban. Mintha valamiféle számvetés bújna meg ezekben a szö
vegekben, méghozzá elvégzett számvetés, saját munkásságával, beteljesitett és betel
jesületlenül maradt célkitűzéseivel. Egy önéletrajzba is illettek volna a Major Ervin- 
tanulmánykötet előszavaként fogalmazott mondatok, s nem csak a magyar zenetör
téneti dolgozatokra vonatkoztatva: „...lelkesedéssel, meggyőződéssel, a nagy feladatokhoz 
méltó vállalkozókedvvel, bátorsággal és tehetséggel fogott a munkához, s a felfedező tudósok szen
vedélyével tárta fel az elsüllyedt múltat. Hogy közben a zenetörténeti oknyomozó filológia haj- 
szálfinom módszereit kellett kidolgoznia, rendkívüli olvasottságot és jártasságot szereznie a hazai 
és külföldi szakirodalomban, hogy rendkívül invenciózusnak, aggályosnak, aprólékosnak, érzé
kenynek, sokszor gyanakvónak és mindig találékonynak kellett lennie, hogy kitűnő muzsikusnak 
is kellett lennie, nemcsak historikusnak [...]: szinte önként értetődik. Munkája nyomán a magyar 
zene történetének ismeretlen hősei és munkásai emelkedtek ki a feledésből, elfeledett vagy félreis
mert mozgalmak, sőt teljes időszakok nyertek új megvilágítást, az adatokból kibontakoztak a té
nyek, a viszonyok, az egyéniségek, s mikor helyes értelmezéseikre találtak, egyben elfoglalhatták 
végleges történelmi helyüket is”. Hatvany Lajost búcsúztatva is valósággal ars poeticát fo
galmaz meg: „Felismerte, hogy a mű és a mű hiteles értelmezése egyaránt az élet ábrázolását, 
az élet közvetlen közelségét jelenti; s felismerte, hogy a nagy alkotások törvénye egyben a nagy 
változásoké, hogy teremteni és világot formálni, az elmúlót eltemetni s a születendőt létrehívni -  
lényegében egy és ugyanaz. Ez a mély bölcseleti felismerés nevelte az irodalom tudósát és rajon
góját olyan ábrázolóművésszé, olyan történetíróvá, aki az élet millió részletében megérezte a kor
szak óriási ritmusát, aki a környezet apró fényeiben és árnyaiban meglelte egy nemzedék arcvo
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násait, az alkotó szellem árulkodó nyomát, aki a régiből és búcsúzóból kihallotta az ébredő újnak 
első dadogását. ” Könnyen adódik párhuzamot vonni magának Szabolcsinak legjobb írá
saival, korszakok váltakozásait megfigyelő, leíró tanulmányaival, hiszen magáról is el
mondhatta volna, hogy „Elmúlás és fennmaradás kérdése -  ez foglalkoztatta szinte minden 
müvében, s az igazi író, az igazi gondolkodó, az igazi művész köteles helyét mindig ott látta az 
élet oldalán; megtartani, megragadni, megmenteni -  nem a hulladékot, hanem azt, ami bármi
lyen keretben, bárhogy megmintázhatóan, de fennmaradásra született, vagy inkább, ami méltóvá 
vált a fennmaradásra. ” -  Aligha látta másban a maga szerepét, hivatását, mint abban, 
hogy „a válságok viharán keresztül hűséges tanú és lelkes stafétaként elhozhassa és átadhassa 
egy gazdag kulturális hagyomány kincseit az elkövetkező újnak, az igaz örökösnek kezébe”.

Nem csak az immár negyedszázada tartó utókornak kell megkérdeznie, magának 
Szabolcsi Bencének is kérdés volt az, hogy sikerült-e megvalósítania programját, illik-e 
rá magára is a kortársakról szólva biztonsággal állíthatón eufemisztikus jellemzések 
csokra; bizonnyal föltette magának is az elhallgathatatlan kételyt megfogalmazó kér
dést -  ha másként nem, valaki másnak jellemzéseként, álarcban ismét, akkor, amikor 
talán utolsó alkalommal adatott meg Bartókról nyilvánosan beszélnie: „semmi sem olyan 
jellemző nagy alkotószellemekre, mint az illúziók, melyek életüket szivárványködbe vonják, me
lyeknek szolgálatába szegődnek s melyekkel végül harcba szállnak”. Igen, Szabolcsi Bencének 
fontos volt, hogy a maga számára tisztázza, melyek voltak azok az illúziók, valóban 
illúziók voltak-e, amiknek szolgálatába szegődött -  s úgy tűnik, életműve utolsó két 
évtizedének munkái meg is adják erre a választ. O is harcba szállt a felismert illúziókkal 
-  de ezt a harcot az egyre mélyülő hallgatás, a vázlatok, töredékek növekvő száma s a 
legfontosabb vallomások publikálatlanul hagyása jelzi. Az utókor dolga természetesen 
nem lehet az elmaradt művek számonkérése -  sokkal inkább kötelessége lenne viszont 
a Szabolcsi műveiben föllelhető illúziók felismerése és megértése, és a most már kellő 
időbeli távlat birtokában maguknak a műveknek a mérlegelése, történeti helyzetük 
és jelentőségük összemérése valódi, a mának is szóló hozamukkal.

