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BARTÓK Béla, Igor Stravinsky és a valamivel korábbi Arnold Schön-
berg, valamint Claude Debussy óta beszélünk ú. n. «modern» zenéről. 
A modern szó ebben az esetben is csak az újszerűséget, illetőleg a zene 

újszerűségét jelenti. Ám, ha meggondoljuk, hogy Debussy már a mult század 
kilencvenes éveiben tette meg a döntő lépést a zene újvilága felé, feltétlenül 
csodálatosnak tetszhetik, miért nevezzük a zenei stílus változásának immár 
egy emberöltő óta tartó folyamatát «modern» zenének. Ezt a tényt részben 
a nehézkes emberi felfogóképességgel is magyarázhatjuk. Legfőbb okozói azon-
ban azok a szakemberek, akikre tartoznék, hogy kötelességből vagy hajlamból 
az új zene tanulmányozásának szenteljék magukat. Ilyen körülmények között 
a harminc év óta létező zenének «modern» megjelölése is csak azt mutatja, 
mily édes-keveset tudnak róla. Egyébként nehezen tarthatnák újnak és modern-
nek. Ha van olyan zene, amelyet modernnek nevezünk, abban négy stílus-
irányt különböztethetünk meg. Debussy impresszionizmusát követte Schön-
berggel az élén az expresszionizmus. Az expresszionizmust a Stravinsky által 
inspirált új klasszicizmus váltotta fel, hogy a vezetést legújabban az újraéledő 
romanticizmusnak adja át. A négy stílusfejezet közül az impresszionizmus és 
az expresszionizmus ma már mint lezárt történelmi értékek állnak előttünk. 
Mindamellett alig tudunk valamit róluk. Az új klasszicizmusról, melynek 
útját pedig egyetlen vezető európai muzsikus sem kerülhette ki, épúgy nin-
csenek olyan ismereteink, amelyeket a legszerényebb igények mellett is tény-
leges ismereteknek lehetne nevezni. 

Az elfogulatlan szemlélő ezek után méltán felvetheti a kérdést, hogy 
vajjon mit tettek az emberek a probléma megvilágítására egy emberöltőn 
keresztül. Nos, az évek nem tüntek el nyomtalanul; tárgyaltak és vitatkoztak. 
A pro és kontra vélemények kötötték le csaknem kizárólag a közönség és a szak-
emberek minden érdeklődését. A vitatott kérdés a hivatásos muzsikusok és az 
opera páholybérlői előtt ugyanaz volt: Az új zene néhány megkótyagosodott 
ember szüleménye-e vagy csak más muzsika, mint az előbbi? Ez a tárgy fog-
lalkoztatta az egyre-másra megindult zenei folyóiratokat. A kérdés azonban 
hova-tovább kinőtt az időszaki sajtó keretei közül. Többek között Walter 
Krug írt önálló tanulmányt, amelyben oldalról-oldalra a leggyülölködőbb 
módon támadja az új zenét. Általában megállapítható, hogy ahol az új zenét 
vették szóban és írásban bonckés alá, elsősorban annak létjogosultságáról 
vitatkoztak. Az évtizedekig tartó harc eredményeképen végül is belátták, 
hogy az új zene a körülötte lefolyt sok vita ellenére is tovább él és fejlődik. 
Ekkor azt tették, ami ilyen helyzetben a legokosabb; egyszersmindenkorra 
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belenyugodtak abba, hogy a «modern» zene is zene. Ennek az elismeréséhez 
azonban harminc esztendő volt szükséges. Az idősebb nemzedék belátóbb 
képviselői, akik közül német részről Paul Beckert, Hans Mersmannt, Ernst 
Bückent s Adolf Weissmannt nevezem meg, legalább egy lépéssel mentek 
tovább. Ők már az új zene megértésére törekedtek. Felismerték, hogy a kritikai 
értékelés csak akkor válik lehetségessé, amikor az ember már átérti, hogy az 
új zene mit akar. Logikus következménye volt ennek a felismerésnek az a jelen-
ség, hogy az említett csoport írásaiban a lélektani momentum uralkodott 
korlátlanul. Egyetlen feladatot tűztek maguk elé: megtalálni a modern zene 
lényegét, hátterét. Nagy nehézségekkel küzdöttek, mert oly problémákat 
kellett hellyel-közzel és általában megoldani, amelyeket nem egyedül a tárgy 
alapozott meg. A háború előtti nemzedék sajátságaihoz tartozik, hogy problé-
mákkal terhelten jött a világra. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy A. Schön-
berg és Bartók Béla tollforgató kortársai egyszerűen nem jutottak el a dolgok 
lényegéhez. Ennek bizonyítására Paul Beckernek ez évben megjelent «Orga-
nische und mechanische Musik» című művéből idézek. A mondat így hangzik : 
«Musik ist nur möglich, indem sie klingt, oder doch als klingend vorgestellt 
wird». 

