
Rónay László

BARTÓK ÉS A SZÁZAD
HALALANAK HUSZADIK ~VFORDULÚJARA

A Még eg1Jszer cimú versesíkötetben - mely Adynak talán első je)....
lemző versgyűjteménye - az új évszázad küszöbén olvassuk ezeket a
sorokat:

Pán ébred. E fáradt vílágra
Egll új világ reszketve készül.
EW új világ karját ldtárja,
S mi meghalunk az öleléstül.

/ Ebbe a reszketve f€SZülő új világba lép bele Bartók Béla, 5 ezt fonnálja
később, utolsó nagy műveiben a maga képére és hasonlatosságára. Most.
hogy halálának huszadik évfordulóján visszatekintünk pályájára, és be
lehelyezzük a kor lüktető magyar valóságába, bízvást megállapíthatjuk,
hogy munkássága a kor szintjén indult, de azon messze túlmutatva, a ze
ille történetében egészen új fejezetet nyitva fejeződöttbe.

"Dohnányi Ernő óta nem volt az akadémiának ilyen erős talentuma,
mínt ez az ifjú, akinek tegnapi -sikerére Thomán tanár úr méltán lehet
büszke" - írja 1901. október 23-án a Magyarország. Bartók ekkor Liszt
h-moll szonátájának brilliáns előadásávalaratott sikert. Úgy látszott, hogy
követi és túlszárnyalja barátját, rövid ideig tartó példaloépét, Dohnányi
Emőt a zongora virtuózainak sorában. Ezt látszott igazolni a félelmetes
kritikus Hanslick is, aki Richard Strauss "Hősi élet" címú zongorakivona
tának bécsi előadása után így nyilatkozott Bartókról: "zseniális muzsíkus".
1903-ban,berlini hangversenye után nem kisebb nagyság gratulált elra
ragadtatva, mint az alkotóereje és tekintélye delelőjén álló Busoni. Bar
tókot, a zeneszerzőt még sem a pianista sikerek szabadították föl, hanem
sokkal inkább Richard Strauss példája és az ahazaí nemzeti politikai
áramlat, mely a - milleneum körül a zenében is valami sajátosan újat,
magyart akart alkotni. "A milleneum utáni függetlenségi hullám akkor
érte el tetőpontját - írja Kodály Zoltán. - Magyarságet követelt a
közvélemény minden téren, ... az ország visszhangzott a Káldy terjesz
tette németgyalázó kuruc daloktól ..." Ugyanebben a tanulmányban ol
vashatunk a gímnazísták spontán március 15-i tüntetéseiről, az éjszakai
koszorúzásokról, és a hivatalossá tett "nemzeti ünnep", április ll-e boj
kottjáról. Erre a korhangulatra válaszolt Bartók első nagy sikert kiváltó

_művével, a Kossuth szimfóniával. "A Kossuth szimfónia a magyar zene
történetének legnagyobb kultúrjegye a Bánk bán előadása óta ~ írta
a bemutató után Kacsóh Pongrác a Zenevilág hasábjain. - Amit Erkel
Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfóníkus költemény
formájában, melyet arról a magas szintről emel tovább, amelyen azt
Liszt Ferencz a Hungáriával és a Húnok csatájával elhagyta ..." A siker
nagy és zajos volt. A kor szellemének kifejezőjét ünnepelte Bartókban.
O azonban nem szédült meg a sikertől. A szimfónia sokszor konven
cionális "magyarkodó" fordulatai bizonyára benne is felidézték Komjáth1J
Jenó "Életsors" című költeményének következő sorait:

