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BARTÓK ÉS KODÁLY MŰVÉSZETÉNEK

KORSZAKOS JELENTŐSÉGE
A KERESZTÉNY KULTÚRA ÚJJÁSZÜLETÉSE A MOVÉSZETTÖRTÉNET TANU
SÁGAI ALAPJÁN

Bart6k Bélának és Kodály Zoltánnak ajánlva

Az Elsodort Falu helyén új várost
építünk: Új-Jeruzsálemet ...

Prológus

A művészek a kultúra szellemének legérzékenyebb szenzóriumai. A csömör
rajtuk látszik meg legelőször s a szikra bennük vet lobbot. Egy-egy művész

géniusz tükör, melyből egy korszak vagy akár egy kultúra arca néz reánk;
egy-egyalkotózseni fényes sugár, mely a jövőt világítja meg.

A művészettörténet pedig látszólagos, de inkább rejtett összefüggések
egymásutánja; hullámzó folyam, hullámhegyek és völgyek váltakozása.
Közösség és folytonosság; a szálak térben és időben összeszövődnek ...
Az összefüggések pedig sokszor sajátos törvényszerűségekremutatnak. E tör
vényszerűségeket felkutatva, a művészettörténet nemcsak a régmult tanuja,
hanem a jövő bizonyossága is.

A történelem nem úgy oszlik korokra, mintha ollóval vagdosnák a nagy
szövőszékrőlaláfolyó szövetét. A világháború esetében azonban mintha mégis
az olló működött volna. A világ azóta hatványozott ütemben halad, ütőere

sebesebben ver. A világháború olyan élesen határolta el a világ életét, hogy
már két évtized eltelte után is történelmi áttekintés nyílik multba és jövőbe.

A keresztény kultúra a mult századfordulóban a hanyatlás olyan jeleit
mutatta, amelyek más régi kultúráknál - kínai-japán, indiai, egyiptomi,
görög-római stb. - eddig megmerevedést, halált jelentettek. Nagy kérdés,
vajjon újjászületik-e a keresztény kultúra? S ha eddig hasonló helyzetben
minden kultúra elpusztult, van-e alap új világ: «új» (vagy ha tetszik: «újjá
született») keresztény kultúrában hinni?

Chesterton mondja: «Mély tisztelet és hála a két nagy kultúrának,
az egyiptominak és kínainak. De nem esik sérelem rajtuk, ha azt állítjuk :
csupán Európa tanusított állandóan önmegújító energiát. Más kultúrák vég
érvényesen és méltósággal pusztultak el. . . A történelmi kereszténységben
valami természetellenes élet van, természetfeletti életnek lehetne mondani».

Valóban, a keresztény kultúra transzcendens kultúra. A világot két részre
vágja Krisztus megjelenése. A régi világ történelmének fonala benne vég
ződik s belőle virágzik ki az emberiség új epochája. Krisztus születése vég:
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a pogány világ alkonya. Halála kezdet. . . A testet öltött Ige eljövetele:
transzcendens világ e1ültetése a földön.

«Kultúrát mindig csak hit, mágia és mitosz teremtett», írja Balla Borisz
a «Lélek útjais-ban. A kultúra pedig addig él, amíg alkotó géniuszai vannak.
Géniuszok, akiknek új, azaz: egyazon örökkévalóságról mindig megközelí
tőbb : tisztultabb, megrázóbb szépségeszményei, mondanivalói vannak az
emberiség számára.

A történelmi kor, amelynek tanui vagyunk, hogy napjainkban történt a
keresztény kultúra csődje a többi kultúrához hasonló módon s napjainkban történt
csodálatos megújulása új, erősebb spirituális áramtól telítve. A korszellem titok
zatos méhében fogant vágyak egy új kultúra (s keresztény kultúra) álmait
lopják mind több és több géniusz lelkébe.

Ez új kultúra preludiuma már zúg. Csak fül kell hozzá, mely hallja.
Csodálatos panorámájának kontúrjai és színei bontakozni kezdenek, csak
szem kell hozzá, mely lássa.

De bármennyire is elragadó e panoráma s megnyugtatja a szívet, a
panorámát keretben látni - ez megnyugtatja az elmét is.

Ezt a «keretet» nyujtják a művészettörténet tanuságai.

I. Kozmikus háttér

I. A művészetek két csoportja közűl (térbeli művészetek - időbeli muve
szetek) a három térbeli művészetnek, a képzőművészeteknek bizonyos belső

mivoltukból, lényegükből fakadó elveik vannak.
Az építészet objektív művészet. A rend szelleme hatja át. Tömegérzése

ket, paradox kifejezéssel élve «objektív érzéseket» kelt. Nem pillanatnyi
hangulatokat (nem is tehetné anyagának nehézkes volta miatt sem), hanem
tartós alapérzéseket. Az építő művész uniformizálva lát: ha a fasor gondo
latát viszi az építészetbe, egyenlő oszlopok, «oszloprend» lesznek. - S ez az
«uniformizálásr valahogy szimbolizmus. A szimbolizmus pedig mindig az elsőd

leges lelki tartalmat fejezi ki: a lényeget.
A festészet épp ellenkezően: szubjektív és individuális szellemű. A fest

mény már anyagánál fogva is könnyen adhatja vissza az élet szivárványos,
tarka változatait. A szabadság kifejezője szemben az építészeti hierarchiával.
A festő a fasornál individualizálva lát. Szubjektíven. Nem tartós alapérzé
seket, hanem hangulatokat akar ébreszteni: a fákat nem uniformizálja,
hanem különböző nagyságukat, vastagságukat, szóval az arányokat szinte
kiellentétezi. Gondoljunk a «festői rendetlenség» kifejezésre, mely épúgy nem
véletlen gondolattársítás, mint az «oszloprend».

Az építészet és festészet e diametrikus beállítottsága a szobrászatban
ölelkezik össze. A szobrászat oldja fel az építészet kollektív, objektív és a
festészet individuális, szubjektív ellentéteit. A szobrászattal kapcsolatban
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említhető még az is - mely szintén e művészet egyesítő jellegét mutatja -,
hogya szobor szemnek és tapintásnak egyszerre megfelel, míg ez az építészet
nél és festészetnél megoszlik. Az építészet tapintásunknak valóság: test, de
a szemünknek nem az: absztrakt, a természettől idegen formák együttese.
A festmény valóság a szemnek, de nem tapintható. A szobor pedig szemnek
is, tapintásnak is valóság.

II. Általában minden kultúrára egy hármas fejlődési etapp jellemző. Egy
építő, egy stagnáló s egy romboló fázis. A kultúra életének menete: akarás,
elérés, kiélvezés. S ennek a három stádiumnak mindegyike egy-egy képző

művészet elveivel, belső mivoltával van összhangban. Az első fázis építészi
jellegű, a középső fázis szobrászati s a végső etapp festészeti jellegű.

Ligeti Pál «(Új Pantheon felé» című könyvében részletesen beszél mind
ezekről. Itt csak azt kell kihangsúlyoznom, hogy habár - például - a kultúra
első, tehát építészeti fázisában van szobrászat és festészet is, ezek az alkotások
is építészeti jellegűek. Az építészet lényegéből folyó elveket magukon is meg
valósítani igyekeznek, ami saját elveik elnyomását, sót megtagadását jelenti.
Ugyan így a kultúra második fázisában az építészet s festészet is szobrászias,
a harmadik fázisban pedig az építészet s szobrászat is festői.