Nem minden humor nélkül való, hogy ezt a magától értetődő dolgot 
a szövegben még feltűnően, dűlt betűkkel szedette, másrészről azonban meg-
döbbentő világossággal mutat rá arra is, hogy az a nemzedék, amely előtt 
probléma, hogy a zene akusztikai jelenség-e, nem lehetett és nem lehet abban 
a helyzetben, hogy szűkebb értelemben vett kutatómunkát végezhessen a mo-
dern zene területén. 

A lélektanilag analizáló problémakutatók csoportjához még egynéhány, 
az elméleti kísérletekhez kapcsolódó név tartozik. A. Schönberg, Bruno Weigl, 
Alois Haba harmóniatanai és Herbert Eimert «Atonale Harmonielehre» című 
munkája adják elő azt, hogy mikép kell a modern zene harmóniáját elméletileg 
megformulázni. Itt leszögezhetjük mindjárt, hogy a négy teoretikus elméletei 
ég és föld távolságnyira vannak egymástól. Legcsekélyebb köze sincs egyiknek 
a másikhoz. A tulajdonképeni modern zene elméletéről édes-keveset mond 
e négy munka, ellenben, sajnos, féktelen spekuláció eredményei. Értékük 
tehát a modern zene feltárása szempontjából a nullával egyenlő. 

Ezzel az összes, az új zenét kultúrtényként felfogó törekvéseket ismer-
tettük. Ha itt az elmélet teljesen ki is esik, a vita és a lélektani elemzés mind-
azonáltal említésre méltó eredményekkel zárult. Nekik köszönheti a modern 
zene szentesítését és a megértésre irányuló készséget. Feledjük el, hogy mind-
ehhez harminc esztendőre volt szükség. 

Mielőtt az eddigi eredmények kritikájáról áttérnék új követelményekre, 
két fiatal zenetudósnak legutóbb megjelent művét óhajtanám megemlíteni. 
Ezek Hermann Erpf «Studien zur neueren Harmonie und Klangtechnik» című 
és Kurt Westphal «Die moderne Musik» című munkája. A teoretikus Erpf már 
az 1924. évi baseli zenetudományú kongresszuson hangsúlyozta annak szük-
ségességét, hogy az új zene harmonikáját fel kell vennie a harmóniatanba s 
ezzel lehetővé kell tenni általános tanulmányozását. Könyve, sajnos, nem tar-
talmazza azt, amit az ember a szóbeli fejtegetések után várt. Örvendetes azon-
ban, hogy gazdag, ha nem is mindent felölelő anyagon mutatja be, hogy a mo-
dern zene egyrészét a régi harmóniatan fogalmaival általában ki lehet fejezni. 
Sajnos, Erpf mindvégig meghúzódik a Riemann-féle «Klangfunktionslehre» 
védett árnyékába és az olvasóra bízza analíziseinek megfejtését. Westphal 
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zeneírónak érdeme, hogy a modern zenét első ízben csoportok és iskolák szerint, 
tehát történelmi szempontból rendezte. Teljesítménye mindenesetre tisztázta 
a szempontokat. Erpf és Westphal kollégáim műveire való utalás bátorít 
engem arra, hogy a modern zene megismerését szolgáló munkára vonatkozó 
nézeteimet ne csak a magam, hanem az új nemzedék nevében is kifejtsem. 
Tény, hogy a háború előtti nemzedék a modern zene megértésére és elismeré-
sére törekszik. Ez az a bázis, amelyre a háború utáni nemzedék épít. Mi meg-
értjük a modern zenét, azonban semmit sem tudunk róla. Ez a helyzet, amelyből 
kiindulunk. Erpf és Westphal már megtették a magukét, úgy hogy ez a tétel 
többé a maga egész terjedelmében nem állhatja meg helyét. Mindenesetre sok 
speciális feladat áll még előttünk. 