Tudományos munkákról szólva persze nehéz szétválasztani, hogy mi tartozik az il
lúziók birodalmába, s mi tudományos tévedés. Önvizsgálat dolga lehet, de az utókor
nak is feladata tisztázni, mikor melyik a kettő közül -  hiszen a levont következtetések 
szempontjából korántsem mellékes ez a kérdés. A Kodály és Bartók által megvalósított 
új magyar zenei alkotóművészet jelentőségének, szerepének minden mást háttérbe 
szorító értékelése fakadhat a kortárs, a tanítvány illúziójából, rajongásából, hitéből -  
ám az ebből az illúzióból kialakított értékrend tűzzel-vassal való képviselete már elfo
gultság, más értékes kortárs törekvésekkel való szembefordítása igazságtalanság, tu
dományos műnek koncepciójává emelése pedig hiba. A magyar népzene rokonsági 
körének megrajzolása a kor ismereteinek összessége alapján vezethet a legjobb meg
győződés ellenére is könnyen levont általánosításokhoz -  nem az elmélet megalkotó
jának, hanem az utókornak hibája, ha rosszul értelmezett tekintélytiszteletből ma is 
komolyan veszi még ezeket az illúziókat. Ha egy elmélet mára megcáfolt elvek, kutatási 
eredmények alapján, önmagában logikusan és választott kiindulásaihoz híven és kon
zekvensen olyan következtetésekre jut, amelyekről mára be kell látni fikció voltukat: 
akkor nem az eredményt legjobb szándékkal is tévesen kikövetkeztető tudós munkáját 
és jóhiszeműségét vonjuk kétségbe, hanem egy elméletet horgonyzunk le a felisme
réssel a tudománytörténet egy adott pillanatához.

Szabolcsi munkáinak újraolvasása manapság ezért elsősorban tudománytörténeti 
feladat. Ami munkáiból figyelmünkre érdemes, nem az aktuális munkák lábjegyzetei
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ben hivatkozandó tézis, vagyis olyan eszköz, amelyet érveléseinkben felhasználha
tunk, hanem tanulmányozásra méltó tárgy: tudományos vizsgálatok témája, történeti 
tény. Van, lehet persze műveinek közvetlenebb olvasata is: nagy összefoglaló munkái, 
monográfiái, mint A ZENE TÖRTÉNETE, a BEETHOVEN, valószínűleg leghiánytalanabb, 
legjellemzőbb remekműve, az Európai virradat, a magyar zene történetéről írott 
tanulmányaiból szinte egységes vonalvezetésű zenetörténetté összeálló sorozata, A MA
GYAR ZENE ÉVSZÁZADAI címen megjelent gyűjtemény jó része (különösen A XIX. SZÁ
ZAD MAGYAR ROMANTIKUS ZENÉJE), jó néhány tanulmánya minden zene iránt érdek
lődőnek hasznos olvasmánya lehet még ma is, még akkor is, ha szinte minden lapján 
olyan állításokba, tárgybeli tévedésekbe botlunk, amelyek mai tudásunk fényében való 
érvénytelenségére és helyesbítésére gondos jegyzeteknek kellene figyelmeztetniük a 
gyanútlan olvasót. De ezekből az olvasmányokból így is rengeteg hasznos indíttatást 
lehet nyerni: mintaszerűen összeválogatott információkat, valóban virtuózan kezelt 
anyagokat, amelyek illeszkedését s -  meglehet: illúziókból összeálló -  koherenciáját a 
sokszor irodalmi értékű megmunkálás biztosítja. A szakmabéli olvasó azonban nem 
érheti be ezzel a „naiv” olvasattal; szeretheti, sőt csodálhatja ezeket az írásokat, de soha 
nem feledkezhet meg arról, hogy ezek is korukba ágyazottak, tartalmukat és megfor
málásukat, olykor témájukat is nagyban meghatározta a korabeli aktualitás, a forrás
helyzet kényszerítő ereje. Éppen ezért fölvetődik a kérdés, hogy valóban számot kell-e 
vetnie a mai olvasónak Szabolcsi életművével, nem avultak-e pusztán olvasmánnyá 
tanulmányai? Újra kell-e olvasni az ő munkáit, ahogyan a nagy rendszerteremtő el
méletírókét, történészekét, mert van bennük valami általánosan érvényes -  vagy csu
pán azért megkerülhetetlen máig az ő neve és munkássága, mert valamiképpen az ő 
tevékenységéből eredeztethető a mai magyar zenetudomány minden erényével és 
örökletes hiányosságával? Milyen mához is szóló eredményt hozhat a figyelmes újra- 
olvasás?