A sok kínálkozó példa közül egyet említek:
A keresztény kultúra építészeti korszakában, mikor a monumentális

templomok, bazilikák épültek ... - a középkorban - festenek is. De e művek
építészeti jellegűek. A festőiség elvét letagadják. - A festészet kétkiterjedésű,

de háromdimenziójú látszatot igyekszik felkelteni. A festészet alapeleme a
harmadik dimenzió látszata. Ezt a látszatot pedig a középkori festő furcsán
nem veszi tekintetbe. Ábrázol szenteket, trónusokat, házakat, de ezeket mind
síkba szoritja. A lábfejeket - például - képsíkba fordítja, úgyhogy ezek
relatíve eredeti hosszúságukban látszanak, pedig rövidülve (skurc, raccourci)
kellene látszaniok. - A keresztény kultúra építészeti korszakában tehát a
festészet ellenmondása az, hogy felkelti a tér látszatát, de nyomban le is
tagadja. - A mozaik-képeken pedig az alakok óriási nagysága, mozdulatlan
ságuk, tágranyitott szemük fenyegető tekintete emberfeletti, megfélemlítő

hatású, E műveken a középkor egész szelleme testesül meg: túlvilági fényekbe
révülő szemek: misztika, hívő, bűnbánó, az egyéni vágyakat objektív valóságba
töró, aszkézisre kész lélek, buzgó szigor: a lényeg szigorú szem előtt tartása.
Ez a szellem építészeti jellegű.

Az előbb arról beszéltünk, hogy a művészetek mennyire érzékeny
szenzóriumai a kultúrának. Most azt is megláttuk, hogy a három képző

művészetból folyó elvek miként lehetnek egyes kultúr-fázisok szenzóriumai.
III. Az építészeti-szobrászati-festészeti ritmus pedig annyira mély és gyökeres elve
a képzóm{J,vészeteknek, hogy horizontálisan tágíthat6 és szűkithe.tó is.

I. A kultúra egyes fázisain belül is megtalálható kisebb hullámok,
úgynevezett «kultűr-Iüktetéseke alakjában. - Például a keresztény kultúra
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szobrászi korát már régen három részre osztották: quattrocentora, cinque
centora és secentora. A cinquecento legklasszikusabb képviselőjének, Rafael
nek művei szobrászati jellegűek. Michelangelo képei «festett szobroks. (Szobrai
ban az individualizmus már kitörni készül.) Rafael stílusával szemben a
quattrocento merevebb, feszesebb ; jobban kedveli az erősen profilállású,
síkba feszülő ábrázolást, a színnek kevesebb szerepet juttat, - építészibb.
Viszont a secento stílusa, melyhez Rafael utolsó korszakában közeledik s
melyet Andrea del Sarto és később Correggic képviselnek: mozgalmasabb,
kötetlenebb, a síkszerűséget megbontó. színes, lágy festői stílus.

Röviden szólva ennek a szobrászati kornak is van építészeti, eszobrá
szatie és festészeti fázisa: lüktetése.

2. Ez a ritmus a kultúrák határán is túlnő. Különösen három kultúra:
az egyiptomi, görög és keresztény mutatja jellegzetesen ezt. Az egyiptomi
kultúrán egészében végigvonul egy merev, konstruktiv, szerkezeti jellegű,

kollektív és objektív: építészi vonás. A görög kultúrán ugyanígy vonul
végig egy bizonyos szobrászias s a keresztény kultúrán egy általános festői

jelleg.
Általában a görög-előtti kultúrák mind - az egyiptomihoz hasonlóan 

erősen építészi jellegűek. Az egyiptomiban csupán valami megmagyarázhatat
lan monumentalitás, valami iszonyú energia feszül, amelyet hiába keresünk
előbbi kultúráknál. A piramisok, melyek nem csupán technikai bravúrok,
hanem művészi dokumentumok, fejezik ki legpregnánsabban ezt az energiát.
E kultúra tehát építész kultúra; az építészet soha addig el nem ért tökéletes
séget ér el. A görög kultúra fogalma pedig szinte összeforrt a szobrászat
fogalmával.

Az egyiptomi-görög-keresztény kultúra-ívet megértjük, ha e fejlődést

a keresztény kultúra megszületésének a fókuszába helyezzük. A keresztény
kultúra megszületéséhez ugyanis alapfeltételeknek, talajnak: enerr:l:ának és
szellemnek kellett létesülni. Az egyiptomi kultúra a test földöntúli hitét olyan
megrázó erőszakkal vallotta, ami eddig ismeretlen a kultúrák életében.
A múmiák arcán nyugvó álarc szfinx-mosolya pedig, ha mást nem is, azt
az egyet jelzi, hogy «valami készül ...•

A ~görög kultúra hatalmas fejlődés minden eddigi kultúrához viszo
nyítva."':E kultúra alapépítménye a keresztény kultúrának s talajkészítóje
abban, hogy itt érlelődött meg az emberi szellem a nagy pillanatra: transz
cendens igazságok után transzcendens élet befogadására.

Valóban úgy van, ahogy előbb már megmondtuk: a világot két részre
vágja Krisztus megjelenése. Csupán most hozzáfűzzük: s e megjelenésre
a világ ötezer év óta készült. A betlehemi csillag évezredek óta készült kigyul
ladni. A kettéhasadt jeruzsálemi templom dőrejét pedig egyiptomi gúlák
ekhózzák.

•••
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Chesterton «Ortodoxiá»-jában van egy fejezet: «A kereszténység para
doxonjai», ahol az «egészséges egyensúly» felállításának különbözőségéből a
pogány (görög) és a keresztény kultúra közötti különbséget fejti ki. A pogány
ságnál az erény két ellentétes szenvedély kompromisszumában van, a keresz
ténységben pedig két ellentétes szenvedély küzdelmében. A pogányság két
ellentétes szenvedélyt egymásba olvaszt, felhigít; a kereszténység szembe
feszíti őket ... gyűlöli a rózsaszínt, a piros és fehér egybeolvasztását, ami
a bölcselők gyönge kibúvója. Szeretet - gyűlölet: mindkettő legyen lángoló.
Ez az elv egyébként az ortodox teológia tengelye, mely mindig hangsúlyozta,
hogy Krisztus nem Istenen s emberen kívül álló lény, hanem teljesen igazi
ember és igazi Isten. Itt sem eggyéolvadást vagy kompromisszumot követelt,
hanem mindkét dolgot energiája csúcspontján.

A nagy szó a keresztényetikában - írja tovább Chesterton - az új
egyensúly feltalálása. A pogányság olyan, mint a márványpillér : merölege
sen áll, mert arányos és szimmetrikus. A kereszténység pedig óriási s regényes
szikla, mely bár alapzatát egy ponton érintve lebeg, számtalan ágazásai
ellenére pontos egyensúlyban van s évezredekre van trónja felállítva. A gót
templomokban az oszlopok mind kűlönbözők, de mind szükségesek. Minden
támasz véletlen és fantasztikus, minden magasbatörő ív támpillér ...