A modern zene produktív kutató munkájának alapvető feltételéül a há-
ború előtti nemzedékkel szemben a beállításnak teljesen megváltozott módját 
jelölöm meg, nevezetesen az elfogulatlanságot, a felfogás módjának naivitását. 
Abból indulok ki, hogy a modern zene, habár más alkotó tendenciákat követ, 
mint a korábbi, mindazonáltal — magasabb nézőpontból tekintve — épen 
úgy muzsika, mint bármely más is. Kissé pointirozva azt mondhatnám, hogy 
mi végre a problémákat figyelmen kívül akarjuk hagyni, hogy magához a pro-
blémához közelebb férkőzzünk. Az elfogulatlanság szempontja az új zenével 
szemben jelentékeny előnyöket nyujt a produktív munka számára. A történész-
nek lehetővé teszi azt, hogy az eddig érinthetetlennek tartott szakadás helyén, 
amelyet a multtal szemben állítólag Debussy, Schönberg, Bartók, Stravinsky 
hozott létre, a nagy és fejlődéstörténetileg jelentős összefüggéseket megmagya-
rázza. Ha régebben azt hitték, hogy a modern zene a régitől valami teljesen 
elütő zenét jelent, úgy ma látják, hogy Wagner, Debussy és Schönberg, úgy-
szintén Brahms, Reger, Hindemith között oly kapcsolatok állnak fenn, melyek 
sok minden megmagyarázhatatlannak látszó jelenséget természetes fejlődés-
képen mutatnak be. A történelmi összefüggések hangsúlyozása tehát a filológiai-
történelmi kutatás lényeges gazdagodását jelenti. Az anyaggal szemben elfoglalt 
új álláspontból azonban ebben a pillanatban fontosabbnak tűnik fel előttünk, 
hogy a rendszerezők, tehát a teoretikusok ezt a körülményt elismerték. Az 
elmult harminc esztendőben szokássá vált, hogy a modern zene harmóniai 
alapjait az «atonal», «polytonal», «omnitonal» jelszavakkal intézzék el. Senki 
sem tartotta szükségesnek, hogy azontúl is világosságot derítsen az atonalitás 
lényegére. Az emberek megelégedtek azzal a tétellel, hogy az új zene harmóniai 
alapjai atonálisak s ezzel a megállapítással szembehelyezték azt a régebbi 
«tonális» zenével. A titokzatos «atonális» szóval mesterséges ködbe burkolták 
az új harmóniai alapokat, hogy azokat minden támadás, minden ellenőrzés 
alól kivonják. Izolálták ezeket a modern harmóniai alapokat mint új és előz-
mény nélküli jelenségeket és hermetikusan elkülönítették őket a régi terc-
harmóniai alapoktól, azok konszonancia- és disszonancia-tanával együtt. Ezen 
a mesterségesen felállított falon Hermann Erpf ütötte az első rést fentemlített 
munkájával. Nem ijedt meg az atonalitás jelszótól, ellenben kiderítette, hogy 
az új zenénél belül a tonális vonatkozások egész sorozata áll fenn, amelyek az 
«atonális» jelszónak alkalmazási lehetőségét tetemesen korlátozzák. 

