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BARTÓK BÉLA VILÁGA

Nagyon nehéz föladat az ilyen kivételes emberről józan szavakkal találó képet
adni. A forradalmár és úttörő művész belső tüzektől lángol, s lehet kifelé bár
mennyire higgadt, egész munkássága a lelki lázasság jegyében folyik. Mí jellemzi
a forradalmárt ? Hogy nem viseli el a megalkuvást, a kíegyezést, ellenben a tiszta.
erkölcs alapján állva mánden eszközzel igyekszik megsemmisíteni azt, ami útjában
áll az erkölcsi akaratnak. Lássunk egy szírnpla példát! Századunk elején az éhező

munkásság kivonul a parlament elé és "Munkát! Kenyeret!" jelszóval tüntet. A
kormányzat erre úgy véli megvédendőnek a fönnálló állapotokat, hogy katonaság
gal belé lövet a tömegbe. Ilyen élmények után fejlődik ld a forradalmárban egy
bízonyos meggyőződés, s annak központi parancsa, hogy azt a társadalmi rendet, a
katonákkal vérengzőt, ki kell irtani. A politikai forradalmár tehát direkt akci
ókkal cselekszik. A művész forradalmár tettei: indirekt akciók; ő - ha zenész 
a kottapapíron, a pódiumon cselekszik. Neki is megvannak a cselekvésre hívó
élményei.

A Bartók-irodalomban ma már közhely. hogy művészünk gyökeresen szakí
tott 1908 táján a romantikus muzsikával. Miért vajolll? Nem tetszett neki talán
Schumann Karneválja vagy Wagner Trisztánja? Az ok egészen máshol keresendő!

Századunk elején az utóromantika már nemcsak egyszerűen a polgári lélek tükre,
hanem a romlásé lis, amely a külsőséges eszközök túlhajtásában nyilvánul. A tár
sadalomtudományon tájékozódó művészetelemzésnek sikerült megtalálnia szocioló
gia és esztétika közös ugrópontjait. Ebből mí következik? Ha a művész elfordul
egy bizonyos irányzattól és ahelyett mást, az ellenkezőt szorgalmazza: úgy ől egy
úttal annak a társadalomnak is 'ellenfele, amelyből az elítélt művészet fakadt. Tud
juk, a fiatal, fejlődő Bartók ráébredt addigi kedvencének, Richard Straussnak belső

ürességére. Ez a laposság és takarója, a virtuóz csiflogás a század eleji polgári
viszonyok hazugságait képviselte. Ártalmas hazugság volt akkor már, hogy szép
és élvezetes a világ, nyomorgó rní lhíőkkal és dőzsölő tízezrekkel. A muzsika idillje,
szépséges hangzatai, gyönyörű színorgiái mögött húzódott meg az a viűág, a .pén
zért minden kapható' világa. Mammon oltára előtt borult le az utóromantika
zenésze, Ő is kapható volt pénzért, akárcsak a mámoros dallamokkal dicsőített,

ékszerért, luxusért megvásárolható szerelern. Az üzletté aljasodott házasság, a
bankoktól rrányított politikai élet, a léha cinizmus. tobzódása nyomor és éhhalál
fölött: ilyen volt a társadalmi szülő háttér. ez tette gyűlöletessé Bartók számára
a romantikus zene ünnepelt kicsengését. Szakított vele tehát, éspedig szakított
forradalmár módjára. Nem reformokkal, módosítással, enyhítéssel, javítással, ha
nem gyökeres megújítással. az addiginak elvetésével, kiirtásával, merőben más, el
lenkező akaratú művészet kiharcolásával.