A görög kultúra eszményi művészete a szobrászat: építészet s festészet
csókja. Az erény a pogány görög szemében a nyugalomban van, ezért vált
a szobrászat a görögség jellegzetes művészetévé. S mert a szobrászati fázis
a kultúra három fázisa között a középső, azért virágzott a görög kultúra
ekkor a legerősebben.

A kereszténységben az erény nem a nyugalomban, hanem a chestertoni
értelemben vett konfliktusban van. Virágkora csak akkor lehetett, amikor
a kollektív és individuális erők nem olvadtak össze, hanem szembe-feszültek.

A keresztény kultúra festészeti kora: barokk, rokokó, impresszioniz
mus: individuális; a szobrászati kor: a reneszansz a kollektív s individuális
erők «ölelkezése»; az építeszeti kor: a középkor pedig kollektív.

Vegyük azonban figyelembe az általános, a kultúra egészén végigvonuló
vörös fonalat is. A görög kultúra egészében szobrászi, a keresztény kultúrán
pedig festészeti attitüd vonul végig.

Ezt az általános festészeti attitüdöt figyelembevéve megtaláltuk azt
a kort, ahol a festészet az építészettel nem ölelkezik, hanem eszembefeszüle.
A keresztény kultúrán végighúzódó festészeti attitüd az építészeti korban
találja meg ezt a jellegzetes szembe-teszülést. S ez a fázis a keresztény kultúra
sajátos, egyéni és igazi arca: a középkor.

A keresztény kultúra középső fázisa a reneszansz. Azonban a virágkora
(eközépkoras) : a középkor. Ez az elnevezés itt igazán talál.

Valamikor, Oswald Spengler előtt, a közkedvelt történeti felosztás ez
volt: ókor, középkor, újkor. Ezt a kronológiai grimászt Spengler óta egy
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olyan felosztással cseréltük fel, melyben már történeti érzék is nyilvánul.
Egyiptom, görög-római, keresztény kultúra (világháborúig). Spenglerre sokan
nagyon haragszanak, mert megjósolta a keresztény kultúra halálát. Pedig
hálásak lehetünk neki, mert észrevette a kultúrák analógiáját; azt, hogy
összefüggésük mellett mennyire különállók s különbözőségük mellett mennyire
hasonlók egymáshoz. Spengler megjövendölte a keresztény kultúra bukását,
mert a keresztény kultúra a hanyatlás analóg példáját. mutatta a többi
kultúrához hasonlóan. S jövendölése végtelenüllogikus volt. Csak épp a keresz
ténységben volt az illogika.

Azóta a keresztény kultúráról lehullott az analógia maszkja. A mult
századi tökéletes lezüllés után ma a képzőművészetek határozott építészeti
jellegben s a kereszténység vallásos alapérzésében új óriási fejlődésnek indul
tak. A templomépítészet újból az ókeresztény bazilikák egyszerű és monu
mentális formanyelvét veszi fel. A szobrászatban Rodin elfolyó formái helyett
dekoratív stilizálás vált uralkodóvá. A képírásban feltűnő jelenség az építé
szeti jellegű fam etszet nagy fellendülése. (Nálunk Molnár C. Pál és Buday
György.) Az időbeli művészetek: a táncköltészet (pantomim) is új, kemény,
határozott, lényegre törő formanyelvet vesz fel. Az irodalomban Claudel,
Sigrid Undsei, Werfel, Chesterton . . . nálunk Prohászka s «Amor sanctus», mind
megannyi jelek. Az új keresztény kultúra megszületésének jelei.

* * *
A keresztény kultúra transzcendens kultúra. Természeti törvényszerűség

gel haladt - a többi kultúrához hasonlóan - a pusztulás felé. De miközben
tanui vagyunk annak, hogy e kultúra arcáról miként hullott le az analógia
maszkja ... s miként történik csodálatos megújulása ... miközben jegyze
teinket készítjük - ne feledjünk el kiküszöbölni egy látszólagos ellenmondást.

Minden kultúrfázis magában hordja a következő fázis lehetőségeit.

Az építészeti fázis végén a szobrászati fázis jelentkezik, a szobrászati korban
a. festészet kezd kibontakozni, a festészeti kor vége felé pedig már jelentkezik
a pusztulás szele.

A keresztény kultúra egészén kezdettől fogva vörös fona1ként vonul
végig bizonyos festői jelleg. Ha következetesek akarunk lenni, azt kell mon
danunk, hogy a keresztény kultúra teljes festőiességében már születésekor
magával hozta a pusztulás lehetőségeit.

A keresztény kultúrának jellegzetes művészete a festészet, de semmi
esetre sem ebben jelentette ki magát a keresztény kultúra transzcendenciája.
Felvetődik a kérdés, van-e transzcendens művészi kinyilatkozása? Ha a
keresztény kultúra gyökerében más s nemcsak hasonló «analóg) (habár az
analógia maszkja kísértett rajta), akkor olyan művészeti kinyilatkozásának kell
lenni, amely eddigi más kultúrák életéból teljesen hiányzott.

A művészetek a kultúra tükrei. A keresztény kultúrának is minden
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vágya, minden gondolata benne rezeg képzőművészeti emlékeiben. Az irodalmi
alkotásokban - például egy Divina Comoediában - pedig a kereszténység
legmélységesebb álmai illatoznak. De a keresztény kultúra transzcendens élete
a zeneművészetben nyilatkozott ki.

A keresztény kultúrának festöisége mellett egyedülállóan jellegzetes
művészete ez: transzcendens művészete egy transzcendens kultúrának.

A kínaiaknak, asszíroknak, egyiptomiaknak, görögöknek is volt zenéjük.
De a zene a hétköznapi és ünnepnapi szórakozásokban és a kisérő, csupán
hangulatecsetelő szerepekben másodrendű jelenség. E régebbi kultúrákban
az istentiszteletben, mitológiában szerepet játszik a zene. Elméleti vizsgáló
dásoknak is tárgyát képezi. De mégis: nem volt fontos élet- és műveltség

elem. Hitet, boldogságvágyat kifejezni és érzékeltetni nem tudott.
A zeneművészet - önálló művészet - csak a keresztény kultúrában

lépett fel. A keresztény kultúra az egyiptomi és görög kultúrák után a maga
teljes festőiségében a pusztulás csiráját hozta magával. De mikor a maga
festői fázisa felé kezdett e kultúra indulni, ekkor vált világossá, hogy mást
is hozott magával bölcsőjéből : a transzcendens élet szunnyadó energiáját is.
Ez az energia pedig akkor mutatkozott külsőleg is, akkor keletkezett látható
kivetítése, amikor a keresztény kultúra a hanyatlás felé - elindult. Ez a 
mondhatnők - reakciós erő a keresztény kultúra sajátos transzcendens
művészetében mutatkozott.

Amíg a három képzőművészeta térben, az anyag három dimenziójában
tör a végtelenség: Isten felé, addig a zene az idő négy dimenzióján halad.
Tehát egész más törvények alatt áll, mint a képzőművészetek. Ezek anyagi
művészetek, a zene «anyaga. maga a hang: mozgás. A nyelv pedig metaforák
hoz fordul s a képzőművészetekben használatos kifejezéseket a zenébe is
átviszi. Itt is van: szín, forma stb.