A rendszerezők munkaterületéhez most már nemcsak a harmóniai alapok 
tartoznak, hanem a melódikának, a formák törvényszerűségének, a ritmikus-
metrikus normáknak stb. kutatásai is. Mi elismerjük már melódiának a hangok 
azon időbeli egymásutánját, ahogy azokat az új zenében feltaláljuk. Még pedig 
olyan melódiának, amely mindenesetre más törvényeket követ, mint Beethoven 
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vagy Wagner melódiája. A feladat az, hogy e melódikának törvényeit meg-
értsük, sajátosságainak eredetét felfedezzük. Ez nemcsak a filológiai-történelmi 
értelemben vett eredetre vonatkozik, hanem sokkal inkább az új zene lényeg-
beli tulajdonságaival való összekötöttségére. Más szóval be kell számolnunk 
arról, hogy az új melódikának (aligha kell megemlítenem, hogy a melódika 
alatt a hangok minden időbeli lefolyását, tehát a motivikát, tematikát is 
akarom érteni) miért kell olyannak és nem másnak lennie. Hogy e tekintetben 
a mai napig szintén a sötétben tapogatóznak, a mondottak után külön magyará-
zatra nem szorul. 

Nem sokkal jobban ismerjük a modern zenében uralkodó formatörvény-
szerűségeket sem. Ismeretes, mert igen sokszor hangsúlyozták is, hogy a szonáta 
egykori feltétlen hegemóniáját elvesztette. A Stravinskyra és Schönbergre való 
utalás ezt igazolja is. Nem szabad azonban olyan könnyen és minden tüzetes 
vizsgálat nélkül általánosítani. Itt van mindjárt Bartók Béla, a legjelentősebb 
európai muzsikusok egyike, akinek a formatörvények ezen változásában úgy-
szólván semmi része sincsen. A jelennek egy második, szintén jelentős kom-
ponistája, Paul Hindemith sem akar minden áron a szonátával szakítani. 
Tényekkel bizonyíthatjuk tehát, hogy vagy a tárgyilagos kutatómunka hiány-
zik, vagy pedig — ahogy ezt a formatörvényszerűség esetében látjuk — a vélt 
tudás tévedésen vagy felületességen alapszik. Az ilyen tudást pedig épen olyan 
kevéssé tarthatjuk hiteltérdemlőnek, mint Schönbergnek, Habának stb. az 
állítólagosan új harmónia-alapokra vonatkozó tanítását. 

Durva vonásokban megrajzoltam a legsürgősebben feldolgozandó munka-
kört. Rendszeres alapon mindenekelőtt az új zene harmóniai alapjainak, meto-
dikájának és formájának tekintetében kell orientálódni. Ha ez megtörtént, 
a történészt illeti a szó. Azonban mindaddig, amíg a történész nem ismeri 
a zeneszerzés technikai adottságait, amíg a harmóniai alapok, melódika és 
forma képzésének törvényeit nem közlik kifogástalanul, semmi kilátás sincs 
arra, hogy a multba nyúló, az új és régi zenét összekötő kapcsolatokat kiku-
tassa. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a történész a modern zenében 
egyelőre döntő eredményekhez nem juthat. Hozzájárul ehhez még az a körül-
mény is, hogy a zenetörténelem távlatában a XIX. század sincs még lezárva 
és nemzedékek munkájára van szükség, mielőtt arra gondolhatnánk, hogy 
a XX. századot helytállóan vezethessük vissza a XIX. századra. A modern 
zene nagy, mindent felölelő tárgyalása csak egész sor mélyen szántó, speciális 
tanulmányon épülhet fel. Erre a speciális munkakörre hivatott az én nem-
zedékem. 