Ennek a benső, bartóki folyamatnak szülő forrása: a teljes igazság, a nyers
valóság, a tiszta erkölcsiség. Mert egyszerűen nem igaz, hogy az emberi benső, a
lelki élet kiegyenlített, harmonikus; az ember telides-teli van sötét mélységekkel.
rémítő félelmekkel, örök kérdésekkel, ez a belső diszharmónia csak tettetés,
árulás, hazugság útján leplezhető. A valahai nagy romantika művésze úgy igye
kezettúrrá lenni fölötte, hogy elmenekült; elmenekült boldogtalanságba, rossz
kedvbe, népies illúziókba és főként tündéri ábrándokba. így simogatta, becézte.
takarta gyolcsba a sebeket. De azokkal nem számolt le, mert a romlott világot
megjavíthatatlannak ítélte. Bartók az ellenkező oldalra állt. Igenis szembe kell
néznünk minden rettenetünkkel, férfiasan, erőteljes elhatározottsággal! Elhatáro
zásával annak, hogy végére járunk az emberi nyomorúságnak, kívül-belül. Míndent
elkövetünk, hogy az emberi élet méltó legyen a Világegyetem öntudatos lényéhez.
Ezért az ő zenei hangvétele attól fogva, hogy rátalált egyéniségére, kihívó, sokszor
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bántóan éles, nyers, edzett élvezöknek való, sohasem hízelgő. Bartók zenéje ko
losszális fölépítésével, erőmüveletével akar tetszeni, nem a hangzások
tetszetősségével. Igenis szaporán disszonáns, mert rá akar ébreszteni belső

igazságatnkra, s ezek az igazságok Iájóak, bántóak, javító cselekvésre késztetők.

Bartóknak minden egyes, idegekbe hasító hangzása: fölhívás; fölhívás ateromlott
emberiséghez, hogy kűzdje ki a neki tehetségénél. hivatásánál fogva kijáró jobb
sorsot. Szavaknál ekesebben közl i az ádáz küzdelemre való biztatást Bartók l, vo
nósnégyese. Romantikus álmodozással indul ez az életprogram, abból ébreszt föl
és vezet a finálé acélos küzdelméhez. A harcos, új ember Iihcg ebben a remek
műben, s amikor végezetül leengedi sisakrostélyát, a forradalmár égő szemeibe
pillanthatunk. Majdnem mímdegyík nagyszabású Bartók-műben központi. vezető sze
repet kap a harc, a küzdelem. Elégedetlenség hajtja ezt a küzdelmet; Bartóknál
alig-alig jut szóhoz megnyugvás - legföljebb ott, ahol a művészlélek otthonra
talál paraszti körben.

Amikor ugyanis kivágyott a romlott környezetből, a civilizáció ernbertelensé
geiből, Bartók a végtelen természethez menekült, a szülő és gyógyító örök erők

höz. Meggyőződése volt, hogy az emberi tudomány, találékonyság a természet
erőinek helyes alkalmazásával elérheti teljes megújulását. Ha pedig azt kutatta,
a jelen emberiségnek mely része, mely eleme áll az ősterrnészcthez legköze
lebb, csakis a parasztságban lelhette meg azt. A parasztság ért legjobban a nö
vényi erők kiaknázásához, a parasztság kezeli leghelyesebben földi társainkat, az
állatokat, a parasztság él legközelebb az életet adó földanyához. Nem holmi föld
műves-imádat késztette Bartókot erre a rokonszenvre, hanem a természet erőinek

való hódolat, a bennük való reménység, és a tudat, hogy egy darab ősigazság, ős

valóság maradt fönn a földhöz ragadt nép életében. Ezért és nem másért lett Bar
tók néprajztudóssá, ezért és nem másért alkalmazta művészetében a teljes zenei
anyanyelvet megújító népzenei elemeket. Itt aztán rá kell mutatnom az emberiség
szakadatlan vágyakozására a varahai aranykor után. A régiek úgy fogalmazták
meg az aranykor jellegzetességét : ,amikor az istenek még az emberek között éltek'.
úgy vélik, hogy arnikor az emberiség még testvérien értett a természeti környezet
hez, ismerte a növények gyógyító erejét, vízzel, napfénnyel orvosolt, barátkozott
az állatokkal, az oroszlán úgy aludt el, hogy fejét az ernber vállán nyugtatta, stb.
Ennek nyomán mondja a biblia, hogy ismét eljő a korszak, amikor fegyverei nk
ből ekét kovácsolunk és a bárány együtt legel a tígríssel, Bartók nem ilyen gyer
meki módon, mesébe illően képzelte visszatérésünket a természethez. Ellenben
meggyőződése volt, hogy levetkezvén a romlott civilizáció kényszereit és erőszak