Teremtő szó után epedtem,
De visszahullt a szárnyi szellem,
KözhellIbe fúlt a gondolat.
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A zenében és az irodalomban is megoldatlan problémát jelentett ek
kor még a korszerű fonna megteremtése. "A költészetnek - olvassuk
Zempléni Arpád egyik századvégi levelében -, ha létjoga van, meg kell .
találnia korszeru formáit, eszméit és képeit, s azokat ebből a korból, mely
a réginél sokkal élénkebb, drámaíbb, kell meríteníe." A költészet örök
sége sokkal gazdagabb volt, mint a zenéé -- legalábbis a zene akkor ís
mert örökségénél. Itt kapcsolódik Bartók életművébe Kodály Zoltán, aki
egyszerre hívta fel figyelmét a múlt legszebb hagyományait őrző népzené
re, és a nyugati kultúra legfrissebb, a humánumot is kifejező eredményé
re, Debussy művészetére, Ebből a két forrásból fakad fel majd Bartók
életművéneik első, nagyszabású része, amikor sikerül összegeznie és egy
beolvasztania a hagyományt az újjal. Ez azonban még mindig kevés ah
hoz, hogy megértsük zenei vénajának hirtelen kitörését. ,,:Én, dacára,
hogy húsz kubai, dél- és északameríkai, holland, spanyol, angol emberrel
ebédelek. dacára, hogy hollandokkal és németekkel kirándulok, elhagyott
vagyok - olvassuk ugyanekkor édesanyjának küldött híradásában. 
Hiába vannak Budapesten Thomán, Gruberné barátaim, egyszerre csak
azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. :És megjöven
dölöm, előre tudom, hogy az én sorsom a lelki elhagyatottság lesz." Vagy
egy másik korábbi levelének részlete: ,,:Én nem tudom, elmenjek-e vagy
sem. Egyrészt félek a társaságtól. másrészt pedig elég keservesek voltak
az eddigi vasárnap délutánok. melyeket egyedül töltöttem el, s aztán ez
nem is olyan társaság, mint a zsúros vagy estélyes." Ez a hangulatkör is
jellegzetessége a századvég és századelő szellemi körképének. Az ember_
magányos, megértő társak nélkül bolyong a forrongó világban. Kiss Jó
zsef "Szerelemvágy" című versében így fejeződik ki ez a Iétérzés:

Utcáról utcára őgyelegni, tétlen:
Ez az én legédesb, legszebb kedvtelésem.
A sürgés, a robaj, a tömeg gyors árja
Kápráztat, elmerít édes andalgásba.
A tömeg közepett vagyok, messze tőle,

Mintha csak álmodnám, álmodnám felőle.

A természettől, társaktól elídegenedő ember hasonló képe jelenik meg
Justh Zsigmond Naplójában is. A természet ezernyi szépségét csak úgy
tudja érzékelni, mint valami üvegfalon át, s a látvány nem vigasztalja
magányában. "M.ajd a zápor elvonult - olvassuk -, csak egy csepp
kopog az üvegfedélen, a levegő tiszta, átlátszó, a fénysugarak megtörnek
az esőcseppektől ragyogó fák gallyain. a levegőben ibolyaillat . .. s mi
hallgatagon, karonfogva. csak érezve, nem gondolva semmit, de semmit,
haladtunk visszafelé a Champs Elysées felé, belédobva magunkat ez ide
ges, e beteg, € túlfeszült világ karjaiba." S vajon nem ugyanez az élmény
fejeződik ki zenébe transzponárva Debussynél, kivált a Pelléas színpadké
pében ? Nem a lelki történés kapja-e ott is a fő-hangsúlyt? S míndamel
lett nem a magány apothézisa-e ez a csodálatos opera?

Debussy világa, s általában a kor francia zenéje, a válság kifejeződése,

a megbomlott világrend tükrözése. Bartéket ezen a válságon a Kodály
által feltárt népzenei hagyomány segítette át. ,,1905-ben - olvassuk
Bartók önéletrajzában - az addig úgyszólván ismeretlen magyar nép
zene fölkutatásába fogtam. Nagy szerenesémre Kodály Zoltánban kitűnő

muzsikus segítőtársra akadtam, aki éleslátásával és ítélőerejével a zene
minden ágában nem egy megbecsülhetetlen intéssel és tanáccsal szolgált."
Egy másik Bartók-levélből pedig a természettel és a néppel való találko-
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zés csodálatos élményét érzékeltethetjük: "Csodálatosan szép helyeken
járok, még ha semmi eredménye sem lenne utamnak. aikkor sem bánnám.
Fenyvesek között, óriási havazások, zúgó patakokrkocsín is, szánkón is,
gyalog is. Nekem ez egészen új, még sohasem [ártam télen vaderdősvi
déken. Ez felér egy téli kirándulással a Semmeringre, vagy a Tátrába. Sok
hangszeres zenét találtam, minden faluban egy-két paraszt-hegedüst: a
lányok és asszonyok havasi kürtöt fújnak ..." Rég elfelejtett kultúrkínes
re, hagyományra talált rá Bartók népdalgyűjtő körútjaín, "ez elegendő

volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon". Megújult
ő maga is: megfürdött a népi hagyományok tisztító forrásában, s a népi
hősök médjára kétszer erősebben, kétakkora vállalkozó kedvvel tért visz
sza első útjairól.