S hogya nyelv a zenében kapcsolatos kifejezéseinek egész gazdagságát
a képzőművészetektől. az anyagi művészetektől kölcsönzi - ez természetes,
ha elgondoljuk: gondolkozásunk a szö szoros értelmében «anyagias». Kifeje
zéseink, gondolkozásmódunk a háromdimenziós «röghöz. van kötve. A négy
dimenziós idő már valamelyest kivül esik emberi alaptermészetünkön. Itt
már a földi enyészet s a túlvilág lehellete csapja meg arcunkat. Gondoljuk
csak el ... az eidömúlás», földi enyészet, minden földi szép elpusztulása,
milyen mély tragikumot : az élet s művészet minden mélységét rejti magá
ban. Gyermekkoromban engem iszonyatosan megrázott s megdöbbentett az
alvó Csipkerózsa meséje, aki fölött megáll az idő... Akkor nem értettem
döbbenetern okát, de nem is kutattam. Ma már tudom mi volt az oka: az
«időmúlás» pandantja, az «idő-nem-múlásl> misztériumának a megérzése.

Az Isten fogalma pedig túlesik a tér és az idő fogalmán is. Itt is beszé
lünk Istenről, aki mindent hall: tehát fülei vannak, Istenről, aki mindent
lát: tehát szemei vannak ... szóval Istent is beállitjuk a tér és idő kategó-
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riáiba, mert enélkül gondolkozni sem tudunk, szóra sem nyithatjuk szánkat,
azt sem mondhatjuk: Atyám.

Sokan a zeneművészetet a festészettel vélik rokonnak. Igazi rokonság
ban a költészettel van. S költészet alatt nemcsak költeményeket értek;
nemcsak egy Ady-verset, nemcsak egy Shakespeare-tragédiát, hanem mindama
literatúrát, amelyekből csak kihallom a Pegazus felhő-patáinak dobogását.
Prohászka is költő volt; a Diadalmas Világnézet csodálatos költemény.
Szabó Dezső Elsodort Faluja (szándékosan állítottam egymás mellé ellen
téteket) minden hibája mellett is költészet, mert - miként Prohászkának
neki is eminden mondanivalója a lélek legbelsőbb átéléséből, emberi mivol
tának egészét átjáró életből fakad».

A szóköltészet időbeli művészet, mint a zene vagy a pantomim. De amig
a szóköltészet az értelmen keresztül hat a szívre, a zene közvetlenül, egy
transzcendens nyelven hat. Általában elmondhatjuk, ahol az irodalom nyelve
végződik, ott kezdődik a zene. - A zene magasabbrendű művészet, mint
a képzőművészetek s mint az irodalom. A zene már elszakadt a földről, leg
jellegzetesebb attitüdje: «lebegés». A képzőművészetek attitüdje a slendü
leb ... csak ezzel fejezhetik ki transzcendens boldogságvágyukat ; a zene
attitüdje: ami a lendület után következik.

Ha nem véletlen gondolattársítás az építészettel kapcsolatban az «oszlop
rend. s a festészettel kapcsolatban a «festői rendetlenség», akkor nem véletlen
gondolattársítás egy, a zenével kapcsolatos mondás sem: a eszférák zenéje•.

- A zeneművészet bármennyire is ellentétes a képzőművészetekkel.

egyben közös velük. Művészet.

Azt mondottuk: az építészet-szobrászat-festészet ritmusa mély rnűvé

szeti elv. Annyira jellegzetes, hogy horizontálisan szükíthetö és tágítható.
Vertikálisan is tágítható. Egyszerűen szólva: a zeneművészetben is

nyomát találjuk. Ha a föld remeg, az éter is megremeg tőle.

A képzőművészeteknél észlelt hullámok a zeneművészerre is rávetik
árnyékukat. Az építészet, festészet elvei s ritmusa mintegy reflexszerűen

a zenében is feltalálhatók. Vannak monumentális zeneművek, hatalmas zárt
alkotások: valóságos zenei dómok - mondjuk. Viszont vannak, melyek
festőiek: csapongók, tarkák, részletezök.

(Az előbb részletesen kifejtettük. hogyazeneművészetnéla képző

művészetekből kölcsönzött metafőrákat használjuk ... Úgylátszik elveket is
innen transzponálunk ...)

Akik a zenét a festészettel vélik rokonnak, azokat talán az téveszti
meg, hogy a zeneművészet a keresztény kultúrában akkor tört a legjobban
előre, amikor a kultúra a festészeti fázisába lépett. Eltekintve attól, hogy
a festészeti fázisban jó ideg még a legépítészibb a zene - a kérdést elintéz
hetnénk annak az ismételt hangsúlyozásával, hogy a zene reakciós erő hatá
sára jött létre. - Azonban épp a létrejövetelről kell beszélni.
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A zeneművészet annyira eredeti, sajátos művészete a kereszténységnek,
hogy formáit, harmónia-rendszerét is sajátmagának kellett megteremteni.
A képzőművészeteknél nem így volt. Inspirácit, formát vehettek át az előző

kultúrák alkotásaiból, tradíciók voltak, kész formák, melyeket csupán az
új érzésvilágba kellett beállítani, revelálni kellett. A zenei formák és harmónia
rendszer, szóval a kifejezőeszközök kialakulása - melyek iszonyú akarások,
nagy kísérletezések eredményei -- késleltették a zene építészi korszakát. Ezért
a középkorban, a keresztény kultúra jellegzetes korszakában a jellegzetes
keresztény művészet, a zeneművészet, a technika béklyóiban vergődik, néma
ságra kárhoztatva.

* * *
Fülep Lajostól idézem a következő sorokat:
«(A művészettörténetnek választott népe a görög. A görögnél a nemzeti

művészet, amikor egyetemessé válik, nem utal önmagán túl valami rajta
kívül is folytatódó közösségbe, melybe ő a többihez hasonlóan tagként tar
tozik, mint ahogy az egyes európai népeknél van ... hanem önmagára utal
vissza. Mert benne «nemzetít és «egyetemesr egy és ugyanaz: korrelatív.
Az egyetemes és nemzeti a görög utáni világban nem fedte egymást ...
Ránk nézve ő e korreláció történetének kezdete, mint ahogyaszéjjelágazó
számos folyónak ő az eredete. Széjjelágaznak a folyók, de széjjel nem szakad
nak, mert medrüket egy totalitáson, egy rendszeren belül vájják s közös
forrásuk a görög medence. A görög egység matematikai pontja a római világ
birodalmon keresztül az európai népek közös, de differenciált síkjává széle
sedett. S ha soha egyetemes és nemzeti nem fedte egymást annyira, mint a
görögségnél, a közös eredet folytán posztulátumként, törekvésként minden
nép számára megmaradt az európai közösségen belül az egyetemesség követel
ményének öröksége».

Ez az egység relatíve abszolút teljessége a keresztény kultúrában, a
gótikában és a skolasztikában kristályosodott ki: a középkorban. Ekkor a
korreláció azon tagjának helyét, melyet a görögöknél maga a nemzet, az egy,
képviselt; Európának nemzet/ölötti közössége - a sokból lett egy - foglalta
el: az Egyház.

