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Mi búslt, kedves, mi gyötör?
E sajgó, édes kln, gyönyör, 
a boldogító szerelem 
kész neked egyvalakiben, 
ki a sors-adta zűrzavart 
szemedben csillapítja majd, 
s ízlelve édes csókjaid 
újból világra születik; 
ki karcsú tested fonva át 
felejti minden búbaját, 
és édes karjaidba hullva 
ifjú erőben éled újra, 
új ifjú élvet ad neked, 
fölkelti dévaj kedvedet, 
ingerkedő sok női csínyed, 
mikkel sebzed és üdvözíted. 
így nem lesz vén a szerelem, 
s nem hűl a költő ki sosem.

Elvén ily boldog életet, 
feje fölött már ott lebeg 
a hervadatlan tölgyfalomb, 
mit rá utódi hála fon. -  
Posványba süllyed mind a nép, 
mely mást követ, nem mesterét.

1776

Mann Lajos fordítása

B reuerJános

„A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI”?
Wilheim András Szabolcsi-értékelésének margójára

„Meg kell [...] mondanom, hogy a magyar zeneesztétikában e pillanatban komoly bajok vannak. 
Ezeknek a bajoknak a forrása egyszerűen abban keresendő, hogy erre a területre a marxizmus 
filozófiája még nem tudott betörni. Esztétáink többségükben idealisták [...] Nekünk ez az ideoló
giai elmaradottság, ez a szűzies szembenállás a marxizmussal annál fájdalmasabb, mert olyan 
ritka tehetség, mint Szabolcsi Bence is martaléka lett.” Mihály András 1949. február 3-án a 
Magyar Dolgozók Pártja Kultúrpolitikai Akadémiáján tartott előadásából idéztem
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(Ba r t ó k  Bé l a  és az u tá n a  k ö v e t k e z ő  n e m z e d é k ). Aki elmondta, az MKP-MDP 
kamarillaként működő Zenei Bizottságának szakmai vezetője, kvázi elnöke, zenei 
ügyekben Révai József főtanácsadója ez idő tájt. Nem véleményt, hivatalos álláspon
tot fejtett ki Szabolcsi Bence 1949-es dátummal megjelent Eu r ó pa i VIRRAD AT-jának 
gyorsolvastán, inkább ürügyén. (Gyanakszom, az elmarasztalás szándéka korábbi ke
letű lehetett a kötet kiadásánál.)

Wilheim András meg sem született még, életkora pontosan felezi a Szabolcsi Ben
céét. Ismeretanyaga bőséges arról a korról, élményanyaga -  ha az élmény meghatá
rozás helyénvaló egyáltalán -  semmi. Irigylem is érte módfelett. Hanem, kutyafutta 
megjegyzés részéről: „Szellemtörténeti ihletésű zenetörténeti dolgozatait politikai indíttatású 
támadások is érték...” (Pr o l e g o m e n a  SZABOLCSI ÚJRAOLVASÁSÁHOZ. Holmi, 1999. szep
tember. 1106. o.) Mert szó szerint életveszélyes volt ez az „is”. Hogy mennyire, mutatja 
Molnár Antal példája, ki az MDP szószékéről Az  ÚJ MUZSIKA s z ellem e  című, 1948-ban 
kiadott könyvéért marasztaltatott el, s „legközelebb” 1959-ben publikálhatott könyvet. 
Létezett még atomnyi demokrácia, jelzi a Zenei Szemle 1949. márciusi számában ki
nyomtatott referátum lábjegyzete: „Ennek az előadásnak Molnár Antalra vonatkozó meg
állapításaival nem értek egyet, és azokra vita formájában kívánok visszatérni. Szabolcsi Bence. ” 
Hanem „a magyar zenei élet szürke eminenciása” (Wilheim minősítése, 1107. o.) ezt már 
nem tehette meg.