Az igazsággal szembenézni nem könnyű -  a zenész szakmai közvélemény mintha 
halogatná is ezt az óhatatlanul önvizsgálattá is alakuló elemző munkát. Mondjuk ki a 
keserű, sokaknak talán fájó igazságot: Szabolcsi Bence életműve ma egyáltalán nincs 
jelen a magyar zenei közgondolkodásban, a hagyatékával való konfrontáció pedig 
mindmáig elmaradt. Kétségtelen, hogy nem könnyű a feladat, hiszen már a munka 
feltételei is csak részben adottak. A különböző közgyűjteményekben többfelé bontva 
(és valószínűleg nem a maga teljességében) elhelyezett hagyaték alig áttekinthető s 
szinte hozzáférhetetlen. írásainak több, egymás hiányosságait különféleképp kiküszö
bölni akaró kísérlet ellenére sincs használható bibliográfiája. Cikkei többsége össze- 
gyűjtetlenül hever alig megtalálható folyóiratok lapjain -  a két évtizede megindult (és 
sajnálatosan megszakadt) életműkiadás eddig javarészt a Szabolcsi életében megjelent 
monográfiákat adta közre újra, ám nehezen akceptálható tematikai és szövegkritikai 
szempontokat követve (látványos példa erre a csonkán kiadott A ZENE TÖRTÉNETE, 
melynek zárófejezetét Szabolcsi az életében megjelent utánnyomásokban kihagyta, 
nem vállalva a benne megfogalmazott értékítéleteket és következtetéseket; ezt a szö
veget közölte -  az utolsó kéz elve alapján -  az életműkiadás is, majd néhány év múlva, 
belátva azt, hogy ez az eljárás kozmetikázza ugyan Szabolcsi képét az utókor számára, 
de egyben meg is hamisítja, egy olyan kötet függelékeként hozta le mégis a szöveget, 
ahol annak semmi keresnivalója nincs...). A számvetés elmaradásának legmonumen- 
tálisabb jele Kroó György Szabolcsi Bencéről írott kétkötetes monográfiája; imponáló 
mennyiségű dokumentum átböngészése és közzététele ellenére is éppen az anyag kri
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tikai feldolgozásával maradt adós: nem tárta fel az életmű belső összefüggéseit, réteg
ződéseit, s visszariadt Szabolcsi élete és tevékenysége utolsó három évtizedének be
mutatásától. Vagy talán nem is maguknak a tényeknek a feltárásától, hanem azok ér
tékelésétől -  hivatkozik ugyan a kollektiv emlékezet egyedüli jogosultságára az effajta 
munka elvégzésében, ám mintha éppen e sokak emlékezéseiből összeálló képen meg
jelenő kevéssé előnyös vonásokat nem tudta, nem akarta volna összeegyeztetni a mo
nográfia alig tagadhatóan feltétel nélküli apologetikájával.