A korreláció az Egyház és kultúra között a reneszanszban megszünt.
Kezdetét vette a kultúra bomlása. A reneszansz már megtagadta a keresz
tény ideológiát: az individuális és kollektív erők egymásnak feszűlését,

A szobrászati korban ezek összeölelkeztek, hogy e csókból az ifjú individualiz
mus szabadulva ki, győzelemittasan végigtomboljon - mint ifjú Dionysos 
Európa vonagló testén. - A művészek előtt Hellász napsütötte márvány
csarnokai ködlenek fel s a hellászi kék ég.

És elhangozhatott immár a prohászkai szó is: a keresztény kultúra
szelleme a skolasztika klasszikus alkotásaiban kifonta és kiszőtte összes
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értelmi tartaimát ... nem pergett az orsója, ölbetette kezeit és szószátyárrá
lett ...

Amikor pedig a reneszanszban a korreláció Egyház és kultúra között
megszakadt s a kultúra a többi kultúrák analógiájára: végzetes útjára
indult - az Egyház: maradt.

- A keresztény kultúra nemzetek feletti kultúra, nincs egy nemzethez,
fajhoz kötve, mint a japán, egyiptomi vagy különösen a görög. «Tegyetek
tanítványokká minden népeket» - mondta Jézus Galilea hegyén tanít
ványainak, miközben a galileai nap alátűző sugarai dicsfénnyel övezték
alakját, arcát.

A görög kultúrában egyetemes és nemzeti korrelatív fogalom; a keresz
tényben a nemzeti helyét az Egyház foglalta el. Az Egyház bárkájára
pedig minden nemzet, amely belekapcsolódott a keresztény kultúra foly
tonosságába. a művészetek galambszárnyain hozott a faji géniuszából egy
egy üzenetet.

A keresztény kultúra sok nemzeti kultúrát vonz mágikus köreibe.
Az európai kultúrában minden nemzet egy-egy színt képvisel; e változatos
színek mozaik-képében bontakozik ki a mindenkori keresztény kultúra arca.
Mikor egy-egy szín elfakul, új színek élénkülnek fel.

A nemzetek élete is hullámzik. Mikor fejlődésük tetőpontján vannak,
mikor roppant energiák gyűltek fel bennük, művészetükkel, mely az egye
temes európai tradíció áramába kapcsolódik, új hangot visznek be az európai
orchesterbe. Mikor egy-egy akkord elhalkul, új akkordok csendülnek fel.

Ma - Egyház és kultúra külön utakon járnak. Az Egyház az utolsó
két évszázad alatt becsapta az ajtót a bomló korszellem igézete alatt
lázadó és szenvedő művészek előtt. A korszellem ekkor már beteg volt,
súlyos beteg. Az Egyház pedig nem követte a kultúrát a hanyatlás és
pusztulás útjain.

Ma pedig - (a történeti forduló után) - a kultúra új spirituális ener
giáktól űzve indul - vissza az Egyház felé.

Európa második megkeresztelődésének friss hajnaláp a művészek - kik
most is a korszellem hatása alatt állnak - indulnak arra felé, ahonnan évszá
zadok óta egyre csak folyton távolodtak. Indulnak arra a magaslatra, ahol
az egyazon örök Egyház trónol napsugaraktól és csillagoktól koszorúzva.

Amikor pedig mind odaérnek, az Egyház és kultúra új korrelációja
alakul ki: az új keresztény kultúra középkora : az új középkor.

Az európaszerte felélénkült nemzeti kultúrák pedig az Egyház és kultúra
e korreláció felé indulásával vannak összefüggésben. Az induláskor minden
nép kifordította meseputtonyát s kiterítette drágaságait. Az új középkor
panorámája pedig a legegészségesebb, legtisztább színekből tevődik össze.
Az Egyház és kultúra korrelációjának bekövetkezésekor az Egyház bárká
jának vitorIáit e nemzetek művészetének szelei fogják dagasztani.
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II. Útban feléjük

Ott hagytuk el a zenét, amikor a középkorban a technika béklyóiban
vergődött. A keresztény zene (= zeneköltészet) esirája a gregorián ének.
Keleti eredetű dallamkincs (szír, zsidó, görög dallamok). - De mindaz a
transzcendens energia, amely a zenei kifejezési formák tökéletlensége miatt
e kultúra egyéni, sajátos művészetébenmég nem jutott kifejezésre ... évszá
zadok nagy törekvései s akarásai, hirtelen és tüneményesen kirobbantak: mennyei
csirából mennyei virággá szökkentek Palesttina költészetében. A képző

művészetekben a reneszansz utolsó fázisa, a secento is alkonyodik. Festészeti
kor következik. Palestrina muzsikájából mégis a gótika monumentalitása és
túlvilági fuvallattól hűs szépsége árad. Reneszansz muzsikus - és . .. nem
rabja a korszellemnek. De gótikus lelke rabja egy mennyei világnak, ama
«pálmás paradicsomnak», ahol - nincs «korszellem». Középkori szelleme a
maga korában anakronisztikus jelenség, halála után mély feledésbe s a meg
értetlenség homályába merül.

A zene legsajátosabb attitüdje: «lebegése. Ennek a lebegésnek abszolút
megvalósítója Palestrina. Ezért minden zenegéniuszok között a legnagyobb.
Nem túlzás, amit neve mellett sírkövére véstek : «Musicae Princeps».

Palestsina költészete az Egyház és kultúra hajdani korreldciójának nagy
szimb6luma. Palestrina az a zenében, ami az irodalomban Dante; csakhogy
Palestrina azon a nyelven zeng, amely nyelv e kultúra egyéni, sajátos nyelve:
a Lélek szavakba törhetetlen nyelvén. Ezért fejezte ki ezt a kultúrát még
Dantenál is sajátosabban.

A megrázó Improperiák, az Assumpta est Maria, a Missa papae Marcelli
mind megannyi csodálatos zenei dómok. A meditatív lelkű költő pedig e
dómok homályába húzódik - azonban csak annál varázslatosabb a messze
multba vesző, immár csak halvány kontúrokban előrezgő géniuszarc s foga
lommá varázsult neve.

Palestrina után egy évszázad mulva H. Schütz-ön keresztül J. S. Bach
ban éri el a zene második nagy csúcsát. Bach költészetében a zene nagy
klasszicizmusa zárul.

A János és Máté passiók megrázó golgotaköltészetében a kereszténység
biblikus heroizmusa a Szív költészetén lüktet át. - Bachot barokk muzsikus
nak nevezik. A Máté passió «Erbarme dich, erbarme dich, mein Gott ...»
kezdetű altáriájának szordinós hegedűiben valóban benne van a «barokk».
De az egész alkotásra (s ez az alkotás Bach legigazibb arca) inkább azt lehetne
mondani, hogy «barokkon túli». Általában a barokkot annyira jellemző nyug
talan mozgalmasság Bachban valami megfoghatatlanul nyájas, szelíd és áhíta
tos nyugalommá szélesül. Nem Palestrina gótikus nyugalma és fensége többé,
hanem a hívő lélek Istenbe vetett bizodalma és megnyugvása ez. - Bachot
is anakronisztikus jelenségnek tartják; halála után mély feledésbe merül,
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Babits Mihály - az «új klasszicizmus» töprengéje s megálmodója 
így jellemzi a klasszicizmust : teljes, elfogulatlan, a Kor érzelmeivel és irányai
val nem törődő művészet. ._.. Ilyen művészet Palestrina és Bach költészete.