A Szabolcsi-kritika megértéséhez vissza kell lapoznunk egy évet a történelemkönyv
ben. 1948. február 10-én hozta meg az SZKP Központi Bizottsága hírhedt zenei ha
tározatát, kodifikálta zenére (is) a zsdanovizmust (teljes szövege: Szabad Nép, 1948. 
február 17. 4. o., új kiadása -  tudtommal -  nincs). Roppant zavarodottságot okozott, 
mivel nálunk ismeretlen volt a zene ügyeibe történő ilyetén durva beavatkozás. Fel
ismerte s megkísérelte elhárítani a veszedelmet Szervánszky Endre (Szabad Nép, 1948. 
február 22.), Vargyas Lajos (Válasz, 1948. április). Szabolcsi Bence azonban kőkemé
nyen bírálta az SZKP dokumentumát az Új Világ című hetilap 1948. június 18-i számá
ban. (Közli Kroó György: SZABOLCSI Be n c e . Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Bu
dapest, 1994. 521-523. o.) Tesz ugyan egy tiszteletkört, a lényeg azonban a következő:

„...van három körülmény, mely a határozatban aggodalommal tölt el, mert káros hatásától 
tartok.

1. A »formalizmus« kifejezés, mellyel a határozat egyes mai irányokat megbélyegez, fogalmilag 
teljesen tisztázatlan, tehát minden szűk látókörű szekta, minden személyes indulat, minden szel
lemi gyávaság visszaélhet vele [...] 2. Mindenfajta elvi elzárkózást, akár kelettől, akár nyugattól, 
akár fejlődő, akár hanyatló zenekultúráktól szükségtelennek, sőt károsnak tartok [...] 3. [...] fel
merül az aggály, nem egyengeti-e a határozat, azzal, hogy a művek közvetlen, széles körű meg- 
érthetőségét fogadja el döntő kritériumként, akaratlanul is egy átlagosabb, kispolgári ízlés diadalra 
jutását egész Kelet-Európában... Helyesen mondta Zsdanov, a kiváló szovjet gondolkodó, a moszk
vai határozathoz fűzött fejtegetéseiben: »Nem minden, ami közérthető, remekmű, de ami remekmű, 
mind közérthető«; amihez csak annyit fűznék hozzá: »vagy közérthetővé válik idővel« [...]

A z államhatalom pozitív beavatkozása művészi ügyekbe nyilván elkerülhetetlen, hiszen a pol
gári művészetpártolás elhanyatlásával az állam, mint a társadalom szervezett képviselője, mint 
új munkaadó lép a művésszel közvetlen kapcsolatba s nyilvánítja vele szemben a maga igényeit. 
Mégis, a művészetet nem tartom sem irányítandónak, sem irányíthatónak [...]”

Kamikaze volt, aki mindezt 1948 júniusában nyomdafestékre bízta. Szabolcsi egy
szerűen nem volt hajlandó tudomásul venni: Moskva locuta, causa finita. Ezért állí
tották a sarokba mint marxista filozófiából bukottat az MDP Kultúrpolitikai Akadé
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miáján. Ezért (is) került a könyvesboltokból hamarost zúzdába az általa szerkesztett 
Do l g o z ó k  Ha n g v e r se n y k a l a u z a  (1949), melyet munkás-karnagyképzobeli tanít
ványai Írtak. A szerkesztő lelkén száradt Bach H-m o l l  MlSÉ-jének, a MÁTÉ-PASSló-nak, 
Beethoven MISSA SOLEMNlS-ének, a Ca n ta ta  PROFANÁ-nak szentelt ismertetés.