Az újraolvasás legfőbb tanulsága, hogy Szabolcsi Bence munkái nemcsak nem foly
tathatók közvetlenül -  közvetlen indittatásokat sem adnak az általa művelt tudo
mányterületek mai munkásainak. Elsősorban nem is arról van szó, hogy „elavultak” 
volna ezek a művek -  ebben az értelemben minden tudományos munkának velejárója 
fakulása az idővel, hiszen új adatok, elméletek, összefüggések, témák jelennek meg, 
a tudományos divatok (mára már fakultabb szóval nevezhetnénk ezeket akár „para
digmának” is...) változnak. Természetesen Szabolcsi ama cikkei, amelyekben ismeret
len adatokat tett közzé (korábban ismeretlen forrásokat, véletlenül felbukkant érde
kességeket közölt, vagy hirtelen megcsillant összefüggésekre hivta fel a figyelmet), Ko
dály figyelmeztetése értelmében (mármint hogy ajól közzétett adat nem avul el) máig 
használhatók, még akkor is, ha jó részük mára beépült az illető szakterület anyagába, 
feldolgozva is és nem csupán közölve az adatokat; más részük azonban oly nyomtala
nul tűnt el a tudománytörténet szelektiv emlékezetében, hogy a bennük publikált 
anyag ma is éppoly ismeretlen, mint Szabolcsi közleménye előtt. Nehezebb számot 
vetni azokkal a tanulmányokkal, amelyek következtetéseit szivesen hasznositaná 
ugyan a mai tudomány, hiszen a bennük fölvetett (megkockáztatott, kimondott) 
összefüggéseket szépnek, gondolatébresztőnek, hasznosnak Átélné, ám éppen a bizo- 
nyitó dokumentációban, sőt a kiindulásul választott adatokban mára nyilvánvaló té
vedéseket, akkor még nem sejtett, mára bizonyitottan hamisitványokat találunk, vagy 
olyan argumentumokat, amelyekről azóta a mikrofilológia bizonyitotta, hogy más 
kontextusba tartoznak, s ebben az összefüggésben nem használhatók. (Szabolcsi eljá
rása néha egyenesen érthetetlen: bizonyos tényeket egyszerűen nem volt hajlandó tu
domásul venni; igy szép érvelésébe csak azért is bevont olyan Haydn-kvartetteket, 
amelyekről már akkor kétséget kizáróan tudni lehetett, hogy nem Haydn művei; Liszt 
és az orosz zene kapcsolatáról értekezve komoly bizonyitéknak tekintett olyan irást, 
amelyikről már tanulmánya megfogalmazásakor is csak a politikai megfontolás nem 
engedte belátni, hogy hamisitvány; bizonyos magyar zenetörténeti példákról Szabol
csi volt kénytelen megirni, hogy maga készitette konfabulációk, parafrázisok.) Kino- 
san aktuálpolitikai megnyilatkozásairól tudható, hogy az ő poziciójában és szerepvál
lalásával nehezen lettek volna elkerülhetők; amig alkalmi cikkekben fogalmazódtak 
csak meg, nem is jelentenek gondot a mai olvasónak -  problematikusabb azonban, ha 
Szabolcsi legfontosabb témáinak látjuk közvetlen visszacsatolását a korszak ideológiai 
elvárásaihoz. S persze nem csak a korszakéhoz: a Kodály-iskola gondolkodásmódjá
nak összeegyeztetési kisérlete a kor domináns ideológiájával meghatározóan ott van 
a Bach zenéjének népi elemeit kutató (s már megjelenése idején a szakma részéről 
erősen vitatott) tanulmány (NÉPI ELEMEK BACH MŰVÉSZETÉBEN, 1950) mögött épp
úgy, mint a dokumentációjának csak a korviszonyokat tükröző esetlegessége miatt ma 
már jószerivel használhatatlan programadó irásában (NÉPI ÉS EGYÉNI MŰALKOTÁS A 
ZENETÖRTÉNETBEN, 1953).