- A keresztény kultúra bukásáig hátralevő két évszázad alatt pedig a
zeneköltők nem tettek egyebet., mint a nagy-klasszikusoktól ölükbe hullott
örökséget szedegették foszlányokra.

A zene kifejezési eszközei, formái megvoltak. A zene bekapcsolódott
akorszellembe ; azonos fázisuvá vált a képzőművészetekkel.

Mozart égi derűje árad széjjel még egy időre, de a túlvilági illatokba
a kispolgári (még egyelőre nem enyárspolgáris) korszellem édeskés íze is
betör. A kórusok még Bach áhitatát ébresztik, de zenekari műveiből előre

kicsendül a beethoveni hang. Szabolcsi Bence önvallomása szerint neki azért
«egyetlen» Mozart, mert e nagy mesterben a művészi élmény és annak meg
jelenése egy és ugyanaz. - Ha meggondoljuk, hogy a valóságos élet és
a művészi szépség csak a szobrászatban ölelkezik össze, akkor Mozartot
az «egyetlen» szobrászias zeneköltőnek kell tartanunk. Szabolcsi ezt fejezte
ki, csak más beállításban. S a mozarti zene plaszticitásában valóban van
valami görög szobrokra emlékeztető.

Az első művészettörténeti jelentőségű muzsikus, akinél a festőiség jelent
kezik: Beethoven. - Mig Palestrina muzsikája szeráfi szárnyalás, boldog
Istenközelséggel átivódott «lebegő» zene, s míg Bach költészete a naív istenes
lélek Isten- s Golgota-szemléletbe elmerülése és zokogása _.- addig a IX. szim
fonia az ember küzdelme, harca Istenért. A Missa Sollemnis-ben Beethoven
nem a hívő alázatosságával, hanem a lázadó lélek nyugtalan vágyával keresi
Istent. S a beethoveni zene gigászi tombolása analóg Michelangelóéval :
Beethoven is a szakadéket látta meg ...

Palestrina zenéjének alapvonása gótikus struktura, «tér-kiképezéss.
S benne a Lélek szakadatlan áradása térből és időből Isten felé. Bach köl
tészete: a misztikus Szív simogatása s körülölelése dekoratív frízekkel. Mozart
költészetében hellászi napsugarak sütnek márvány oszlopcsarnokokra.

Beethovennél megjelennek a festészet elemei: tarka színek, árnyalatok;
szubjektív életérzés, individuálizmus - hogy Schumann, Chopin, Schubert,
Liszt, Wagner költészetében abszolút uralomra jussanak. E költők minden
ideálizmusuk mellett sem tudnak megbirkózni a korszellemmel. S készítik a
talajt egy képmutató morálnak, amely Strauss Richárd művészetében a maga
teljes kisszerűségében köszönt be.

A XIX. század már hitetlen volt (Spengler) s beteg (Schopenhauer,
Nietzsche). A muzsikusok tehát ahhoz a társadalmi réteghez vonzódtak, akik
az erkölcsöt legalább hazudták : a nyárspolgárokhoz. A korszellem szerte
tépettségükben is nyilatkozik. E művészek arcképeiről nem Palestrina és
Bach sugaras, tiszta tekintete néz; meghasonlott, világfájdalmas lelkek ezek.

Strauss Richárd csupa külsőség, pódium-zenéje abszurdumig tékozolja
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Beethoven dús örökét. A dekadens, perverz sikolyú Salome hétfátyol-táncá
ban egy kultúra csődje imbolyog.

A zeneművészet is a filiszter-farizeus morál ínycsiklandozójává vált.
Száműzte végleg az Istent, de száműzte vele a lélek derűjét ... száműzte az
egészséges érzéseket: a szent haragot, a szív melegét, áhítatát.

Babits Mihály az európai irodalom történetében (Ossziánnal kapcso
latban) így ír e századról : «Nincs e valami szimbólikus abban, hogy az új
irodalom egy nagy hamisítással kezdődik?» ... S valóban, a romantikus
életérzés, mely betölti a keresztény kultúra e századát: nagy hamisítás. Az
érzelmek hamissága. Égre fordított szemek, de máshol járó gondolatkörök.
«Formává üresedett hit.a - A romantikusok kék virága a halál fekete
virága volt.

A romantika szellemét a legtalálóbban Werfel jellemzi a «Verdis-ben.
(lA romantika szelleme: minden cinkosságok szent szövetségese, minden kétes
tekintély szolgája, az őrület szelleme, amennyiben a valóságtól való mene
kűlés őrület; ez a démona a zavaros, mániákus kedélyeknek, ez a Narcissusa
a mélységnek, akik számára a szakadék kéjes csiklandozás; ez az istene a
bonyolultságnak és a világosság-iszonynak, ez a bálványa az állandó érzel
mekben való kéjelgésnek, tiltott ingereknek, álszent mozdulatoknak és bete
ges erőszakoknak».

A romantika nyárspolgári szentimentális és hazug világából egy időre

felbukkan Reger töprengő alakja. A korszellemmel való viaskodásban széjjel
tépődik. Művészete kínos vergődés, rángatódzás. A kilátástalanságot, amit
Beethoven még csak előre sejt, Reger már átéli. Abban a szakadékban van,
melynek magasból való megpillantása Beethovent annyiszor megrázza.

A képmutató világ maskaráját Debussy tépte le. A Iegfestőibb zene
költő (a zenei tájkép, paysage musical megteremtője).A szubjektivitás mellett
a lényeget már észre venni is képtelen. Zenéj ében a hangulatok ezernyi szi
várványos változata rezeg. A ragyogó napsugár játéka az esőcseppektől ittas
falombokon, a fény halódása a fodrozott víztükör felületén ... Provánsz dal
telt tájainak «illatai» - mind végtelenül passzív akaratnélküliség kifejezői. 
De ez a hallucináló költő őszinte. Elmenekül a hazug világból s felszabadítja
a zeneköltészetet a germán tölgyerdők komor árnyai alól is . . . A menekülés
attitüdjében Debussy a romantikusokkal közös. Csakhogy a romantikusok a
valóságos és imádságos Élet elől futottak, Debussy pedig - ő előlük.

Debussy a keresztény kultúra végén áll hitetlenségében. Zárókő. De
őszinteségében rálép arra a hídra, amely az új keresztény kultúra felé vezet.

A szörnyű kaosz rövid korszaka következett. Azok a művészek, akik sem
epigónok, sem próféták nem voltak, az «-izmuss-ok zsákutcáiban vergödtek.

Ma - évtizedek után - már elcsendesültek a bukott kultúra utolsó
végvonaglásai is. Új kultúra épül. A zeneművészetben pedig - mely a keresz
ténység kultúrterméke - hatványozottan mutatkoznak az ujjászületés jelei.
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Három feltűnő jelenséget említünk: r. Az egyetemes kollektív érték:
a népdal, a népzene felé fordulás. 2. Két nagy spiritudlis muzsikus géniusz: Bart6k
Béla és Kodály Zoltán fellépése. 3. Palestrina és Bach idr5sierűsége, adventje.