Ennek értelmezéséhez teszek egy kis hangversenytermi kitérőt. Azokban az évek
ben a vokális Bach reprezentatív alkotása a Pa r a sztk a n tá ta  volt, egyházi kantátái 
közül egy sem hangzott el. 1950 áprilisában hallottam Ferencsikkel a h -m o l l  MlSÉ-t, 
legközelebbi előadására 1956 februárjában Hermann Scherchen vezényletével került 
sor. A MÁTÉ-PASSIÓ egyáltalán nem volt műsoron, a J á n o s-pa ssió  egyszer szólalt meg 
(1954). Beethoven MISSA SOLEMNlS-ét csakis a Mátyás-templomban lehetett meghall
gatni, igaz, Bárdos Lajossal. Liszt miséi teljes feledésben, előbányászták igazán nem 
jelentékeny PROMÉTHEUSZ-kantátáját. Ismerve a Kodály-művek utóéletét, példátla
nul hosszú időt töltött várólistán a Missa  BREVIS zenekari változata (bemutató: 1948. 
szeptember 9., Worcester; magyarországi bemutató: 1956. május 5.). Van még adat 
bőven, de ennyiből is kitetszik, hogy a művelődéspolitika száműzte a hangversenyte
remből a szakrális zenét.

„Kínosan aktuálpolitikai megnyilatkozásairól tudható, hogy az ő pozíciójában és szerepvál
lalásával nehezen lettek volna elkerülhetők; amíg alkalmi cikkekben fogalmazódtak meg, nem is 
jelentenek gondot a mai olvasónak -  problematikusabb azonban, ha Szabolcsi legfontosabb témái
nak látjuk közvetlen visszacsatolását a korszak ideológiai elvárásaihoz.” (Wilheim, 1104. o.)

Kínos az aktuálpolitikának lehetett volna -  ha tud olvasni -, hogy a némaságra ítélt 
Bach-remekművekről, az érett Bartók minden leírt hangjáról miként bizonyltja Sza
bolcsi a szerteágazó népzenei gyökérzetet. Mert ő megfordította az SzKP zenei hatá
rozatát, amely a népre apellált szüntelen a nagy műalkotásokkal szemben -  ezt tette 
különben Révai is, amikor levétette a műsorról A c so d á l a t o s  MANDARlN-t. Más kér
dés, hogy Szabolcsi Bence „pozíciója és szerepvállalása” nem volt elegendő az aknák gyu
tacsának eltávolításához, de az én olvasatomban népi és egyéni vizsgálata, néki cent
rális témája az ötvenes években, arra szolgált, hogy a nép, ha tetszik, a közönség ne 
lehessen bunkóként használható a zeneszerző ellen. A „határozat” -  Maróthy János 
fogalmazásában rendszabály -  idézett magyar közreadása vastagon szedett alcímben 
ugratta ki a „népellenes és formalisztikus elfajulások”-at. 1948-ban a magyar emigráció 
életben maradt s Moszkvából hazatért tagjain kívül senki nem tudta, mit jelent exp- 
ressis verbis, ha valami „népellenes” vagy valaki „a nép ellensége”. Hogy védekezni 
kell, azt tudta-megérezte Szabolcsi.

S még egy szót Bachhoz. Egy évvel azelőtt, hogy Szabolcsi a protestáns korálnak, 
mint népzenéből származó templomi éneknek az életműben betöltött centrális szerepét 
mutatja fel, verték szét az MDP Zenei Bizottságának tervezésében (erről írásos doku
mentumom van) a Zeneakadémia elitképzőnek számító egyházzenei tanszékét. Né
hány tanárát kiszórták, mert nem írták alá a Mindszenty bíboros letartóztatását forrón 
üdvözlő körözvényt, másokat korlátoztak működésükben. Szabolcsi teljesen idősze
rűtlenül bizonyítja az egyházi és világi Bach egységét, mélyen vallásos maga is. „Ein' 
feste Burg ist unser Gott” -  a Rádió hangarchívuma mindmáig őrzi gyönyörű elemzését 
a 80. KANTÁTÁ-ról. Azt csupán az emlékezet, hogy a Zeneakadémia hirdetőtábláján 
1950-ben, ’51-ben is ki volt függesztve: „ Szabolcsi tanár úr szeptember .. .-án/én nem tartja 
meg óráit.” Nem zenetudományi, erkölcsi kategória, hogy ő oly korban tudatta nyilvá
nosan: hosszúnapkor böjtöl és imádkozik -  pedig szóban, nyom nélkül közölhette vol
na az osztállyal, aznap nem tanít -, amikor úttörőket állítottak vasárnap a templom
kapu mellé, hogy feljegyezzék, melyik osztálytársuk jár misére.
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Még ami címe szerint kötelező aktuálpolitikai megalkuvásnak látszik (Sztá l in  
NYELVTUDOMÁNYI CIKKEINEK TANULSÁGA A ZENETUDOMÁNY SZEMPONTJÁBÓL, 1950; 
megjelent: Új Zenei Szemle, II. évf. 9. 1951. szeptember, 2-4. o.), az is a visszájára fordul 
Szabolcsi egyéni-közösségi alkotáskoncepciójában.