Amint az Önök előtt kifejtett munkaprogrammot pontosan felismertem, 
megkíséreltem ezt szerény erőmhöz képest megvalósítani. Mindenekelőtt kire-
kesztettem vizsgálódásaim tárgyköréből az összes közepes és kisebb talentumú 
zeneszerzők műveit. Az epigonok serege vagy a nagyok eszméit utánozza fel-
higított formában, vagy pedig modorossá és így kutatásra alkalmatlanná válik. 
A kiválogatásnál elesnek egy irány vezérei is, nevek, mint Debussy, Schönberg, 
Stravinsky, a párisi Six csoportja. Nem állítom, hogy e mesterek zenéje nem 
nyujt a kutatásra lehetőségeket. Azonban az eredmények, amelyeket muzsi-
kájuk átvizsgálására szolgáltat, azért másodrangúak, mert zenéjük nem ösztönös 
alkotás, hanem egy programm tudatos megvalósítása. Ez a művészetben min-
den körülmények között az alkotószellem hátrányos korlátozását jelenti. 
Behatóbb vizsgálat után számtalan komponista közül két név kristályosodott 
ki, amely minden követelménynek megfelel: a magyar Bartók Béla és a német 
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Paul Hindemith. A fiatal, 33 éves Hindemithnek, aki hozzám mint némethez 
közelebb áll, számos híve van a közönség és a szakemberek körében. Franz 
Willms és Heinrich Strobel zeneírók máris specialistái Hindemithnek. Igy for-
dultam én végleg Bartók Béla, a jelennek másik, valóban eredeti komponistája 
felé, akinek tanulmányozására idáig még senki sem specializálta magát. Bartók 
összes műveit tanulmányozva csakhamar rájöttem, hogy legjobban zongorára 
írt zenéje alkalmas a feldolgozásra. Ennek okai a következők : Bartók mű-
veinek összesége az aprólékos kutatás szempontjából nagyon terjedelmes, 
ha csak az ember épen nem lexikonalakú és nagyságú könyvet akar írni. A zon-
gorajátékos Bartók új eszméit elsősorban mindig a zongorára bízta. Itt a Baga-
tellekre (Op. 6.), a Román Táncokra (Op. 8.), az etűdökre (Op. 18.) gondolok 
és nem utolsó sorban az 1926 év zongoradarabjaira, a Zongoraszonátára, 
a Zongorakoncertre, a Dialógokra. Azonkívül a zongorahangok egymás közötti 
homogén hangszínezete is a legtárgyilagosabb kutatási alapot nyujthatja a har-
móniai alapok külön területére nézve. Harmóniai alapokból kiindulva azért 
is lehet Bartóknál hamarább is tisztábban eredményekhez jutni, mert ő ellen-
tétben korának polifon stílustendenciáival harmonizáló stílust követ. Mindezek 
együttvéve: a zongorajátékos Bartók, aki elsősorban mindig a zongorára 
gondol, a hangszínezet homogenitása, a zongorahangoknál és Bartók harmóniás 
stílusa teszi zongorazenéjét különösen alkalmassá az új melódika, harmonizálás 
és forma kutatására. 

Bartók zongorazenéjének aprólékos analizise a következő eredményekre 
vezetett :1 

1. Harmóniai alapok, amelyek újdonságát «a bővített tonalitás» fogal-
mával szeretném megjelölni. 

2. A melódika, amely két komponensnek a bővített tonalitásnak és 
a magyar népdalnak eredője. 

3. A forma, amelynek lényeges tényezőjéül a szonátának, a fejlődési 
gondolatnak befolyását kell tekinteni. 

Remélem, hogy munkám nem marad egyedül és hogy azt több és jobb 
tanulmány is követni fogja. Mielőtt azonban befejezném fejtegetéseimet, még 
néhány szót szeretnék Bartók személyiségének szentelni. Említettem már, 
hogy Bartókot és Hindemithet a zenei jelen két egyedülálló személyiségének 
tartom. Lángeszek ők, akik nemzetük javára alkotnak. Ez a tény Bartók és 
Hindemith honfitársaira kötelezettségeket ró. Paul Hindemith Németország-
ban mindenütt megértésre és szívből jövő elismerésre talál. Ahol zenéjét hallják, 
spontán lelkesedés támad. A haza elismerése az alapköve annak a nemzetközi 
tekintélynek, amelyet Hindemith egyre növekvő mértékben élvez. Hogy állunk 
azonban Bartókkal Magyarországon? Gondoljanak arra, hogy Magyarország-
nak egész más és nagyobb erőfeszítéseket kell tennie, hogy Bartók a világ előtt 
méltó visszhangra találjon, mint amilyenekre Németországnak Hindemithtel 
szemben szüksége van. Ha ezt Önök elismerik, nem fogják-e fájdalmasnak 
találni, hogy Bartók legutóbbi jelentős művei — a zongorakoncertre és a zon-
goraszonátára gondolok — először a kevésbbé érdekelt külföldön kerültek 
nyilvánosságra? Gondoljanak arra, hogy Magyarország a világ szemében 
mindössze tíz év óta szerepel önálló nemzetként. S ha ma Magyarország kul-