Népzene, közösségek zenéje, egy-egy korszakban bizonyos területeken elfogadott
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zenei idiómák érvényessége: Szabolcsi egész életművének központi témája ez, amely 
egy pillanatban a zenei köznyelv kategóriájaként fogalmazódik meg. Nagy kérdés per
sze, hogy valóban megfogalmazódik-e, vagy pedig körvonalazatlanul, definiálatlanul 
használtatik -  az egyszerűség kedvéért; mert bizony definícióként aligha lehet elfo
gadni Szabolcsi magyarázatát: „zenei köznyelvnek nevezném azt a közhasználatú -  tehát töb- 
bé-kevésbé széles körben érthető -  zenestüust, azt a fluidumot, mely a nagy müvet és a »középső«, 
átlagos a »névtelen« müveket kortársakként, közös »jelrendszerben« egyesíti” (A ZENEI KÖZ
NYELV PROBLÉMÁI). Végzetesen összemosódnak ebben a mondatban a fogalmak: 
nyelv és köznyelv, köznyelv és zenestílus; fluidum, amely köznyelvként valamely je l
rendszerben (értsd: nyelvben?) egyesít műveket -  tehát olyan képződményeket, ame
lyek valamely nyelvet használnak, abból épülnek, s egyúttal meg is teremtik azt. Még
sem e kategória körvonalazatlansága, használata jelenti a legfőbb gondot, hanem az, 
hogy Szabolcsi mennyire vázlatosan, mennyire csak a felszínen maradva tárgyalta e 
központinak tételezett -  s titkon talán élete legnagyobb felfedezésének tekintett -  ka
tegória kapcsán a fölvetődő kérdéseket. Nem köznyelvet vagy még inkább: köznyel
veket vizsgált, hanem kiemelt egyes köznyelvi elemeket, s azokat hasonlította egymás
hoz. Ez a köznyelvi elem hol egy dallamfordulat, hol egy harmóniamenet, hol csupán 
egy díszítésformula volt -  még ha a gondolat maga vonzóan szép lenne is, konkreti
zálására nem törekedett. Épp e köznyelvi réteg, e „fluidum” meghatározatlansága 
nem tette lehetővé, hogy bemutassa azt az éles különbséget, ami színvonaltól függet
lenül is kiemeli a formulák közös gyűjtőmedencéjéből az egyedi művet, Szabolcsi kér
désével mondva: „Milyen módon történik a rendkívülinek, az egyszervalónak, a tüneménysze- 
rünek kiemelkedése ebből az átlag-nyelvből?” Ám mintha Szabolcsi Bence egész elemző 
módszertana ellene szegülne e kérdésnek; már egy 1934-es írásának tanúsága szerint 
(Beszélgetés a zenetörténetről), amelyben párbeszédes formában fogalmazza 
meg zenetörténészi hitvallását, tudatában volt e módszertani problémának -  saját én
jét Valerianus alakjában jelenítette meg, a kritikai ellenvéleményt pedig a nyilvánva
lóan Tóth Aladárt megszemélyesítő Sextus szájába adta: „Túlságosan hangsúlyozod a kö
zösség szellemét és igényeit, s nincs elegendő érzéked a nagy egyéniségek müve iránt. [...] Az igazi 
emberi kultúra egyes nagy cselekedetek sorából áll. ” Szabolcsi-Valerianus ezzel szegezi szem
be a maga meggyőződését: „Kissé kicsinyesnek érzem ezt az egyéniség-kultuszt, ezt a szkep
szisből és áhítatból szőtt rezignációt. Én nem féltem ennyire a nagy egyéniségeket, és úgy érzem, 
hogy nem is kell sem őket, sem a gondolataikat ennyire félteni a tömegektől. Lehetséges, hogy a 
»profanum vulgus« félreérti őket, hogy a tiszta megpillantás, felismerés és megfogalmazás mindig 
egyes nagy emberek müve lesz és marad. De azt hiszem, a nagy életek és nagy müvek alapját a 
tömeg is meg fogja érezni mindig -  hiszen maga is él! és a tömeg öntudatlanul hordja és dajkálja 
magában ezeket a félig elgondolt gondolatokat, ezeket a ködös fél-emlékeket -  egészen addig, míg 
majd újra jön valaki a közösségből, aki tisztán megmintázza.” Munkáiban ezért az egyedit, 
a kiemelkedőt szinte soha nem elemzi, nem vizsgálja önmagában, nem törekszik a 
belső kapcsolódások, a szerkezet, a kohézió, a működés feltárására (milyen jellemző, 
hogy egyetlen valóban zenei elemzését egy rövid kínai melódia kapcsán írta le!); nála 
az egyedi mindig analógia valami máshoz, egy összevetés, ellentétpár egyik eleme, 
egy nem is szükségképpen zenére korlátozódó vagy koncentráló asszociációs lánc sze
me. Impozáns összefoglalása, A MELÓDIA TÖRTÉNETE - amelynek szaktanulmányba 
kívánkozó módszertani elemzése a mai zenetudomány számára is megszívlelendő ta
nulságokkal járna -, ezért szűkíti vizsgálódását a dallamtörténetre, vagyis a zenei al
kotás komplex struktúrájának csupán egyik elemére -  vélnénk: meglehet, nem is a
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legfontosabbra, hiszen a dallam önmagában mindig esetlegesség, és főleg sohasem füg
getleníthető a szerkezettől, a formálástól -, és aligha túlzás kimondani, hogy ha valaki 
egy műnek csak a dallamára emlékezik, csak azzal foglalkozik, a legtöbb stílusban mit 
sem tud magáról a műről, arról, amiért az a mű létrejött és épp olyanná alakult, ami
lyennek ismerjük. Szabolcsi munkásságának legnagyobb paradoxona ez, érthetetlen 
önkorlátozás, hiszen éppen előadásaiból tudjuk, mennyire tisztelte az egyedi művet, 
az egyszeri megvalósulás csodáját, mennyi mondanivalója volt róla, mennyit tudott 
felidézni, megmutatni belőle -  írásaiban azonban erre az analízisre nem vállalkozott.