szervezetét, a természet erőinek helyes.. egészséges kihasználásával, a hatalmassá
fejlett műszakí- és természettudomány segítségével valóban el fogunk jutni magas
kultúrához, az eddigieknél erkölcsiekben sokkal különbhöz. Ennek az új művelő

désnek kiharcolása élteti Bartók képzeletvilágát ; abban a kultúrában nincsen
többé helye ellenségeskedésnek. hiszen legelemibb érdekünk, hogy testvéri egyet
értést támasszunk a népek között. Minden előfeltételünk megvan hozzá a nekünk
kijutott bolygon. De gondoskodnunk kell, hogy az eddig átkozott föld áldotta
legyen.

Ismétlem tehát: Bartók műveiben az uralkodó szúrós, nyers, sebző hangzás
harcra késztet. Mert az elégedettség csak megpecsételheti a romlást, a pusztulást.
NIa még nincs helye a művészetben a kielégültség [elképeí nek, az csak avalahai
jövőben lesz helyénvaló, a káharcolt testvéri harmóniában. így értsük a nagysza
bású Bartók-művék végén, csaklis a végén azt a néhány, megálmodottnak tűnő,

biztató harmóniát, mínt például a vonósokra készült Zene, a Hegedűverseny, a II.
zongoraverseny befejezése előtt. Azok az utópia, az áhított jövő üteme i. Azt hi
szem, egyetlen nagy művész alkotása sem nélkülözhétte az utópiát. Mert ha nem
hittek volna az emberiség méltóságában, -iövőbela nagyságában, a jelenkorok ezer
nyi nyomorúsága kiverte volna kezükből a tollat, az ecsetet, a vésőt. Ök Bartókkal
együtt nem elégedtek meg a természetben és az emberi' találékonyságban való
bizakodással sem. Elmerültek a világegyetemnek csak sejthető rejtelrneíben, koz-
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míkusan kdtáguló érzéseik adták nekik a formakristály megalkotására képesítő, föl
emelő tudatot: az ember is egyike a Míndenség alkotó erőinek. Ahogy cslllagma
riádok támadnak végtelen erők hatására, ugyanazok az erők képesítik az embert
további teremtésre. Amikor Bartók e titokzatos, kozmíkus öröklét erőforrásaival

társalog, akkor keletkeznek az olyan alkotásai, mint Az éjszalca zenéje, vagy a
II. zongoraverseny II. tétele, ez a szibíllaí mélységű üzenet ismeretlen régiókból.
Hallatára Míchelangelo faliképei jutnak eszünkbe a római Sixtus-kápolnában.

Világos, hogy az ekkora nagy jövő tudatával szemben igen törpének. kicsi
nyesnek, színte elviselhetetlenül posványosnak tűnik a jelen. Bartóknál hatalmas
szerep jutott a gúnynak, a groteszknek. egész sorozata a zeneműveknek támadt
nála a torz jelen kagúnyolására. De illem kevésbé fájdalmas is zenepoétánknak,
hogy ilyen korban kell életét eltöltenie. A groteszknek kiegészítője tehát az elégia,
a sírató, a fájó búsongás. Csak két sírámát említem nagymesterünknek. a többi
ezeknek társa: egyik A fából faragott királYfi táncjáték búsongó középrésze, másik
a vonós Dh'ertimento lassú darabja. Szívszaggatóak és jól éreztetik, hogy a mű

vésznek belé kellett volna vesznie a fájdalomba, ha nem talál kellő vigaszt a jövő

