
B a r t ó k  l e v e l e k - 4Több mint két évtizede 
kezdte el gyűjteni s közölni 
Demény János Bartók Béla 
leveleit. Az első hét év gyűj
tésének gazdag anyagából há
rom kötet látott napvilágot, 
magyar és külföldi címzettek
hez valamint a családjához 
intézett levelekből, levelező- 
és képeslapokból, kiegészítve 
képekkel, kottákkal, kéziratok 
fakszimiléivel. Külföldi leve
leiből szembetűnően jelentős 
hányadot képviselt a harma
dik kötet romániai és cseh
szlovákiai része.

1960-ban megkezdődött e le
vélanyag népszerűsítése kül

földieknek szánt kötetekben. 
A fenti három kötetből való 
válogatással s a közben előke
rült újabb levelek kiegészíté
sével így látott napvilágot egy- 
egy német, olasz s legutóbb 
angol nyelvű kötet. A most 
megjelent n e g y e d i k  m a g y a r  
n y e l v ű  k ö t e t  azokat a levele
ket tartalmazza, melyek 1955 
óta bukkantak elő, s a három 
idegen nyelvű kötetben már 
megjelentek. így a négy ma

gyar nyelvű kötetben hét és 
félszáznyi Bartók-levél forog 
immár közkézen.

Az új kötet leveleinek cím
zettjei között ott találjuk 
B a tk a  János pozsonyi tanárt, 
aki az indulás éveiben tanú
sított érdeklődést Bartók iránt, 
Frederick D e l iu s  angol zene
szerzőt, aki Bartók norvégjai 
útját inspirálta, K o v á c s  Sán
dort, a modern lélektan ered
ményeit elsők között alkalma
zó zongorapedagógust, a Bar
tók párizsi bemutatóit előké
szítő zeneírót, Ioan B u f i f iá t, a 
harmadik kötet óta jól ismert 
belényesi tanárt, Erich H o r n -  
b o s t e l  hangfiziológust és etno
gráfust, Z á g o n  Géza zeneszer
zőt és zeneírót, Bartók arab 
gyűjtésének előkészítőjét, R é 
v é s z  Gézát, a kísérleti lélek
tan magyar úttörőjét, Bartók 
tanulmányainak népszerűsítő
jét, Cecil G r a y  angol zeneírót 
és kritikust, a Bartókról szóló 
első jelentős angol tanulmány 
szerzőjét, Edward D e n t  angol 
zenetudóst, a Modern Zene 
Nemzetközi Társaságának el
nökét, Constantin B r á i lo iu  ro
mán zenetudóst, folkloristát, 
aki Bartóknak több népzené
ről szóló írását fordította le 
román nyelvre, Michael C a l-  
v o c o r e s s i t ,  néhány Bartók- és 
Kodály-mű szövegének angol 
nyelvre fordítóját, az új ma
gyar műzene népszerűsítőjét, 
Vinko Z g a n e c  horvát népze
netudóst, Ahmed Adnan S a y -  
g in  török zeneszerzőt és folklo
ristát, Paul C o l la e r t ,  a modern 
zene elismert szakértőjét, Do- 
rothy P a r r i s h - D o m o n k o s t ,  Bar
tók tanítványát, lelkes ameri
kai hívét és másokat.

A kötet százharmincöt le
vele, lapja az 1903 és 1945 au
gusztusa közti időből idéz moz
zanatokat Bartók életéből, 
munkásságából, erősít fel em
beri és alkotói vonásokat a 
Bartók-portréból. Nem a szo
kásos ajánlólevéllel igyekszik 
egyengetni útját fiatal muzsi