Ha kronologikus rendben olvassa végig ma valaki Szabolcsi Bence életművét, ked
ves témáinak, érdeklődési területeinek állandó átrendeződését figyelheti meg. Leg
fontosabb kutatási területei változatlanok; pályájának mintegy fél évszázada alatt szin
te mindvégig felbukkannak publikációi az általános zenetörténet és operatörténet 
(ezen belül is legkedvesebb területe, a XVIII. és XIX. század), magyar zenetörténet, 
Kodály és Bartók művészete, dallamtörténet, zsidó zene, népzene és zenetörténet -  s 
alig számon tartva, meglepetésre: a zenekritika köréből. Mégis, valamennyi területen 
megfigyelhető az intenzitás folyamatos csökkenése, észrevehető a kifáradás, az írások 
horizontjának beszűkülése. Egyre több lesz az elejtett szál s az önismétlés, újraírás, a 
műfaj is egyre inkább: adatok, adalékok, részlet egy nagyobb tanulmányból, megjegy
zés, észrevétel. Aligha a fizikai romlás számlájára írandó ez a tendencia -  a megfigye
lések élessége, az asszociációk gazdagsága mit sem változott a korábbiakhoz képest. 
Sokkal inkább a munka célja felől bizonytalanodhatott el a tanulmányok írója, s mint
ha megrendült volna az a biztonságérzete is, ami a harmincas-negyvenes évek fordu
lóján született összefoglalásokat (Bevezetés a zenetörténetbe; A zene története; 
BEETHOVEN) táplálta. Mindez nem független nyilván a körülmények változásaitól, 
magánéleti tragédiáktól, történelmi kataklizmáktól; de legalább ennyire döntő hatású 
lehetett a zenetörténeti ideálok megváltozása és a műveknek mérvadó szakmai körök
ben való visszhangtalansága vagy balsikere is. Kroó György monográfiájában jól ér
zékelteti Szabolcsi és Kodály kapcsolatának furcsa törését a negyvenes évek elején, 
amely összefügghetett Szabolcsi emberi és művészi preferenciáinak változásával is; 
nagyjából ugyanekkorra tehető azonban addigi tudományos eredményeinek soroza
tos vitatása, megkérdőjelezése is. Először népzenetudományi következtetéseit kezdte 
ki a szorosabban vett szaktudomány: finn kiadványokról írt recenziói váltottak ki éles 
vitát az érintettek körében, de meg kellett szívlelnie azt a burkolt kritikát is, amit a 
nyugati zenetudománynak címzett ugyan 1943-ban Rajeczky Benjamin, ám bizonnyal 
úgy is, hogy Szabolcsi is értsen belőle: „Abba a furcsa helyzetbe kerültünk, hogy megállapí
tásokat hallunk a népzenék keletkezése, vándorlása, jellemzése, sőt értékelése dolgában, egyenesen 
a történelemelőtti korokig terjeszkedő igénnyel, anélkül, hogy az addig gyűjtött anyagot közösen 
megállapított kategóriák és terminusok alapján megvizsgáltuk volna, vagy az egyes népek kutatói 
véleményüket kicserélhették volna. ” (NÉPZENEKUTATÁS. Magyar Szemle, 1943. június, 311.) 