Szabolcsi, a zenepolitikus -  és/vagy szürke eminenciás gazdagon dokumentált szak
mai portréját Tallián Tibor ábrázolta szamizdat-publicitású folyóiratban (Magyar Zene, 
XXI/4. 1980. december 402-410. o.). Vágyat és szándékot, illúziót és vereséget. „...mint 
történész, a hagyományvitában megkísérelte békíteni a szembekerült népi és kommunista véglete
ket: szavának éppen azért lehetett hitele, mert nem az ideológus, hanem a történész szava volt, s 
ha politikailag mondandója Don Quijote-i is, kultúrtörténetileg messze magasabb rendü a szél
sőséges gyakorlati esztétáknál. ” *
Járdányi Pál fejevétele volt a célja ennek az 1951 novemberében, az I. Magyar Zenei 
Héten lefolytatott nyilvános vitának. Nem véletlenül minősítették az előadott művek 
értékelésekor oly sokan formalistának Járdányi DIVERTIMENTO CONCERTANTE című 
kompozícióját. Szabolcsi úgy vitatkozott, hogy egyszersmind védelmezett is, minden
esetre hatalmas részt vállalt a látványos kivégzés megakadályozásából. (Járdányi Er- 
kel-díjas 1952-ben és 1953-ban, Kossuth-díjas 1954-ben!) A zenepolitika szürke emi
nenciásának alighanem utolsó megnyilvánulása volt kiállása Szervánszky Endre mel
lett. 1960 tavaszán mutatta be Ferencsik János Szervánszky Ha t  z e n e k a r i DARAB-ját, 
a megújuló, hangváltó magyar zene első hírnökeinek egyikét. Fogadtatásárajellemző, 
hogy a közönség a teljes művet megismételtette. (Utoljára Bartók TÁNC-sZVlT-jével 
történt meg ez 1925-ben, a Cseh Filharmonikusok vendégszereplésén, 1960 óta soha.) 
A Rádió a művet betiltotta. Szabolcsi Bence levélben kérte dr. Kiss Kálmánt, a kultu
rális ügyekben illetékes alelnököt e negatív álláspont revideálására. Kiss Kálmán 1985- 
ben nyugdíjba vonulván -  önkritikus kommentárral -  publikálta e levelet a Rádió mű
sorújságjában (bár eltettem volna). Közéleti groteszk, hogy a másik védőügyvéd, Ma
ros Rudolf írásos petícióját számon tartotta a muzsikusok céhe, a Szabolcsiét évtized
szám nem. *