III. Or61uk ...

Az egyetemes kollektív érték a népzene. Különösen a magyar népdal,
mert keleti eredete friss, elhasználatlan, kiteljesülésre váró erőket rejt magá
ban. Az európai zenekultúra kezdetén, a gregorián-énekek is keleti eredetűek.

Szír, görög, héber dallamok voltak. Most az elernyedt európai atmoszférában
új vénát nyitott a magyar dallamkincs - éppen Bartókon és Kodályon
keresztül, akik művészetűk bázisának vették szellemvilágát, köntösét.

(lA népzene nem egyéni művészet - irja Bartók legutóbb is - s lényegé
hez tartozik, hogy megnyilvánulási módja kollektív legyen. Tulajdonképpen
szerves hozzátartozója a falusi élet minden fontosabb mozzanatának : eredeti
leg nyilván mindenfajta népzene a falu életének csakis valamilyen kollektív
megnyilvánulásához volt kötve.t

A magyarságon évszázadokon keresztül sok zene hullámzott keresztül ;
egy bizonyos formula-rendszeren keresztül szűrődve ami megmaradt: ékes
bizonysága sajátos arcának. A dalok egymásra hatva folyton alakultak,
módosultak : közösségi stílust alkottak. Ezekben a dalokban a magyarság
minden élménye benn rezeg. Úgy mondhatnók: e dalok a magyar Gé
niusznak - mesebeli királyfinak - egy-egy gesztusát - mosolyát vagy
sírását - őrzik.

A népdal- e desztilláció s folyamat eredményekép előálló nemzeti, tehát
egyetemes kultúrkincs - formába öntői pedig csak művészóriások lehettek.

És valóban, Kodály és Bartók nemcsak a magyarság sorsdöntő percében
küldött géniuszai, hanem az új világ legkimagaslóbb váteszei.

Művészetűk a magyar népdal, e mesebeli királyfi igézete alatt áll. Innen
gyökeres magyarságuk. - Míg Palestrina és Bach korszakzáró géniuszok,
művészetűk betetőzés, beteljesülés, addig Kodály és Bartók korszaknyitók.
A materializmus legsötétebb s a nyárspolgári vaskalaposság legkisszerűbb

korszakában a hit bírásának iszonyú akarásával telítettek egyszerre. Innen
igazi modernségük.

Közös jellemzőik: építészeti jelleg, monumentális kemény forma, er6s
akarás, misztikus élményeknek giottoi objektivitással ualá közlése.

De ha ugyanarról a tőről is fakadnak s ugyanazt a szellemet is teszik
magukévá; ezt a szellemet egyéniségük ellentétes beállítottsága következtében
gyökeresen ellentétesen oldják meg.

Kodály a hit és az egyetemes, mindent átölelő krisztusi szeretet monu
mentalitásában közelítette meg az új kultúra szellemét. Bartók pedig az új
ember új lelki szféráinak néhány ezideig szavakkal kifejezhetetlen etappját
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érintette meg. - Kodály át akarja ölelni az új kultúrát, mint szent a feszüle
tet; Bartók egy-egy lángnyelvet bocsát ki, amely az új kor eddig meghatáro
zatlan rejtélyes területeit pillanatokra bevilágítja.

Kodály Palestrina és Bach monumentalitásába keretezi Debussy
modem, differenciálódott szellem ét s palettájának színeit. Ezért zenéj ében
a modem szellem sokrétűsége mellett ott kísért valami szelíd sugárzás 
Bachra emlékeztető- s valami éterikus lebegés - Palestrinára emlékeztető.

Kórusköltészetében szinte megdöbbentőek ezek a palestrinai és bachi
magasságok.

Legcsodálatosabb gyermekkórusa, a <<Pünkösdölő», a gyermeklányok
hangján keresztül a naiv, üde ártatlanságnak a zeneirodalomban egyedülállóan,
szinte maradéktalan kifejezője. Néhány kiragadott alkotása, pl. a <<Székely
keserves», a biblikus témájú egyik utóhbi karműve : «Jézus és a kufárok), mind
megannyi monumentális erőtől duzzadó alkotások a hit elragadtatásaival. 
Első színpadi műve, a «Háry JánOSI> dalmű, először szólaltatja meg operai
színpadon a tiszta, ősi magyar népdalt. A hetvenkedő obsitos - lelke mélyén
született rajongó - alakján keresztül Kodály a magyarság heroikus-derűs

meseálmait foglalja méltó keretbe. A «Székely fon6» dalműve pedig a tradíciók
hoz legszívósabban ragaszkodó s ezért legzamatosabb «határőr» (értsd: hagyo
mány őrző) nép - (akinek lelkében legkevésbbé hagyott nyomot az utolsó két
évszázad) - a székelység lelkivilágának kincseit gyüjti össze s egy távolodó,
tűnő világnak állítja fel halhatatlan kopjafáit. A <<Psalmus Hungaricus» zenei
szimbóluma a magyar nemzet golgotájának. A tenorsz6ló szinte a bachi passiók
recitatívjainak szemléletességére emlékeztet. A harag, felháborodás, meg
indító panasz, felcsukló zokogás: transzcendens magasságokba ragadnak.
A kórus folyton fokozódó hévvel hirdeti az Istenbe vetett törhetetlen hitet 
«Istenbe vessed bizodalmadats - s hirdeti az igazak jutalmát: «Igaz vagy,
Uram, ítéletedbenh)

Szabolcsi Bence mondja, hogy Kodály: szellemében Balassi, Berzsenyi
és Vörösmarty közeli rokona, de rajtuk túl távolabbi, titokzatos ősök: talán
a legelső hősdalok ismeretlen költőinek. a régi magyar rapsodosoknak álmait,
az egyetemes magyar kultúra lelkét hordozza magában. - S valóban: Kodály
nemcsak rokona, hanem folytat6ia annak a <<harangzúgásnak», amely a Halotti
beszédtől Adyig folytonos.

S e ponton bontakozik ki előttünk legszemléletesebben Kodály európai
nagysága mellett nemzeti jelentősége is: A magyar szóköltészetet, a magyar
nyelv remekeit idegen nyelvre, a maga zamatában, megközelítőlegsem lehet
átültetni. A fordításokon keresztül a magyar lelkiség kincsei ismeretlenek
maradtak. A magyar kultúra bekapcsolódott ugyan az egyetemes európai
tradíció folytonosságába, de erről általábancsak mi tudunk. Most a zeneköltészet,
a keresztény kultúra nemzetekfölötti nyelve útján a magyar lelki világ kincsei
az egyetemes keresztény kultúra kincseivé váltak.
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- Bartók «kezdetben»még «festői»muzsikus. De 1.nagyzenekari szvitjében
a lobogó életkedv, a titokzatos őszi szélzúgás s néha az itt-ott felbukkanó,
eddig soha nem hallott, misztikus hangvétel, már sejtetik az eljövendő Bartó
kot. Az ifjú Bartók ekkor még nemzeti hős, hogy azután megérezve a kor
fordulót - akárcsak Kodály - elinduljon az új kor «építészeti» s iszonyú
akarást megkövetelő rögös útjain. S ha Kodály horizontálisan - a krisztusi
szeretet egyetemességében - közelítette meg az új kultúra szellemét - akkor
Bartók ezt a szellemet vertikálisan - drámai víziókban - közelítette meg.