Későbbi népzenei tárgyú cikkei, amelyek például az őstörténet kérdéseihez szóltak 
hozzá, vagy meglepő dallamrokonításokat, népzenetörténeti fejtegetéseket tartalmaz
tak, szintén vitákat provokáltak, főleg Vargyas Lajos részéről (akivel azután szinte min
den lehetséges konfrontálódási alkalommal vitacikkeket írtak egymásnak). Szellem
történeti ihletésű zenetörténeti dolgozatait politikai indíttatású támadások is érték -  
meglehet, nem kis mértékben ennek volt köszönhető, hogy tervezett Mozart-könyve 
végül torzó maradt. Bár Szabolcsi akkoriban manifesztálódó hihetetlen tekintélyével 
(amelyet egyes kortársainak szóbeli visszaemlékezései szerint nagyban támogatott az,
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hogy hivatalos funkcióin túl még a magyar zenei élet szürke eminenciása is volt) el
hallgattathatta volna a művét érő kifogásokat, ő mégsem irta meg ezt a könyvet -  nyil
ván nem politikai óvatosságból, hanem ébredő módszertani kételyei miatt. S nem irta 
meg élete alkonyán tervezett újabb nagy Beethoven-tanulmányát sem (amit vélhetően 
a korábbi Beethoven-monográfia egyfajta kiegészitéséül, sőt korrekciójául szánt); le
mondott arról, hogy valóban megirja azt a Kodály-könyvet, amelynek elkészitésére 
senki nem volt nála hivatottabb. Legfontosabbnak érzett dolgozatai külföldi közlése 
nem hozta meg a várt sikert; A MELÓDIA TÖRTÉNETE kiadása szinte visszhangtalan 
maradt, a zenei köznyelvről szóló közleményeire nem figyelt fel senki, a századforduló 
zenéje kapcsán a maga korábbi nézeteivel is tisztázva leszámoló dolgozatának (A RO
MANTIKA FELBOMLÁSA) visszautasitásban volt része a munka megbizójától. Kései ta
nulmányainak nagyobbik hányada: parabola, példázat, burkoltan aktualizáló esszé, 
másik része pedig szigorúan részletinformációra, adatközlésre szoritkozó alkalmi irás. 
Mintha tudatosan feladta volna a pályakezdés imponáló ambicióját, a mindent ösz- 
szegyűjteni és összefoglalni törekvő igényét -  akaratlanul is visszakanyarodva ezzel a 
pályakezdés programnyilatkozatnak szánt könyve, a BEVEZETÉS A ZENETÖRTÉNETBE 
egyik gondolatához: „Különös módon nem véletlen, hogy Ambros nagy zenetörténeti müve 
éppúgy befejezetlenül marad, mint Fétisé vagy egykor Forkelé és Martinié. Maga a mü befejez- 
hetetlen vajon, azt példázzák ezek a torzók? Talán inkább az egyetemes történész tragikumának 
megmutatói; a historikus erőfeszítésének sorsát ábrázolják, a historikusét, aki rajongásában a 
teljes életet bele szeretné ölelni müvébe, akinek szomjúsága elolthatatlan, birtoklási vágya telhe
tetlen. Mert hiszen a történetírás nem plátói álmodozás; megragadni és megmintázni, formába 
bűvölni az életet annyi, mint birtokba venni. A történetíró hódítani akar, zsákmányolni, alávetni, 
megszerezni, uralkodni; úrrá lenni az élet gazdagságán és sokféleségén. Ennek a hódításnak ára 
az, hogy meg kell birkóznia az élet nyersanyagával; és majdnem mindig ára az is, hogy legnagyobb 
müve befejezetlen marad, hogy mikor már mindent »jobban tudna«, egy mindent »legjobban tudó« 
végzet lezárja ajkát, és rábízza a müvet az »időre és a világra«, az ismeretlen folytatókra. ” Alig
hanem magára Szabolcsira is érvényes az egyetemes történész általa emlegetett tragi
kuma -  újabb korán meghúzott vonás ez a zenetörténész önarcképéhez. Az ő tragé
diája azzal teljesebb, mint az idézett klasszikusoké, hogy nagy, egységbe fogott művé
nek valójában fölvázolásáig sem jutott el, pontosabban: lemondott róla, megelégedve 
a Bevezetés a zenetörténetbe cimszavakból rakott mozaikjával, A zene törté
nete nagyközönséget megcélzó, később talán meg is bánt általánositásokat tartalmazó 
összefoglalásával, élete alkonyán a Musica MUNDANA lemezsorozat kisérőszöv egéül s 
valószinűleg már a saját maga számára sem hihető „szintézis” szándékával irt jegyze
tekkel -  s talán legméltóbban: néhány nagy tanulmányának, ha hiányokkal is, de az 
olvasó emlékezetében mégiscsak folyamattá összeálló, összefüggéseket, egységes gon
dolati ivet feltáró sorozatával.