Szabolcsi Bence Bartók-képe nem tárgya Tallián érzékeny vizsgálódásainak (ő az öt
venes évek kortárs magyar zenéjével foglalkozik), nem tárgya Wilheim gondolatme
netének sem. Bartók-szégyenünk Mihály András idézett előadásával kezdődött (1948 
októberében még megrendezhette Budapest a maga első Bartók-fesztiválját hírhed
ten formalista nyugati zeneszerzőkkel a műsorán). Az általam rég feldolgozott történet 
nagyon hosszú és ágas-bogas. Csak annyit: 1950-ben, Bartók halálának ötödik évfor
dulóján Kodály tett hitet Bartók mellett (szeptember 25-én elmondott emlékező be
szédét durván meghamisította a Szabad Nép másnap), művekre-tendenciákra lebontva 
meg Szabolcsi Bence (Ba r t ó k  És a  NÉPZENE, Új Zenei Szemle, I/4. 1950. szeptember, 
39-47. o.). Ott sorjáznak mementóként mind a betiltott művek: a Ca n ta ta , a ZENE, 
a Ma n d a r in , a III-V. v o n ó s n é g y e s . Mindaz, amit karrierépítő „esztéták” Zsdanov 
szellemében elítéltek. Öt évre rá, amikor a Bartók-per ügyészei hamut öntöttek fe
jükre, s megszaggatták ruháikat, Szabolcsi Bence két írása (Ba r t ó k  Bé l a  é l e t e ; A 
c so d á la to s  m a n d a r in ) lett a teljes, csonkítatlan életmű feltámadásának esztétikai- 
zenepolitikai fundamentuma. Ha szinte minden érvénytelen volna a munkásságában 
-  amit persze nem elég deklarálni, tételesen-aprólékosan bizonyítani is szükséges -, 
fennmaradását ez a tett egymagában is szavatolná.
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Igaz, egy teljesen irracionális világot idézek vissza, amelyben -  1951-et irtunk -  a 
hatalom a Varázs FUVOLÁ-t mint szabadkőműves szemetet ki akarta tessékelni az Ope
raházból (nem sikerült!). S amelyben a Magyarországon már háromszor betiltott Ma n - 
DARlN-t az 1956. június 1-jére kitűzött felújitás előtti napokban Andics Erzsébet veze
tésével pártközponti cenzúrabizottság tekintette meg, eldöntendő, engedélyezheti-e 
pártunk és kormányunk a nyilvános előadást. (Nem merték megvonni a nihil obstatot; 
akkor már egy éve minden értelmiségi petició, szignálták légyen irók vagy más mű
vészek, első helyen követelte A CSODÁLATOS MANDARIN visszatérését.)

*
Magam úgy tizenöt évvel korábban jártam Szabolcsi osztályába, mint Wilheim András. 
Nem éreztem(tük) jelmeznek-póznak-felvett magatartásnak, amit fiatalabb kollégám 
emlékezete ekként őriz. De mindez oly mértékben szubjektiv, hogy szóra sem érdemes.

Finale ultimo gyanánt Fodor Géza Wilheim Andrásnak cimzett leveléhez (Holmi, 
1999. szeptember, 1202-1204. o.), kiegészitésül megemlitem: Szabolcsi Bence Bee- 
thoven-monográfiája (1947) óta magyar tollból nem készült a teljes Beethovent fel
mutató könyv. 1941-ben Tóth Aladárral közösen irt Mozartja szépszerével szintén az 
utolsó hazai ábrázolás (Lesznai Lajos könyvét -  Mo z a r t  ÉLETE, 1956 -  nem szivesen 
adnám ama művelt olvasó kezébe, akire Fodor Géza apellál). Szabolcsi Tanár Úr meg 
tudta szólitani a Zenetudományi Tanszak és a Rádió hallgatóit, tudott egyidejűleg is
meretet és élményt adni -  nem éppen sokan vállalkoznak erre manapság.

*
„Temetni jött, nem dicsérni” Wilheim András. Engem továbbgondolásra késztetett 
mindenképp, mert „a múltat végképp eltörölni” azoknak sem sikerült, akik pedig nagyon 
akarták.

J á n o s y  Is tv án *

ISTEN

Mikor az esti ösztövér faágon 
holdsugár-húrok feszülnek, zenélnek; 
mikor az álom zörget a pillákon, 
akkor feléled és beszél a lélek.

Már nem csörömpöl szivemben az élet, 
nem kartácsol a vágy: kicsiny világom 
új, fenséges egekben úszik: látom 
az Istent, róla zeng nékem a lélek!

A nyolcvanéves költő kiadatlan fiatalkori versei.