1 Az előadás legfontosabb úttörő részét itt csak három mondatban fog-
laljuk össze, minthogy abban kizárólag a szakembereket érdeklő fejtegetések 
vannak. 
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turális jelentőségének felismerése mindenütt és mindinkább utat tör magá-
nak, akkor Bartók Bélának abban jelentős része van. Önök elé tárom azokat 
a szavakat, amelyeket Adolf Weissmann, a vezető berlini zenekritikus Bartók 
legutolsó berlini látogatásával kapcsolatban vetett papirra. Weissmann Bartó-
kot «Magyarország egyik szellemi vezetőjének» nevezi, «aki hivatott arra, hogy 
bizonyságot tegyen hazája mellett.»1 Weissmannhoz hasonlóan ítéli meg az 
egész világ Bartókot. Valahányszor csak alkalmam nyílt arra, megvitattam 
muzsikusokkal a Bartók-ügyet, mindig azt találtam, hogy Bartókról a zene-
világ legkülönbözőbb rendű és rangú emberei csak a legnagyobb tisztelettel 
és szeretettel beszéltek, sőt Magyarországot elég gyakran kiváló muzsikusán, 
Bartók Bélán keresztül ítélték meg. Ezért ismételten mondom: olyan ország, 
amelynek ilyen fia van, felelősséget és kötelezettségeket hordoz a vállán. Bartók 
nemcsak Magyarország összes hangversenytermeibe, nemcsak a reprezentatív 
magyar opera műsorába tartozik állandóan, hanem ott van a helye minden 
magyar házban is. Minél nagyobb Magyarországnak Bartókkal szemben tanu-
sított lelkesültsége, annál nagyobb lesz Bartók híre-neve a külföldön és ezzel 
Magyarország tekintélye is a világon. 

És tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban oly nehéz Bartók mellett 
állást foglalni? Valóban olyan teher, olyan kötelesség-e ez, amelyet az ember 
nem teljesít szivesen? Gondoljanak arra, hogy Bartók nemcsak zseniális kom-
ponista, hanem testestől-lelkestől magyar ember is, gondoljanak arra, hogy 
Bartók a hazai népművészetért, a magyar népdalért többet tett, mint bármely 
más hasonló nagy zseni a világon saját hazája népművészetéért; hogy a magyar 
népdal Bartók személyes művészetével elválaszthatatlan frigyre lépett. Bartók 
zenéje a legerősebb fajiságú zene, a legerősebb nemzetközi visszhangot is kel-
tette. És, hogyha mindez nem számít, akkor még egy lépéssel akarunk tovább-
menni és bemutatom Önöknek Bartókot, mint patriótát. Bartók már ifjú 
korában bebizonyította a Kossuth-szimfóniával, hogy népével együtt érez.. 
Hazafias érzése talán bujdokolt hosszú időn keresztül, mint a földalatti forrás* 
hogy végül erőteljesen szökeljen fel. A zongoraszonáta és a zongorakoncert 
hosszú tételeiben Bartók népének szenvedéseit és fájdalmát fogta fel. Ezt 
lehetetlen nem érezni annak, akinek számára a zene egyáltalában hozzáférhető. 
S ami a nemmagyar ember lelkébe is bevilágít, az kell, hogy Önöknek, kiknek 
ereiben Bartókéval azonos vér folyik, szívükig hatoljon. Vajjon oly nagy-
jelentőségű ember, mint Bartók, aki létével mélyen a magyar nép lelkében 
gyökerezik, nem érdemli meg a szeretetet? Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Tisz-
teljék Bartók Bélát, mert azzal saját nemzetüket tisztelik meg! 

Fordította : Pataky Mária. 

1 B. Z. am Mittag vom Sonnabend den 21. April. 1928 Nr. 110. Erstes 
Beiblatt. 
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