kusnak, miközben a zenei élet 
szempontjait is szemmel tart
ja, Az igazságot keresi, az em
berileg lehető legnagyobb tu
dományos tárgyilagossággal. 
Távoli szakembereket keres 
meg levélben, hogy elkerülje 
a tévedéseket. A pontosságot 
messzemenően tiszteli, mások
tól is ezt kívánja. Készségesen 
ad útbaigazítást a népzene 
gyűjtésében kevésbé járatosak
nak; tanulmányainak eredmé
nyeit szívesen közli az érdek
lődőkkel. Barátjának súlyos 
helyzetében nemzeti, sőt egye
temes emberi érdekek szolgá
latára serkent. A legválságo
sabb pillanatokban is kitart a 
népzenével kapcsolatos mun
kája mellett. Aprólékosan elő
készít hangversenyt vagy 
gyűjtemények kiadását. Véle
ményt nyilvánít kora értékes 
kezdeményezéseiről, s elítéli a 
művészi és politikai tévedése
ket — íme néhány sajátos vo
nás, jellegzetes gondolat e le
velek tartalmából, melyek ol
vasmánynak is legalább any- 
nyira é r d e k e s e k ,  vonzóak, vál
tozatosak, mint amennyire é r 
t é k e s e k  a Bartók-irodalom szá
mára.

D e m é n y  J á n o s  újabb gyűj- 
tó-szerkesztó-közlő munkássá
ga méltán öregbíti a Bartók- 
irodalom gazdagításával szer
zett hírnevet. Jegyzetei útba
igazítják az olvasót a levelek
ben szereplő személyek tábo
rában, életrajzi s alkotói kér
désekben. Függelékben közölt 
táblázata, a címzettek jegyzé
ke s az időrend mellett meg
világítja e kötet leveleinek le
lőhelyeit a három idegen nyel
vű kötetben. Az idegen nyel
vű leveleket ezúttal is De- 
ményné Benedict Edna fordí
totta. A budapesti Z e n e m ű k i 
a d ó  (a harmadik magyar nyel
vű kötet után) újabb szolgála
tot tett a Bartók-kultusz ápo
lásában: a negyedik kötetet is 
a zeneszerző emlékéhez mél
tóan s az évforduló hangula
tához illően, ízléses fedőlappal, 
vászonkötésben, szép nyomda- 
technikával jelentette meg.

BENKÖ ANDRÁSL a u s c h  G y u l a  ' . B a r t ó k

ból, az: Mattis Teutsch. De 
Kandinszkij, Mondrian, a már 
klasszikus absztraktok, ók ' is 
a természetből indultak ki. 
Luchian, Andreescu, Tonitza, 
Nagy István, Nagy Imre és 
nem kevés fiatal, mint pél
dául Ciupe Aurél, Catul Bog
dán és persze jómagam is, a 
természet nélkül viszont egy
szerűen nem tudunk alkotni... 
Amikor mi magunk a termé
szet szerves láncszemét képez-' 
zük, nyilvánvaló, hogy nem le
hetünk meg a természet nélkül, 
sőt, mi több: nem is ismer
jük még a legjobban, hiába 
tartunk már az atmoszféra 
vizsgálásánál, hiába rombol
juk az atomokat. . .  Ezt csi-

HANS LOEW cikkének folytatása az 1. oldalról

faggatta rajzaiban önmagát 
arról, amit képeiben olyan 
bölcsen, tisztánlátóan, logiku
san rögzített.

De mindezeknél az emlé
keknél valahogy sokkal élén
kebben maradtak meg ben
nem az éjszakákon át tartó 
beszélgetések, vagy inkább ön
vallomások, mert Szolnay fá
radhatatlanul kutatta maga 
körül kora valóságában azo
kat az összefüggéseket, ame
lyek másoknak oly megfogha- 
tatlannak bizonyultak.

Egy alkalommal a napi ese
ményekről beszélgettünk, 1944 
tavaszán. Nem sokkal azelőtt 
érdekes könyvet kapott köl
csön valakitől rövid időre: Cé
zanne beszélgetéseit a fiatal 
Gasquet-val, az aixi mester 
utolsó évében. Váratlanul rá
tért a könyvre:

— Ki hitte volna, hogy Cé
zanne lett volna az első futu
rista, amikor azt mondta: „el 
szerettem volna égetni a 
Louvre-t“; de gyorsan hozzá
tette: „én szegény őrült. . . “ 
Hozzánk, akik itt élünk, az a 
gondolata áll a legközelebb, 
amikor mintegy önmagát is 
megkövetve, kifejtette: ,,A ter
mészet által a Louvre-hoz kell 
érkezni, és a Louvre-on ke
resztül vissza a természethez.“