A hagyomány és Debussy a helyes útra vitte. f:s ő kitartott ezen az
úton, jóllehet az első pillanattól a konzervativizmussal és értetlenséggel
találta magát szemben. A Két kép bemutatója után (1913.) a Budapesti
Hírlap krítíkusa például felháborodva írja: "Hát őt semmiféle magyar
muzsíka nem érdekli ? Cseh, oláh, tót és tudja Isten, miféle zenének sze
gődött apostolává, csak éppen a magyart hagyta cserben. Azt, amelyből

tehetsége kísarjadzott, s ahonnan egyedül meríthet erőt és megújhódást,"
Szó szerint ezt írták néhány esztendővel korábban a felháborodott kríti
kusok Ady Endre költészetéről. Magyartalannak, hazaárulónak bélyegez
ték, akéresak Bartókot, Ö azonban, mirrt a nagy költőtárs. már ekkor
megérezte, hogya jövő az internacionalizmus gondolata jegyében áll.
Busitiának elküldve Ady Illés szekerén eímü kötetét, külön felhívja a
figyelmét néhány versre, köztük a "Magyar jakobinus dalára", mely
ben Ady így ír:

Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Arpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr, és nem bitang.

Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot?
Mi elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok ?

A népek megbékélésének és testvériségének olyan gondolata ez, amellyel
Ady akkor még meglehetősen egyedül állt. S Bartók talán éppen akkor
ért mellé, a század élvonalába, amikor a nagy költőtárs. és a maga zenei
célkitűzéseit összehangolva ő is az internacionalizmus gondolatának meg
valósítasán munkálkodott,

Az első világháború Bartók-bemutatói, az operai sikerek sem feled
tethetik egy 1914....ben keltezett levél gondolatát: "Az események olyan
izgalmat váltottak ki belőlem, hogy szinte megbénítottak .... ' Bartók
első szavai ezek a világháborúban. Ady pedig ugyanekkor ezt írja:

Beteg szívem most be tele-ruunj,
Milyen jó volna máshol élni.
Máskor, s tán máshol.
Mert itt mindent letép a Fátum:
Fényes Húsvét, be fekete vagy!

1917 A fából faragott királyfi bemutatójának és sikerének éve. A
természettel ésa megváltoztathatatlan végzettel szembekerülő királyfi
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alakja és apotheózísa nemosak a KékszakálZú Juditjának továbbzengetése,
nem is csupán a Mandarín előképe, hanem a világháború embertelenségé
re adott költői felelet is. "Ember az embertelenségben" - fogalmazza
meg ugyanezt a gondolatot egy évvel korábban Ady, s ez a gondolat vé- .
gigkíséri Bartókot egész életpályáján, ez ad erőt a világháború elviselé
sére, ez menti át a fasizmus majdani áradatán, ez tartja meg a szám
űzetés keserű esztendeiben. A kor embertelenségének és embenségének
harca teszi többek között felejthetetlen korjelző dokumentummá A cso
dálatos mandarínt, melyről Bartókné 1919 pünkösdjén ad hírt: "Az új
pantomim kész. Már hangszereli Béla."

A kapitalista kor elembertelenedésének rajza, vagy a kultúra halá
lának látomása ez a mű ? Ez bizonyára egyéni értelmezés kérdése is. pe
ugyanez azelembertelenedés a költészetnek is központi témája a világ
háború végén. Pedig Ady komor hangja már elhalkult. Am például
Juhász Gyula Schumannról írt szép szenettje ugyanazzal a gondolattal
birkózik, mint A csodálatos mandarin: .