A gyökerek mélyre nyúlnak: egy természeti, pantheista világba. Bartók
természetímádata pogányság, de ez nagyobb reményekre jogosít, mint egy
«dekoratív kereszténység». S erre a természetimádatra Chestertonnal felelek:
«Természetimádás egész természetes addig, amíg a társadalom (= kultúra)
fiatal.s

Ennek a természetimádatnak apotheózisa a «Fából faragott királyfú).
A bevezető zene és a búcsú záróakkordjai, melódiája és hangszimbóluma Ady
Endre egy versének kifejezésére emlékeztet: «bús csodák ligete ...» Ez a
liget Bartók csodálatos kozmikus világa. Természet, ahol a fák koronáiból
ijesztő, homályos arcok hajolnak ki, ~ patak hullámai bánatos, simogató
kezek, a pipacs és a harangvirágok arca rejtélyes, titkos mosoly. - Míg Debussy
(egy kultúra végén) a természet felületét : hangulatait veszi észre, addig Bartók
(egy új kultúra elején) a természet lényegét : legbensejét, misztériumát érzi.

A gyökerek igen mélyre nyúlnak. De a «Csodálatos mandarin» fényvilla
násai ugyanilyen magasságokba is villannak. A mandarin zene a lélek legrej
tettebb indulatait kavarja felszínre, felkorbácsoló, kérlelhetetlen gesztussal.
E mozaik merev (csodálatosan plasztikus), konstruktív (belső erőtől feszülő)

«látnoki zene» a lélek megnyilt örvényeinek egyetlen monumentális keretbe
foglalt apokaliptikus viziója. E viziók mögött pedig már a gótikus katedrá
lisok ijedt és furcsán kacag6 szörny-figurái meredeznek.

E zenében hiába keressük azt, amit egyetemes krisztusi szeretetnek
nevezünk. De az új kultúra első egyetemes nagy klasszikusa - aki megírja a
túlvilági fényözöntől és Kegyelemtől átjárt lélek első monumentális miséjét,
vagy operai misztérium-játékát - csak az lehet, aki keresztül dermedi a
«Csodálatos mandarin» tisztító-tűz zenéjét. A «Csodálatos mandarin» tűz,

amelyen val6 keresztüljutás után fe1csillannak az Új-Jeruzsálem aranykupolái.
Bartók Béla a lélek olyan mély és titkos tájait tárta fel, ahol ember még

nem járt soha. Ezek a rétegek alapjait, fundamentumát képezik a jövendő

keresztény kultúra mélységesebb és kozmikusabb világérzésének. Zenéjének
alapvonása hallatlan vitalitás, féktelen temperamentum - egy új kultúrában
feszülő Élet feszülése ez.

Amennyire elragad6k a Bart6k-zene drámai viziói, annyira csodálatosak
az álmodás ritka percei. Bartók élete - épúgy mint Kodályé - ezer gyökér
szállal fűződik a magyar kultúra lelkéhez. Az egyetemes magyar kultúrát
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talán ott érezte magához legközelebb - a «magyar ugaron. -, amikor paraszt
házból parasztházba tért fáradhatatlanul, hogy ellesse a nagy titkot: az
anyaföld szavát. Muzsikájában ilyenkor érezni, hogy fülét a magyar
humusz keblére hajtja s a föld szívverését, lélekzését hallja meg. Ezekben az
elgondolkozó percekben olyan ez a muzsika, mint a világra rányíló nagy
gyermeki szemek önfeledt csodálkozása ; tele van naiv örömmel, életigenlés
seI. (Leszűrt, éteri zene ...)

Ez a Bartók-muzsika magva: valami megmagyarázhatatlan természeti
tisztaság, szemben Kodály etikus tisztaságával.

Bartók az anyaföld, a természet szavát leste el, zenéjében a túlvilág
szelei borzonganak - de lelke egy keresztényi értelemben vett transzcendens
világba felolvadni: nem tudott. Művészeteazonban nem tagadása a keresztény
etikának (s természetesen nem is savanyú majmolása annak); egyszeruen:
még nem jutott el odáig.

Új kultúránk legigazibb nyelvén a lélek differenciáltabb világának új
nyelvét teremteni meg s e nyelven ez új kultúra hitét, mágíáját, mitoszát
kifejezni: a legnagyobb géniusz erejét is meghaladó feladat. - S Bartók és
Kodály egymást szinte kiegészítő lelki beállítottsága megoldotta a feladatot.
Ha «kultúrát hit, mágia és mitosz teremt», Kodály a hitet fejezte ki, Bartók a
mágiát és mitoszt.

Bartók és Kodály csodálatosan kiegészítik egymást. Soha még két
géniusz nem volt ennyire együvé tartozó, ennyire sorsdöntően azonos
szellemű s egy világképet annyira egymást kiegyenlítő módon előre vetítő,

mint e két kor- és sorstárt géniusz. Egymás nélkül szinte elképzelhetetlenek.
Egymásnak visszfényei s e visszfények egymás költészetének kontúrjait
aranyozzák.

Az új kultúra művészettörténetekönyvének első arany lapján nevük
egymás mellett fog tündökölni - együtt és elválaszthatatlanul.

* * *
Palestrina és Bach a beteljesülésben és végtelen fenségű hitükben állnak

közel hozzánk, «lélek-zengésükbene.
De Bartók és Kodály muzsikájából a mi tépelődésűnk, a mi Isten-kere

sésünk, a mi sírásunk és ujjongásunk szól.
Palestrina és Bach a keresztény kultúra hajdani nagy epochájának hit

vallása. - Azt mondtuk: művészetűk anakronisztikus jelenség volt ...
Most hozzátehetjük: ma már . . . nem az.
Pedig a mult század végén Romain Rolland Wagnerrel kapcsolatban

azon sajnálkozik, hogy Wagner is el fog múlni s oda kerül Palestrina ...
Bach ... s mind ama nagy lelkek közé, akiknek neve fennmarad az emberek
között, de gondolataikat nem érzik többé az emberek egy maroknyi beavatott
kivételével, akik hiába iparkodnak feltámasztani a multat.
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Ma fordult a világ. Az új keresztény kultúra nagy fejezetének legelején
Bartók és Kodály áll s e kultúra csúcsai felé tekint.

Századok óta a zeneművészet egyre csak távolodott a nagy-klasszikus
csúcsteljesítményektől. Az európai «emlékezet» egyre csak felejtett. A mult
század végén az emlékezet csak Beethovenig ért. A század elején Bach művé

szete kezd ismét hullámokat verni, nem régen pedig Palestrina üzent ...
Bartók és Kodály a nagy-klasszikus csúcsteljesítmények felé mutat

nak. Nem vissza, hanem ugyanolyan, sőt csodálatosabb ormok felé.

***
A keresztény kultúra útja pedig arra visz, amerre a művészettörténet ujja

mutat. Minden akadályon, minden késleltetésen keresztül.
Transzcendens élete megy tova, jelülemelkedve az anyagias látszat-va16ságok

s véletlenek kaoszán.
Titkos, rejtelmes energiákt61 űzve halad évezredeken, évmilli6kon keresztül

végtelen messzeségekbe, vakít6 magasságok lelé.
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