Aztán elővett egy Cézanne- 
kötetet, s ráforgaitta az élete 
utolsó éveiben készült fényké
pekre:

— Milyen szánalmasan egye
dül, majdnem bugyuta módon, 
ahogyan a székely mondja, 
bandukol az utcán ez a kü
lönc, hóna alatt a festőáll
vánnyal, festószereivel. Mint
ha valami azt mondaná ben
ne: „jó volna, ha senki se lát
na“ . . .  Különc, mint egy agg
legény, bár családja is volt. A 
művész, mint a társadalom 
kedvence, hej! ez ritka eset! 
Igen, mikor a képcsináló le
mondott különcségeiről!

Szünetet tartott. Mondatai
nak heve, úgy látszott, kifá
rasztotta. Ivott egy keveset 
kihűlt teájából, megtömte rö
vid és elég csorba pipáját.

— Számunkra — folytatta 
— a természeti még mindig, 
és úgy néz ki, hogy még so
káig, sokkal inkább kiinduló
pont marad az alkotásban, 
mint a nyugati piktorok szá
mára. A művészet nem csu
pán stíluskérdés, vagy a diva
tosság hajszája .'.. Nálunk is 
voltak s vannak olyan művé
szek, akik bizonyos értelem
ben valamilyen nyugati áram
latot képviselnek. De min
denesetre az egyetlen egyé
niség modernség szempontjá-

náljuk, mert éppen ma nin
csenek meg a feltételek, hogy 
nyugodtan, zavartalanul fog
lalkozzunk a természet örök
ké új arculatával. . .  Persze az 
is természetes, ha egy ilyen 
világvégi állapotban, amiben 
ma vagyunk, a művészek va
lahol a földön túl, a mitoló
giában keresnek alkotási té
mákat. De én bizony, akárho
gyan is lesz, én nemhogy nem 
akarom, de nem tudom a ter
mészetet megtagadni. . .  A ma
gamfajta ember, és gondolom 
a zöme, aki itten él, és álta
lában Délkelet-Európában, és 
őszintén, könyörtelenül saját 
magát keresi és fejleszti, nem 
veheti magát arra reá, hogy 
a természetet megkerülje. Per
sze a művész számára a ter
mészet egészen más, mint a

kiránduló természetbarát vagy 
akár a művészi fényképész
számára. A természetet a fes
tő nem úgy ismeri meg, mint 
mondjuk a földmíves vagy a 
pásztor, hanem művészi, em
beri, társadalmi kulturáltsá
gán keresztül. Ez az a pont, 
amely arra indította Cézanne-t, 
hogy a Louvre tanulságai nyo
mán feltétlenül és újból a ter
mészet felé forduljon. Csak az 
tudja ezt a cézanne-i aforiz
mát megérteni, aki sem a mű
vészettörténeti hagyományban, 
sem a természetben nem lát 
megkövesedett állapotokat.

Még ma is, mikor ezeket a 
sorokat írom, hallom Szolnay 
hol heves, hol vontatott hang
ját. Folytatni kellene ezeket a 
párbeszédeket képei előtt, a 
kiállításon.