elgondolásában és a művészí munkában. Nemcsak éppen keserves neki a jelen,
de részt is vesz benne, átéli rettenetes kényszereit. A természetből kíhullott, el
bukott ember sorsa: folytonos hajsza, vak rohanás, tolongás, helyét nem találás.
De a jó akaratú, tiszta ember sorsa is a magváltatlan világban. Senki olyan lé
legzet-fullasztóan nem tudta zenévé nemesíteni az ádáz hajszát, mint Bartók. Ilyen
műveí például a hajmeresztő III. tétel a zongoraszvitben, vagy A osodálatos man
darin szédületes vad hajszája. Ugyanez a tánckö1temény adja központi példáját
annak, hogy a szerelem Bartóknál a világteremtő erők egyike, teljesen híjával
bármi szentimentáhs vanásnak. A valódi szerelern - ez is örök igazság - soha
sem érzelgős; lehet gyengéd, mint A kékszakáUú herceg' várában, vagy követelő,

szenvedélyes, véres, tragikus - de alapjában nem egyéb, mint ugyanazon erő,

amely égitesteket teremt. Innen a mély komolyság Bartók szerelmí zenéiben. Ez
is forradalmi jelenség a romantika erotíkája, csókos idüljei után. Súlyos alkotó
részt vállaltak mesterünk művészetében továbbá a vigasztalan gyász muzsíkáí,
mínt a Bagatellek közt az Elle est morte vagy a Négy zenekari darab egyike, a
Gyászinduló. Mert a pusztulás, a halál aratása vég nélküli végzetünk marad, ki
látás nélkül a halál legyőzésére, ha belé veszünk balítéleteinkbe, ellenségeskedésbe,
a nyomorúság fertőjébe. Csak a mindig magasabbra emelkedő, időtlen kilátású
alkotás, a tudás és testvéri megértés humanítása vezérelhet ki a halál sötétségé
ből. Eza másik, fényes' oldala Bartók gyászba gyászt öltő, komor zenéinek, a
ránk telepedő jelen hitetlenségéből származó, nyomasztó kísérteteknek. Mihelyt
úgy ölti majd egyik nemzedék a másikba életerejét, hogya következő mindig töb
bet, jobbat, szebbet. nagyobbat alkot, úgy a halál csak az élet egyik szükségszerű

formája marad, mínt hervadás a virágnak. Azért oly szörnyen leverő a gyász Bar
tók halotti zenéiben. hogy menekülni akarjunk belőle. Már a fiatal mester is ilyen
értelemben szélaltatta meg a Kossuth-szimfónia funebrális zenéjét; ott egy nem
zet készült sírjába hanyatlani, - a temető szélén muzsikália hozzá Bartók: "Van
föltámadás !"

Fölmerülhet persze a jogos kérdés: honnan tudom, mít akart Bartók a mu
zsikájával rnondaní ? Hiszen legtöbb műve hangszeres, szöveg nélküli zene, és a
mester sohasem mellékelt magyarázatot, mint Liszt a szirnforukus költeményeihez.
Megvallom, kell bizonyos merészség a zene értelmezéséhez. annál is inkább, mivel
a szavak sohasem födik a rnuzsíka belső értelmét. Lehet, talán idővel módosítaní
vagy tagadni fogják, arndben Bartók szellemi lényeget látom. De állíthatom, hogy
nekem pontosan azt mondja,' amit ismertetni bátorkodtam. Időnként még őmaga

is segítségünkre sdet. Például, amikor első tánckölteményében bemutatja a divat
majomság, a civilizációs üresség torzképét : a fabábtáncban. Vagy amikor az V.
vonósnégyes vége felé a fölszabadító roham megszakad. és a pillanatnyi megtor
panás résében megszólal a szégyenletes jelen, a leküzdendő koldusosság, holmi
nyomorult verkliszó alakjában. Persze a gyilkos Európa főhangnernében, a levi
tézlett dúrban ! Ez félreérthetetlen.
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