Hiába keresnénk a Szabolcsi Bencééhez hasonló zenetörténészi életművet -  nem 
véletlen, hogy a róla irott tanulmányok ez idáig is inkább keresték rokonait a múlt 
századvég művelődéstörténészei vagy a századfordulótól kezdődő időszak szellemtör
ténészei között, sorra véve azokat a nagy szellemeket, akikre Szabolcsi is bőven hivat
kozik munkáiban. Legközelebbi rokonát azonban talán mégis egy, az övétől igencsak 
távol eső területen vélhetjük megtalálni -  munkásságának egésze párhuzamba állit- 
ható ugyanis egy e századi, ambiciózus, sok tekintetben talán naiv, imponáló, ám végső 
konzekvenciáit tekintve folytathatatlan és értelmezhetetlen vállalkozással. Ez a mű is 
történelem, szellemtörténet, ideológiatörténet, kultúrhistória és fikció, művészi meg
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formálás és gondolkodói eklektika terméke, amelyből módszertani tanulság aligha 
meríthető: Elias Canetti évtizedeken át irt nagy esszéje, a Masse und Macht. E mű 
mögött is az rejlik, mint Szabolcsi Bence egész munkássága mögött: valamilyen szem
pontot lelni ahhoz, hogy egységében lássuk a világot, s megértsük folyamatait, vagy 
legalább annyit belőlük, amennyi megértésére képesek vagyunk. Az eredmény csak 
gyönyörű illúzió lehetett, amelynek felismerése után mind Canetti, mind Szabolcsi 
levonta a konzekvenciákat; Canetti azzal, hogy lényegesnek érzett mondandóját szin
te egész munkássága során feljegyzésekre, aforizmákra korlátozta csupán, Szabolcsi 
azzal, hogy belátta: csak adalékokat adhat hozzá ahhoz az épülethez, amelynek pedig 
egész helyszinrajzát és terveit is el szerette volna készíteni. Művük illúzió -  vagy még 
inkább: álom; álom a történelemről.

Zay Balázs

AZ ERDEI NIMFA 
ÉS AZ ERDŐ NAGY ISTENE

Sibeliusról

Bevezetés
A KALEVALÁ-t, az 1835-ben, bővített kiadásban pedig 1849-ben megjelent finn nem
zeti eposzt karjalai népi énekekből állította össze Elias Lönnrot. Halála előtt tíz évvel 
egy zeneszerzői és karmesteri babérokra pályázó tizennyolc éves muzsikus járt nála: 
Robert Kajanus. Tőle tudjuk: az öreg Lönnrot fogta kanteléjét -  ezen a fogólap nélküli, 
lapos citerán kísérték magukat a régi történeteket felidéző rúnóénekesek -, s megmu
tatta neki, hogyan állította össze a maga gyűjtötte népdalokból a KALEVALÁ-t. Kajanus 
sokáig álmodozott arról, hogy egyszer majd az övé lesz Lönnrot öreg kanteléje.

Kajanus írt első ízben nagyzenekari művet KALEVALA-szövegre: AINO című szim
fonikus költeményét a KALEVALA kiadásának ötvenéves évfordulójára komponálta 
1885-ben. Lönnrot kanteléje nem lett az övé, s más lett a finnek nagy zeneszerzője is. 
Jean Sibelius. Aino nevű lányt vett feleségül, aki arisztokrata családból származott, s 
apja -  Alexander Järnefelt -  a svéd befolyás ellen küzdő finn nemzeti mozgalom egyik 
vezetője volt. Sibelius így került közel a finn nyelvhez és a Kalevala világához. Bár 
gyermekkorában finn iskolába járt, anyanyelve svéd volt.

A Kalevala hangszere azonban bizonyos értelemben véve mégiscsak Kajanusé lett. 
O alapította 1882-ben az első állandó finn szimfonikus zenekart, a mai Helsinki Fil
harmonikus Zenekart. Ok mutatták be Sibelius számos művét. A finn kormány 1930- 
ban ötvenezer márkát adott arra a célra, hogy a Columbia lemeztársaság felvételt ké
szítsen Sibelius első két szimfóniájáról, s amikor megkérdezték Sibeliust, ki legyen a 
karmester, ő Kajanust ajánlotta, aki ezt követően az HMV lemeztársaság SIBELIUS SO
CIETY sorozatához is készített felvételeket Sibelius-művekről. Mindez az utolsó pilla