Egy tanári pálya 
az énekművészet 
szolgálatában

Húsz éve ismerem Adorján 
Ilona tanárnőt. És e két évti
zed alatt mindig ugyanolyan
nak ismertem: fáradhatatlanul 
dolgozó, időt nem sajnáló, 
ideg-energiát nem számító, 
énekest nevelő, kitűnő peda
gógusnak. Maga mondja ta
nári működéséről: „nem ének
órákat adtam, hanem éneke
seket neveltem'*. Eddigi, közel 
háromévtizedes pályája so
rán tanítványok tekintélyes 
sora került ki keze alól. A 
kolozsvári Magyar Opera szó
listáinak java részét ő képez
te. Elég, ha az Opera korábbi 
évtizedéből Trenka Éva és 
Sass László érdemes művésze
ket említjük, a későbbi idő
szakból Albert Annamáriát, 
Mátyás Jenőt, Veress Lászlót 
és a legfiatalabb generációból 
Nagy Katalint, Kovács Attilát, 
Varga Piroskát. Számítsuk 
még ehhez azt is hozzá, hogy 
több ízben foglalkozott az 
egész énekesgárda hangképzé
sével is, mint meghívott ven
dégtanár. így kirajzolódik 
előttünk Adorján tanárnő vagy 
ahogyan tanítványai nevezik: 
Ilonka néni tanári pályájának 
legfőbb érdeklődési területe: a 
magyar zenei anyanyelvű ope
raénekes-képzés. Annak ide
jén a Marosvásárhelyi Ének
és Tánc Együttes szólistáinak 
és kórusának hangképző taná
ra is volt, innen irányította 
énekes-szólista pályára a nem
zetközi versenyeken eredmé
nyesen szereplő Kónya Dénes 
Lajost.

K edves A dorján tanárnő, az 
előbbiekből nem  tű n ik  k i elég
gé, hogy a daléneklés tanítása 
énekóráin jelentős szerepet 
tölt be. Sőt, nem csak jó  dal
énekeseket, de kiváló korre
petitorokat is nevelt, segített 
pályájuk elindulásakor. É nek
osztályában kezdte pályáját 
Rónai István, később olyan  
kiváló zongoristával dolgozott 
együtt, m in t Molnár Judit. A  
daléneklést tehát fontosnak  
tartja?

— A dalrepertoárra legalább 
ugyanolyan gondot fordítok, 
mint az operaszerepek betaní
tására. Daléneklés nélkü l nem  
tudom  elképzelni az énekes
képzést. Pályám elején még 
nem volt olyan magától érte
tődő a daléneklés, mint ma. 
Megelégedtek néhány, akko
riban divatos — másodrendű 
zenéjű! — operaária unos-un- 
talan ismételgetésével. Voltak, 
akik akkoriban furcsálták is, 
hogy Schubert, Schumann és 
más zeneszerzők dalainak 
éneklését kötelezővé tettem 
növendékeim számára . . .

( . . .  ma m ár ezt hallani tű 
nik furcsának!)

. . .  .később pedig a modern 
dalirodalom remekeit is ta
nítási programomba iktattam: 
Bartók, Sztravinszkij, Enescu, 
Schönberg, Albán Berg mű
veit énekelték tanítványaim.

Tegyük hozzá, hogy sok ha
zai zeneszerző dalát is énekel
tette: Todufa, Eisikovits, Jo- 
dál, Márkos, Tűranu m űveit. 
Most legutóbb három tanítvá
nya: Halmos Katalin, Gellert 
Klára, Gerzon Ildikó énekel
te Selmeczi György Kantátá
ját. Tudomásom van arról, 
hogy kis vokálegyüttest szán
dékszik alakítani tanítványai
ból. M ilyen m űvek  betanítá
sára gondolt?

— Monteverdi-duettekre, 
madrigál-operákra. Bach-kan
tátákra és modern művekre, 
főleg kolozsvári szerzők né
hány énekhangra komponált 
alkotására . . .

( . . .  nagyszerű ötlet zene
szerzőink számára, és kitűnő  
elögyakorlat az operaíráshoz!)

. i . Nyolctagú vokáleevüttes- 
r° gondolok. Nem tudom el
képzelni, hogy ne lehetne az 
ifiúsággal és a közönséggel 
megszerettetni azokat a mű
veket. melyeket ilyen kis vo- 
káleeyüttesre bíztak szerzőik. 
KamaraoDerái'ra. kevés r—e- 
renlőt igénylő, rövid idő alatt 
könnyen  betanulható m űvek
re . . .  azt hiszem, a kolozsvári 
Magyar Opera műsorában is 
nagy szükség volna, és ezek az 
énekes-továbbképzés szem
pontjából is rendkívül fonto
sak lennének. Gondolok a stí
lusismeret gazdagodásra, a ze
nei műveltség szélesítésére, az 
énektechnika tökéletesítésére. 
Szólistáink egy részénél ép
pen azt kifogásolom, hogy hi
ányzik a zenei alap tovább 
fejlesztése, a zenei stílusok
ban való jártasság. . .