Egy hid van még csak az üres világon.
Egy hid van még, s karfáján szédület,
Egy híd ível a végtelenbe fájón,
Alatta mélység, néma és süket.

Alatta mélység és egy lendület kell,
Amellyel a halálba szárnyalunk,
Utolsó bús, borzongó szédülettel,
Mint egykor dalunk, fájó dalunk.

-es mennyi dal szállt a derűs magasba,
0, mennyi szárny, mely egekig emett
Ujjongó hangokat és szíveket.

A szárnyait a lelkünk hova hagyta?
Egy hid van még csak az. üres világon
Repülni mélybe, végtelenbe vágyón.

A bukott világháború és a forradalom vesztett reményei után kö
vetkező korszakra Kodály Psalmusának szavai illenek legínkább: "EgÉSZ
ez város rakva haraggal, egymásra való nagy bosszúsággal / Elhíresedett
az gazdasággal, hozzá fogható nincsen álnoksággal ..." Bartók ebben a
korban is ember maradt. Ember az embertelenségben. A Táncszvittel, 8.
székesfőváros ünnepi hangversenyére komponált szimfónikus művével fe
lelt a korra. A népek testvériségének soha el nem múló gondolatát, Beet
hoven IX. szimfóniájának alapeszményét hirdeti ebben, s mellette, a zenei
szövetből elő-előbukkana népi-nemzeti zene kedvelt verbunkcsa. Ezzel a
zenei megoldással Bartók önmagában is összebékítette ez oly ellenkező

zenei hagyományokat, s a kor sötétségére totális világképpel tudott vála
szolni. Bartók művével egyidőben az irodalomban Erdélyi József fedezte
fel hasonló sikerrel a népies irányt, olyan erővel, hogy Babits verseit is
megtermékenyítette. Illyés és Füst MiIán pedig a magyar költészet leg
szebb antik hagyományait, Berzsenyi világát idézi vissza. Ez a világ a
tiszta emberség és humanizmus birodalma, melynek azonban Jegszebb
himnuszát mégis Bartóknak sikerült megírnia a Cantata profanában.

A bemutató után Tóth. Aladár igy érzékelte a mű önéletrajzi vonatko
zásait: "Valóban, ha van zeneköltő. aki elindulhat ezekkel a fiúkkal a
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csodaszarvast rejtegető őserdőbe, akkor az Bartók Béla." Bartók művészi

tisztaságáról és a korral szemben hirdetett ítéletéről kevés hang' vall szeb
ben, mint az utolsó, koloratúrokkal is kihangsúlyozott részlet:

A szá;unk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.

A román kolíndaszöveg a zeneköltő legszebb önvallomása. A korszak köl
tői termésében is visszazeng ez a fajta természetélmény. akár a fiatal
Radnóti, akár Jankovich Ferenc első verseiben. Az ő szemléletükben a
természet menedék, magába rejti a világból hozzá menekülőket, a benne
bízókat. Bartók azonban többet vállal a Cantataban. Az egész elember
telenedő, válságba sodródó' korral szemben különül el, s ezzel szemben
hangsúlyozza a művészí tísztaságot és becsületességet. Itt találkozik a kor
szak: másik kiemelkedő alkotójával, József Attilával.

Kettejük kompozícíós rendje sok rokon vonást mutat már a korábbi
esztendőkben is. Az 1928...ban keletkezett IV. vonósnégyes elsőtéte1ének

szerkezeti megoldása József Attila "Két dal" című költeményére utal
hat. A Cantata profana magányának, feladatvállalásának is megvan a
józsefattilai párja, a "Medáliákhan". Ennek első darabja ugyanazt a szív
szorítő egyedüliséget, tudatosan vállalt magányt hirdeti (sajátos humor
ral oldva):

Elefánt voltam, jámbor és szegény,
hűvös és bölcs vizeket ittam én,
a dombon álltam, s ormányommal ott
megsímogattam a holdat, a napot.

és fölnyújtottam ajkukhoz a fát,
a zöld cincért, a kígyót, a kovát, 
most lelkem ember: mennyem odavan,
szörnyű fülekkel legyezem magam -

"Mennyem odavan" - ezzel a gondolattal küzdött ekkor Bartók is.
A teljes magány egy időre az emberek vigasztaló közösségéből is kita
szította: a természet magányos rabjává tette. A Zene félelmetes glísszan
dóiban azonban megtalálhatjuk e kítaszítottság, jeges rémület magyará
zatát. Ebben a látomásban már ott kisért a későbbi esztendők borzalmas
világégése. Mert a Zene ugyan megmutatja a vélt megoldás egyik útját:
az aranykor vísszaidézését, de akárcsak annak idején Horatius, Bartók
sem hitt a világtól való elkülönülés, a belső aranykor megteremtésének
lehetőségében. Innen a Zene zavart, elsötétült idillje, oa pásztorok sípjának
szavába a szírénák hangját véljük belehallani, s a napfényben fürdő me
zőre a közeledő repülőgép von félelmetes árnyékot.

A Zene és a nyomában következő Szonáta két zongorára és ütőhang

ezerekre, valamint a II. hegedűverseny már Bartók utolsó korszakának
nyitáJiya. Ekkor mondja egy a modern zenéről szóló nyilatkozatában:
"Ahhoz, hogy gondolatainkat, érzéseinket zenében fejezzük kl, mindent
el kell vetnünk, ami a szárnyalást gátolja, és élnünk kell minden rendel
kezésre álló eszközzel." Ez az eszmei hitvallás nemcsak a komponálás el
ve, ihan~ a kompozíció eszmeíségét is meghatározza. De erre a Bartók
nyilatkozatra is rímel egy kordokumentum, Radnóti Míklös "Járitálj csak,
haíálraítélt" című költeménye:
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0, költő, tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok

/ lakói s oly bűntelen,

mint jámbOT régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebből vérző nagy farkasok.

Bartók azonhan nem bírja a szellemiséget bénító légkört. Székely
~ltánnak írja Amszterdambar "EI kéne menni innen, ama dögvész or
szágnak a szomszédságából, messzíre-messzíre, de hova: Grön1andba, Fok
földre, Tűzföldre, Fidzsi szígetekre, vagy még a Mindenható sem tudja,
hova," A levegőben a világkatasztrófa szele fújdogál. Bartók pedig napi
tíz-tizenkét órát dolgozik, hogy míndent átmentsen a pusztulás elől. Ek
kor kerül ki tolla alól a bázeli kamarazenekar számára komponált Diver
timento, amelyben az idilli természetélményt elnyomja a háború fenye
gető látomása. S mintha ennek a műnek a szomszédságában keletkezett
VI. vonósnégyesne!k: is az elégikus, bánatos búcsú adná igazi jelentését.
Mert a búcsú is elérkezett. Bartók, mint a század és az európai szellem
más nagyjai - Thomas Mann, Bruno Walter, Toscanini és a többiek 
a szellemi függetlenséget választja. Utolsó szavaiban is életútja nagy ta
nulságát sommázta, amikor az ügyefogyott zavarral búcsúzó Bóka László
hoz fordult e szavakkal: "Legyenekbeosületesek !"

Az utolsó nagy müvektanúsága szerint Bartók AmerikáJban sem sza
bdt el a magyar szellemi élettől, sőt, annak küejezője maradt. Amerika
földjén megnyugodliatott, a háború zűrzavarától távol élhetett, képzele
tét azonban nem béklyózták az újvilág hatalmas távlatai: onnan is a ma
gyar földre gondolt, és alkotásai a magyar szellemi élet küejezői. 1943
december l-én mutatta be Concertoját a bostoni szímfóníkusok zenekara.
Szabolcsi Bence szavai szerint ,,a honvágy és egyedüllét elégiája ez a
mű, mely meghökkentően groteszk epizódokat vegyit egy kavargó nép
ünnep csillogásával". A Concerto AmerikáJban született, szellemi rokonait
azonban - akárcsak Bartók eddigi műveit is - a magyar művészetben

taIáljuk. A mű bomló világának, látomásának rokona például Zelk Zoltán
"Mért hallgatsz" című költeménye, melyet mintha a bartóki groteszk ele
mek: is BZineznének:

Folyók is medrükből kikelnek,
kfgy6ként fákra tekerednek,
szarvuk kinő a fellegeknek,
hegyekkel halálig öklelnek,
erdőt szaggat a fuvalom 
hová levél, szép nyugalom?