. . .  Nem csoda! Ha jól ösz- 
szeszámolom, mindössze két

zenei stílushoz szoktak hozzá: 
az egyik a rom antikus opera
zene és ennek egy még köny- 
nyebb zenévé oldott változa
ta (operett) és egy kevés m o
dern zene.

— Az énekes, amint elvé
gezte a főiskolát és bekerült 
egy operához, rendszerint nem 
tart tovább kapcsolatot volt 
tanáraival, és egyáltalán nem  
tanul tovább valaki szakirá
nyításával. Tisztelet a kivétel
nek. Albert Annamária sok 
évi tapasztalata és közismert 
sikeres énekesi teljesítményei 
dacára még ma is kikéri véle
ményemet egy-egy problema
tikusabb technikai vagy mű
vészi megoldás végső megfor
málását illetően. Meggyőződé
sem, hogy szakirányításra 
minden aktív énekesnek szük
sége van, káros ezt elhanya
golni nemcsak a sdfát, de az 
egész művészi produkció ér
dekében is.

Tanítványai lelkesedéssel be
szélnek énektanításáról. Széles 
körű elismerés jele, hogy m ind  
többen keresik fe l külföldről 
is. Kérem , em lítsen  meg egy- 
kettő t kü lfö ld i tan ítványai kö
zül.

— A budapesti Zsigmond 
Gabriellát, a rádió dalverse
nyének nyertesét és Nagy 
Mártát említeném, akit most 
szerződtetett a klagenfurti 
opera.

Szaktudása, énekesnevelői 
tevékenysége fokozódó m egbe
csülésének vagyunk tanúi. 
Módszeréről pedagógusi pálya
futásának fontosabb állom á
sairól van-e feljegyzése? A  
kérdést azért is jogosnak és 
fontodnak tartom , m ert ism e
rem néhány énektanítással 
foglalkozó dolgozatát. Ezekből 
és tanításából tudom , hogy be
hatóan foglalkozik az énekta
nítás és zene kapcsolatával. 
N em  foglalkoztatja olyan terv  
hogy módszeréről összefoglaló 
terjedelm es tanulm ányt vagy 
éppen könyvet írjon?

— De igen. Mégpedig elég 
régóta. A már meglévő rövid 
tanulmányok is bekerülnének 
ebbe az énekpedagógiára vo
natkozó reflexióimat tartalma
zó könyvbe. Nem valami kü
lönleges módszertani munkára 
gondolok, hanem tanári pá
lyám tapasztalatait összefog
laló, rendszerező emlékiratra.

A főiskolás hallgató Ador
ján  Ilonáról jegyezte meg el
ismeréssel Dohnányi Ernő: 
„nemcsak jó  énekes, de jó  ze
nész is“ — Csak kevesen tu d 
ják, hogy Adorján tanárnő  
nem csak kiváló énektanár, de 
kitűnő zongorista is. Zenei pá
lyája zongorázással kezdődött, 
zongorázni tudása m inél tö
kéletesebbé fejlesztésével, hogy 
aztán a hangszertől, fokozódó  
belső óhajjal, az ének felé for
duljon, és végül m in t tanár 
m indkettő t egyesítse a hang
szerbiztonságú énektechnika  
szolgálatában. Ide kívánkozik  
a hajdani kiváló kolozsvári 
énektanár és zeneszerző, Far
kas Ödön Az énekhang című  
könyvének bevezető fejezeté
ből az az önmagát jellem ző  
mondat, amely több m int fél 
évszázad távlatából is aktuá
lisnak hat, és amely kitűnően  
illik Adorján tanárnőre is: „A 
hangmester, ki nem  a hivatá
sok énekes gubájából rágta 
ki magát, ki elm életi és tu 
dományos alapon áll, ki ta 
pasztalatokból és megfigyelé
sekből vonta le tantételeit és 
azokat magán is kipróbálta, 
ki szeretettel és türelem m el 
foglalkozik a tanítással: nem 
több bizalmat érdemel?
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