Be Bartók hatalmas, jövőt idéző látomása is visszazeng a korszak versel
laen, például Képes Géza Gorgó mereng eímű kötetében:

S ha már rég nem leszek, egyszn teUn
c.ontjaimhoz zarándokol a holnap
fia, s meglátta barlangom falán.
az {gé ket, melvek csak neki sz6ltak.



A holnap fiának szóló legszebb igéket Bartók befejezetlen hatalmas
művében, a III. zongoraverseny,ben mondja el. összegezés ez az allko
tás: egész megtett életútjára visszatekint benne, visszazengett az üjúság
derűs hangjait, melyeket például annak idején A fából faragott királyfi
ban is megénekelt. A halál közelségében Radnóti Miklós utolsó nagy köl
teményeiben is megcsendül ugyanez a bukolikus hang, amely a 'pásztori
békességet és a halált fogja egyetlen, hatalmas képbe:

Kilenc kilométernyire innen égnek
a kazlak és a házak,
s a Tétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő

apró pásztorleány
s felhőt iszik a vizre ráhajolva
a fodros birkanyáj.

A III. zongoraverseny "Adagio religioso" tétele arra is enged következ
tetni, homr Bartók a halállal szemben is kivívta lelke végső, a huma
nízmusban megtísztult, megnyugodott harmóniáját. Ez a tétel ráfelel a
tizenöt esztendővel korábban megfogalmazott "csak tiszta forrásból"
elvre, és minden idők minden nemzedékét arra tanítja, hogy csak az el
vek és az alkotás tisztasága iránt való hűség adhatja meg a lélek végső

békéjét.
Bartók halála után műveiben él tovább. S ezek arról vallanak, hogy

egy embertelen korban is lehetett emberülé1ni, "csak tiszta forrásból"
meríteni. De arról is vall ez az életmű, hogy a században nem magára
hagyatva állt Bartók Béla. Csak összegezte, s egy magasabb, jövőbe mu
tató szintézísben fogta össze korának Adytól Radnótiig és Kodálytól a
népzenéig ívelő fő irányait. Ezt a gondolatottalán Bóka László Bart6ikról
írt szép költeménye fejezi ki a legteljesebben:

itthon gyalázat, szégyen tengerén túl
magány, betegség, betegség, magány,
hol a tűz ,megfagy s a zengő dal elfúl,
hol nincs már mérték és nincs arány,
ott egy ötfokú lépcsőn valaki
a földi porból föllépett az égig.

Kozmikus metronómot hallani:
néptől a szivig, szívtől a népig.

Jegyzetek helyett. Bartók műveinek és a róla szóló szakirodalom részletes jegy
zékét megtalálhatja az olvasó Uj/alusy József most megjelent Bartók életrajzában, a
Kis zenei könyvtár sorozatban. Nagy hasznunkra volt Medvigy Mihály három, a Vigi
liában közölt tanulmánya - Zarathustrát61 az Adagio religiosolg, Bartók színpadának
vll.ága és A fából faragott királYfi, Bartók nagysága. IgyekeztUnk a tanulmányban né
hány Zenei jegyzetünk megállapításait is tovább fejleszteni, kivált a .Vigilia 1961. júniusl
és 1963. ápril1sl számában közöltekét. A magyar századvég legfontosabb törekvéseinek
részletes feldolgozását találja az olvasó Rónay György Petöfi és Ady köz6tt címú iro
dalom életrajzában. Bartók hatalmas művészetét természetesen a müvészet más ágaival
ls kapcsolatba lehet söt kell ls hozni. Erre Szabolcsi Miklós adott példát Költészet és
korszert1ség círnü kötetének Bartókr6l, Derkovitsról és József AttUáról szóló összehason
IJtó fejtegetéseiben. Ugyane:r: az igény jellemezte Bóka László halála előtt tartott egye
temi előadásait, melyekben Bartók müvészetének Ady Endrével párhuzamos elemzése js
nagy 'helyet kapott.


